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A

Forsøgsarbejdet og
vækstvilkår
Af Carl Age Pedersen

Afsmttet er forfallcl i samarbejde med en række af kan
IOrets medarbejdere. Kons. Soren Kolllld (-(vid har bear
bejdet klimadataene.

ArCl 1998 vil blive husket for de 1<wc afregningspriser
på kom og den våde sommer. Realprisen for kom er nu
kun omkring en tredjedel af, hvad den var for 20 år siden.
En overgang så det ud til rekordhøst. men de vanskelige
hoslbclingclser resulterede i. at rekorden udebh:v. Ud·
viklingen frem mod en endnu bedre ressourcchushold
Ilmg er fortsat. idel del hoje udbytte er frembragt med en
beskeden mdsats af gødning og plantebeskyttelsesmid
ler.

Indledning
Danske landmænd planlægger produktionen ud fra uvil
dige råd og resultater fra forsag gennemført under kon
trollerede forhold i praksis. Produkter, som i disse forsøg
ikke har vist en effekt, der som minimum kan dække om
kostningerne til kob og anvendelse, kan nonni1lt ikkc
sælgcs i Danmark.

Nærværende ovcrsigt bringer ct sammendrag af resul
taterne af de forsøg, de lokale plameavlskonsulelller har
gennemfon l 1997/98. Resllltateme af cnkellforsogene
fremgår <tfTabelbilag til Landsforsagene 1998.

Forsøgsarbejdet har ct dobbeIl formål. For dct forstc
skal det afdække de drins"konomiske konsekvenser af
forskellige driftsmæssige tiltag. herunder anvendelse af
hjælpcstoffer. afgmdefolgc og sortsvalg. For det <tndel
skal forsøgsarbejdct bidrage til at afklare den miljopå
virkning, der altid opstår som falge af landbrugsproduk
lionens indgriben i naturens kredsløb. Det er således et
væsentligt fonnål med forsogene at afdække metoder,
der bn mindske miljøpåvirkningen. Heldigvis er der
nomlalt sammenfald mellem de miljømæssige og dc
driftsøkonomiske mål. idet et overforbrug afhjælpeslof·
l'erne både er driftsøkonomisk og miljømæssigt belasten
de.

Miljøindsats
Kvælstof
Landbrugsproduktlonen er under konstant diskUSSion 1

såvel medier som den politiske verden.

En stor del af 1998 er på godningsområdet brugt på en
tilpasning til de regler, der er en folge af vedtagelsen af
Vandmiljøplan II Sidst i 1997, Del kan undre, at politiker
ne har sådan et hastværk med at pålægge landbruget
yderligere restriktioner, n~r kvælslofhusholdningen år
for år bliver kraftigt forbedret.

Figur I viser det af Danmarks MJljøundersogclscr be·
regnede kvælstofoverskud på markniveau, Prikkeme viscr
de årlige forskelle mellem input og output af kvælstof i kg
pr. ha, ))lnpu1« er h<tndelsgodning. husdyrgødning, biolo
gisk kvælstoffiksering og nedfald af kvælstof fra luften.

Kvælstofoverskud på markniveau

450'.,..--------------

400+---------'--·-----

~I~
z 350+-----,-.:::.....,,-A-------
~ , , ~, 4, ~
~ 3OO+-----------==?-oc

,~

250+-------------.,'

200+-,.-,.-,-,--,--,--,-,-,.-.-,-,--,
1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997

Fig. I. KI'{E/swfol'erskudder i dalll'k landbrug (1000 !QllS

pr. år) er i hJbet afel årll reducerel med en rredjedd Po
lrods afderw er IlUstltdhylfel ikkefilidet. Dansk landbrllg
Iror sah'des visl en bemærke/ses\'(l'rllig el'lle Iii o/forbed
re ressourceudnYl1elsen, også sel" om ol'erskltddel mult i
80 'erne set I inte,."aliollal ,wmmenhæ1lg I'(lr beske
dem. r-aksen hegYllder \'ed 200.000 tOIlS I...\'æl.~'()fpr. fir,
''''j/ket s/")'Jdes, a/ el ()I'erskud i den srorrelse.wrdell for
mentlig er nod~lendigl, Irvis I(llIdbrllg.~produktlollen skal
opretholdes på dellllll'æremle niveau.
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Forsøgsarbejdet og vækstvtlklr

»Output«( er bortførsel med afgrøderne. På lang sigt vil der
være et overskud af kvælstof i forbindelse med dyrkning
af jorden, idet der altid vil vær< tab fomundet dermed.
Dette tab stiger, jo mere afkvælstoftilførslen der stammer
fra organiske gødninger. Den danske landbrugsproduktion
er præget af en intens animalsk produktion.

I forbindelse med miljødebatten forlød det i 1997, at
der var risiko for, at husdyrgødningen indeholdt store
mængder kemikalierester. Så store mængder, at det gav
uacceptable belastninger af landbrugsjorden.

Med støtte fra Miljøstyrelsen har Landskontoret for
Planteavl ledet en undersøgelse af, om disse forlydender
var korrekte. Undersøgelsen har vist, at i forhold til spil
devandsslam indeholder husdyrgødning meget smA
mængder af miljøfremmede stoffer. Den rejste bekym
ring var således grundløs. Resultaterne af undersøgelsen
offentliggøres i en særskilt rapport.

Pesticider
Efter at Landskontoret for Planteavl har sat fokus på de
kemikalier, som i de senere år er fundet i grundvandet, er
der opnået generel enighed om, at det ikke kun er land
brugets anvendelse af pesticider på den dyrkede jord, der
giver anledning til grænseoverskridende fund i grund
vandet. De fundne pesticidrester stanuner hovedsageligt
fra total-herbicider og primært fra pesticider, der nu er
forbudt i Danmark.

Mens der næppe er grundsvandsmæssige problemer
med udsprøjtning af pesticider over dyrket jord, er der
grund til at være opmlCrksom på såvel fylde· som va
skepladser. Der arbejdes på at udvikle systemer, som
stort set vil eliminere risikoen for udvaskning fra disse
10kaJiteter. Det drejer sig dels om fyldesystemer, som
sikrer, at pesticiderne først bliver fyldt i sprøjten ude i
marken, dels om vaskesystemer, som gør, at blide kemi
kalierester og det mest koncentrerede vaskevand bliver
sprøjtet ud over afgrøden frem for 8t skulle bortskaffes på
anden vis.

Forsøgsarbejdets omfang
Tabel l viser en oversigt over forsøgsarbejdets omfang i
1998 og tilbage til 1971, hvor dene arbejde blev samlet
på landsplan. ForsøgsplanJægningen foretages dels på
forsøgsstrategimødet, hvor alle planteavlskonsulenter er

Tabel J. AnraJjorsøg

1971·75 2225 777 478 27S J8,.
1976--80 2047 779 ." 266 J649
1981-85 1589 19S J02 222 2818
1986-90 1321 l29 287 182 2423
1991 1177 S09 266 14J 2180
\992 J211 SIl 2J7 \).4 2174
199J 1062 471 207 123 1946
1994 1103 .76 209 107 1979
1995 1149 418 191 110 1942
1996 1196 J84 18S II. 1960
1997 1135 4SJ 176 106 1952
1998 Ill_ 400 200 89 1973

6

Administration afforsøgene og hdndtering afdata fore
gdr nu udelukkende i denforsøgsdatabase. som LAnds
kontoret/or Planteavl har udviklet. Forsøgsplanerne
oprettes j databasen. registren'ngerneforetages med
luJndterminaJ j marken og overføres elektronisk til/or
søgsdalobasen. En stor del afanalyserne gennem/øres
pd forsøgsafdeUngen pd Koldkærgdrd, hvorfra res"lra
terne over/øres elektroniskfra måleudstyret til/orsøgs
databasen. Jdatabasen/are/ages beregningerne
automatisk, og ndr den statistiske kYalitetsKontroJ er
gennemført, gdr resultaterne videre til offentliggørelse
somjore/øbigejorsøgsre.sultQter pd Internettet. Der fin
des næppe noget andet sted i verden med en sd rationel
hdndtering a//orsøgsarbejdet i en hel nation, og ej hel
ler erl sd hurtig offentliggørelse afet nationalt resultat.

samlet, dels i en række forsøgsudvalg, der er fælles med
Danmarks JordbrugsForskning. I disse forsøgsudvalg
deltager der også repræsentanter fra andre forsknings· og
forsøgsinstitutioner, både produktions- og milj00rien
terede.

Antallet af forsøg har stabiliseret sig på knap 2.000 pr.
år. Det er godt halvdelen afdet antal, der blev gennemført
først i 70'erne, men der er ikke tale om en tilsvarende re·
duktion i forsøgsarbejdet. De enkelte forsøgsopgaver er i
tidens løb blevet betydeligt mere omfattende og
komplekse. Ud over markforsøgene, der udføres på land
brugsbedrifter, gennemføres der også specifikke under
søgelser med aktuelle planteavlsspørgsmål og produk
tionsmetoder. Arbejdet udføres primært af planteavls
konsulenterne i de lokale landbo- og familielandbrugs·
foreninger, men planllCgningen af arbejdet, samling og
bearbejdning af resultaterne sker på Landskontoret for
Planteavl med ansvar overfor Landsudvalget for Plante
avl. En del af de mere teknisk specifikke forsøgsbehand·
linger udføres med praktisk assistance fra landskoDtorets
fo".gsafdeling på Koldkærgird.

Administrationen af forsøgsarbejdet og håndteringen
af de registrerede data er stærkt præget af IT-alderen.
Landskontoret udvikler løbende forsøgsdatabasen. Den
sikrer en rationel afvikling af beretningsarbejdet, hurtige
og sikre resultater mv. Det er denne rationalisering, der er
årsag til, at nltrværende oversigt kan udkomme allerede
inden jul, selvom de sidste forsøg er høstet ultimo okto-
ber.



De fleste forsøgsopgaver gennemføres over flere år for
al belyse årsvariationens betydmng for resultaterne. Der
for er flere af forsøgsserierne fortsænelsesopgsver. For
sogs\JIrksomheden skal til stadighed afprøve og føre kon
Irol med planleaner. soner. dyrkningsmetoder og hjælpe
midler for al gl\'e driftslederen det bedste grundlag for
beslutningerne ved planlægning og udførelse af plante
produktionen.

Forsogsopgaveme
I 1998 er der gennemføn 1.973 forseg efier341 landsfor
scgsplaner. Kun 108 forsog er gennemført efter lokale
forsogsplaner, I label 2 er vist forsogenes opdeling på
hovedområder.

Siden 1995 har sonsafprøvningen i kom. bælgsæd,
raps og oliehør været koordinerel med Danmarks Jord
brugsForskning, Plantedirektoralet. forædlerne, sortsrc
pra:sentanter og den landøkonomiske forsøgsvirksom
hed. Fordelen ved denne ordnmg er først og fremmest, at
resultaterne er blevet mere sammenlignelige, idet alle
soner nu ligger i de samme marker.

Desuden mdebærer ordningen. al der kan ',:ære flere
brugbare resultater samtidig med, al sonerne afsluner
den officielle sonsafprøvtllng. Ved siden af de officielle
landsforsog gennemføres der Iradltionelle forsøg efter
planer med såkaldte ønskesoner. Antallet afdisse forsøg
er faldet fra 1997 til 1998. men lokalt vurderer man sta
dig, at det er vigtigt at kunne megne erfaringer med sor
terne og måle deres dyrknmgsværdighed under lokale
forhold. Derfor er aniaIlet af sortsforsøg fortsat relalivt
haj!. Forsøgsopgaven er vigtig. idet dyrkning af resisten
te og dyrkningsværdige soner er en afmåderne til at ned
bringe forbruget af kemiske hjælpestoffer,

Antallet af forsøg med soner af grovfoderafgrøder er
stigende i disse år. hvor der er stærk fokus på muligheder
ne for egenproduktion af koncentreret højværdifoder.

Antallel af forsøg med majssoncr er relati\1 slon. fordi
Danmark er et geografisk grænseområde for majsdyrk
nmgen. hvorfor fora:dleme har en interesse i at undersø
ge og demonstrere sonernes ydeevne under hårde klima
forhold.

To tredjedele af gDdrungsforsogene drejer sig om den
økonomisk optimale kvælstofhlførsel ul de forskelhge
afgroder på forskellige jordryper og under varierende kli
maforhold. Disse forsøg danner grundlaget for de officio
elle kvælstofnormer.

AniaIlet af forseg med andre nænngsstoffer. herunder
specielt svo\'l, er faldet drastisk de seneSle år.

Antallel af husdyrgodningsforsog er relativt lavt. efter
at der som et led i "Aktionsplan for bedre udnyttelse af
husdyrgødning" fra slutningen af 80'erne blev gennem
fon ganske mange forsøg, Det er ikke mindst resultaterne
afdisse forsøg, der har været grundlaget for den store for
bedring af kvælstofhusholdningen. der har fundet sted.

AniaIlet af forsøg med biprodukter fra det øvrige sam·
fund er svagt sligende, Ved en sildeer anvendelse afindu
stnaffald og spilde"'andsslam kan landbruget vine med
ril Br lose porcnlielle miljøproblemer for det øvrige sam·
fund.

Forsøgurbejdet og vækstvUkir

ITalH/l. O\'~lgrO\'erjorsøgsopgover /998 A
I AIIloI filnoI~

An"T og $OTt~,.:

Von"""" 349 17,7
VAn"" 138 ".0
Ænn-, hestebønner ca lupm 61 3,1
Industriafgrudcr 70 3.l
K&ttofln-. roer. maj. Ol P' lil 5.8

733 37.2

Gødning$fonDg
Afprovninj: af flere nærinlutoffer 18 0,9
Fonol \'edrorendt:
K\'l:lslof 146 7,4
Fosfor l 0,1
Kalium 2 0,1
Magnulum, 1V0vl og Indre l 0.3
KaJkm,m, l 0,1
HUJdyraødning 26 1.3
Industriaffald Ol slam 28 1,4,,- 11.5

And",jonlIg
",kcmp<lJ< alukNdt 431 21,8
Ekkrmp. If s)'gdornrne og slwledyr 44l 22,6
Oyrblinpmeto<kr 31 1,6
Jordbthaodhnj 29 ..,
SAmnl og planleut 34 1,7
Væk.!treguJmng 29 l,l
Forskelligt 14 0,7

101J 51,]

I alt gennemfone forsøg 197) 100.0

Antallet afforsog med plantebeskyttelse er stegetlllar
kam fra 1997 til 1998. Den største sligning er sket inden
for gruppen af forsog med bekæmpelse af sygdomme og
skadedyr og er i et vislomfang en konsekvens af. at sira·
bl1urinerne nu begynder at komme pli markedet.

Også antallet af forsøg med bekæmpelse af ukrudt er
steget, fordi der gennemføres flere forsøg med mekamsk
ukrudlsbekæmpelse. I den forbindelse er det værd al be
m.:rrke. at i efteråret 1998 forventes 5.000-6.000 ha \'m~

lerraps sået på 50 cm rækkeafstand. hvilket muliggør en
mekanisk bekæmpelse af ukrudt. Det betyder. at ca. IO
pet. af ukrudtsbekæmpelsen i \'mterraps nu sker meka·
nisk efter en metode. der blev lanceret i landsforsogene
for blot tre til fire år Siden,

En væsentlig del af forsagsaktlvlteteme gennemfares I

samarbejde med Danmarks JordbrugsForskning. og Ikke
mindsi på plantebe kynelsesområdel er der tale om, at
landsforsogenes resultaler indgår som grundlag for Dan
marks JordbrugsForsknings ud"'ikJing af modeller. der så
senere bliver afprevel og jusleret igennem forsøg i de
landokonomiske foreninger. Når modellerne er færdig
udviklet. bliver de taget i anvendelse, dels i pc
progranunet PC·Planteværn. dels "'ja det lntemetbasere
de Pl@meinfo,

Et væsentligt element i ))Godt landmandskab år 2000((
er et sundt sædskifte og et godl såbed. Desværre er det
endnu ikke lyldeedes at fft. finanSielt grundlag for en kraf
lig ud\'idelse afantallet afforsog med dyrkningsmetoder
og jordbehandling, men aktiViteten er ildee glem!. Fem
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Forsøgsarbejdelog vækst....Ukår

[;:::I so"""",_
C SFl.j)/llr6de....,...

Be.k)tlet eng

BeUyn.O\Ilmlrev

Besllyll81 $.e eller v.-odlllb

Be$lc)'tlelllede

Det offentlige/ore/ager j disse år en omfattende kOrllægning og ltl/pegninga!geografiske områder. hvor man ønsker af
fremme eller besJ..ylIe deue eller hint. Jnogle områder er derforbud mod visse dyrkningsmæssige aktiviteter. i andre er
der lilskud til otfremme bestemte arealanvendelser. Del'foralnodvendigl. at man både som landmand og som rådgiver
er i sIand Iii at håndIere geografiske data. Nogle afde bel'ilgede midlerfra Promilletifgiflsfonden er de1for brugt lil al
analysere behovet for anvendelse afgeografiske informationssystemer og til at skitse/·e. hvorledes konsIlIenter og
landmænd bedsI kan inddrage områdelldpegni"gerne i den kort- og langsiglede planlægningpJ ejendommen. Figuren
viser etfly/ato. hvor der er indlagt 7forskellige områderyper.

pet. af forsøgene gennemføres med emner indenfor
hovedområderne dyrkningsmetoder. jordbehandling, så
ning og plantetal.

I en dcl af forsøgene er der udtagel jordprøver til teks
ruranalyse, hvorefter forsogsarealerne er inddelt i 12
jordklasser efter den danske jordklassifieering. Denne er
beskrevet i afsnit M i oversigten.

Sponsorer
Også i 1997 er der modtaget betydelig økonomisk stølte
til forsøgsarbejdet fra Fødevareministeriet. gennem
Strukturdirektoratet og via Plantedirektoratet lil driften
af KVADRATNET for nitratundersøgelser i Danmark, der
er udgangspunktet for udarbejdelse af de lovpligtige
kvælstofprognoser. Desuden er der opnået stone fra Mil
jø- og Energiministeriet ril specifikke opgaver omkring
husdyrgødning. håndtering af afgasset gylle. produktion
af bioenergi og udnyttelse af plantefibre. Miljøstyrelsen
har sloltet opgaver vedrørende alternativ plantebeskyttel
se. Der er modtaget værdifiild støtte fra private finnaer
og fonde. Del gælder Norsk Hydras Fond, Kemira Dan
Illarks Fond, Ole Heyes Fond m.fl. Endvidere fra Erstat
ningsfonden for Markfrø. Erstatningsfonden for Sæde·
kom og Landbrugets Komforædlingsfond. Endelig er en
del af forsogene finansieret afmidler fra Promilleafgift:s
fonden. Frøafgiftsfonden og Kilrtoffelafgiftsfonden.

8

Mange af forsøgene er udført med økonomisk tilskud
fra de firmaer, hvis produkter er afprøvet i forsøgene, og
en række firmaer har stillet gødning, kemikaJier, udsæd,
fro og maskiner til rådighed for forsøgsarbejdet.

landskontoret for Planteavl udlaler sin store tak for
den støtte. der således på forskellig vis er ydet til arbej
dets gennemførelse.

Emvervsfinansieret forskning
For tredje år i lræk har der været et frugtbart samarbejde
med Danmarks JordbrugsForskning om al udføre anven
delsesorienteret forskning og udvikling på en række om
råder med relation til principperne i ))Godt landmandskab
år 2000«. Aktiviteterne er primært finansieret af erhver
vet selv via el tilskud fra Promilleafgiftsfonden, men i
1998 har aktiviteterne endvidere være finansieret af en
ekstrdordinær bevilling på 5 millioner kroner fra Srruk
turdirektoralel.

Det største enkeltområde er udvikling og afprøvning af
beslutningsstøttesystemer til planlebesl..')'ttclse. Det vil
sige PI@meinfo og PC-Planrevæm. Desuden opbygges
der ekspertise vedrørende miljøbelastning og restkon
cenrralioner af pesticider og forskellige affaldsstoffer.
Der udføres forskning i foderpro<iuktion, hvor der arbej
des med afgræsningssystemer og fodennidjernes fordø
jelighed. Grundlaget for at fastsætte gødskningsnornler



bll\ er stadig forbedret. ligesom andrc \"'gtlge godmng!)
sporgsmål bhver undcrsøgt. Endelig bllvcr der I "am"r
bejdc med Landskontoret for Bygmnger og Maskiner ar
bejdet mcd mekanisk ukrudtsbel..æmpdsc. såbedstll
bercdnlng og andre sporgsmål \cdrorende jordbehand
ling.

Opgavcme prioriterc~ af Landsudvalgel for Planteavl.
hvor\cd det Mkrc~. at arbcjdsopga\cmc er relevante for
praksIs. og al rcsultatemc hunigt blivcr stillet til r dighed
for landmænd og kon!>ulenlcr

Præsentation af resultaterne
I de folgcnde afsmt er resultaterne af årets forsag og
undcrsøgelser afrapponcrct ved de respek1lve land!>- og
spcelalkon~ulcmcr De store ho\ edIabcIler med resulta
ter af enkeltforsogene er Ikke taget med i oversigten. men
ofTcnlhggores l TabelbIlag td Land~forsogcnc. For:.ogc
nes hovedre..u1tater er her i oversigten an fon i tabeller.
der er nummcrerel fortlobende Indenfor hvert afsnit. I
overskriften over disse tabeller er der i pnrcnlcs nnfort et
nummer på de tll~varcndetabeller 0\ cr cnkcltforsogene I
1.1bcJbilagel.

I tabelbilagct findes også resuJralcr af forsag. der ude
lukkende cr gennemfort I dc enkelte foreninger.

Til hjælp for en okonomlsk vurdering af forsøgenes n:
sultater er der I mange af forsog'iseneme beregnet el net
tomerudbyttc. som nonnah cr an fort til hojre for kolon
ncn mcd udb)1tc og merudbytter. Ncltomcrudbyttet er
beregnet ved fra mcrudbyltet al trække de omkostninger.
der har \'æret forbundet med frembnngelsen hcraf. Bc
rl.:glllngerne er gl.:nncmfol1 under dt: i vækst:\ret 199R
gældende prisforhold for produklt:r og hjælpemidler. Dc
~nvcndte pmcr fn.:mgår af tabellen bagerst l oversigten.

Vejrforhold og vækstvilkår
Det er \ æscntllgt at kende de \ejrforhold og vækst"\ llkk
som forsøgene er gennemfon under I det følgcnde er be·
skre\ct de \il:'icnlllgste generelle forhold. der karaklen
"Crer \ækstårel 1997-98

Temperatur, nedbor og solskinstimer
Tabel 3 viser gennemsllltstempcrarur og anlal solsklOSIl
lllcr l de enkelte m::'tneder fra septcmber 1997 lil oktober
1998

H{lel'rir /997
I !:lcptember 1997 var det meget \ anni I begyndelsen af
m::'tneden. Del \ ar t:n fonsættelse afdet rckord\'anne \'ejr
I august. Middeltemperaturen for hele m neden ble\ dog
kun 1/1"'C hOjere end nOn1mlcn. I beg) ndelsen afm::'tneden
kom der en del nedbor. Især I Jylland I gennemsOlt for
hele landet blev ncdbøren knap 60 pet af nonnalen. Der
\'ar gode bellOgeIser for ~mng af \ Intersæd. Oktober
blc\ IJoC koldere end nonnalell, ~el\' om det var for
holdsvis \ anni I den forste tredjedel afmåncden. Der var
\ Intcrvcjr med snebyger I slutningen af måneden. Dell
27. oktober blev der registreret _l)0( I Midtjylland. Det
meget kolde VCjr I slutllIllgen af måneden medforte frost
~kadcr p::'! en del roer. Der skete skade b::'tdc p:\ ik-

Forsogurbejdt'l o).: \ ækst\ Uk'r

Tabe!l (;enm'nlsmtslemperarur og anlll!so!sk"attnta

September 13.2 /!.1 190 "X
Oktober 7,8 9,1 114 9'
I\o~elllbcr 4,4 ,.

" \J

December 2,5 l,' 30 )6
Januar 2.3 0.0 .. )9

F~bruar 4,9 0,0 41 67
\b.ru. 3,7 .~.J 1"9 II)

Apnl 6.5 5,7 99 m
~laJ lUI 10.1/ ''''' !J.I
Jun, 13.9 ru 230 Ul
Juli 1.1•.1 , .~.fJ 218 ::x
August 14.6 H,7 209 119
~1'lemlx:r 13.4 Il, - 9" J.J,~

Oktober 8,5 9,1 90 96

I\omllllcn er bercgnell>om gennemSnIl ror penoden 1l}(II-90
l tallene mdgår Bornholm og \terne 1 KatIegat Illc
KIlde: Danmarl., MctcoroJogislc Insl1tul

kc·oplagne roer og på roer J udækkede roekuler. Ned·
boren l oktober var nær dctllonnalc. November var tem
meilg tor I genncmsnit faldt der kun 42 mm nedbør.
h\.-ilkcl er lidi over hah delen af det nomlale.

l'/Ilfer

Alle tre \oll1temlåneder ha\ de middeltemperatur O\ocr dct
nonnale. December ble\ O.9°( ....anncre end nannall.
Nedbøren var nonnalligesom del samlede antal solskins
tImer. januar \ar solng med 68 M)lskinsllmer mod nor

malt 39. Middeltemperaturen blev 2.3 °e. Nedbørcn var
lidt over det normale. Fcbmar var usædvanlig vann med
cn middeltemperatur p::'t 4.9°C eller næsten SOC hOjere
end nomlalt. Det er den næstvanneste februar. dcr er
målt. sidt:n dc landsdækkende nl, !lOgcr stancde I 1874.
Vejret I februar var desuden mcget skyet og blæ!:loCnde
Der kom 50 mm nedbor. hvilket er noget over det nonna
Ic_ De hOje temperaturer I februar medføne tldhg vækst I

\ Inlerafgrodemc, der generclt O"'C(\ mtrt'de godl

Forar
I marts var der indslag med vintervejr og sne. men allige

vel bic\' gennemsnitstempcraturcn 3.7°( ellcr 1.6"C over
det nonnalc. I gennemsnit kom dcr 60 111m nedbor. Det er
14 mm merc cnd nonnalgcnncmsnittet. Hovedpanen af
nedbøren kom J den førsle uge "fmarts. Mange ~ledervar
det mullgt at stane forårsarbejdet I marken i sldstc halv
del af måneden Apnl måncd var usædvanlig våd og fat·
tig på ~olskin~llmer. Der \ar kun 99 sotsklOStlmer mod
nonnall 174. r-;'edbøren blcv i gennemsnlt 79 mm eller
dct dobbelte af nonnalen (41 mm). En stor del af ned
børen kom lige I begyndelsen af måneden (3. apnl), Det
snue en mIdienldig Slapper for fornrsarocjdct Især I de
sydostllgc egnc af landet. herunder lolland-Falster. kom
der ~tore mængder nedbor. hVIlket Jlledfone tl1slæl1lnlng
p;\ cn del afde arealer. der allerede t marts varlib. et med
rocr og vårbyg. Det fllgllgc vejr generede og forslIlkede
såningen af vårafgroder og arbejdct mcd udbnngl1lllg af
husdyrgndlllng, Maj var tor. ~olng og varm. MIddeltem

peraturen I maj var IO( over det llonnalc Der kom kun
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Fort8glarbtjdet og vækst"Ukir

Nedbør Jylland

Fig. 3. Nedbørsmængderne i vækståret /997-98 og nor
ma/nedbøren 1961-90for henholdsvis JyJJand og øerne.
Kilde: Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Jord
bnlgssystemer.
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28 mm nedbør mod nonnalt 48 mm i gennemsnit for hele
landet. Iden sidste uge afmaj fik ordjyUand en del mere
nedbør end resten af landet. De torre og vanne vejrfor
hold medfoIte, at den potentielle fordampning var 88 mm
for hele måneden. På grovsandet jord var der da også et
udbredt behov for 1-2 vandinger i de overvintrende af
groder.

Sommer
Juni måned var nedbørsrig med nonnale temperarurer.
Der kom 78 mm nedbør eller 23 mm mere end nonnall.
Nedbøren var meget ulige fordelt. Mest nedbør kom der i
Nordjylland, Nordøstsjælland og på Bornholm. I Syd
vestjylland var nedbøren kun lidt over det nonnale. Juli
var kold og nedbø~rig, men med et nonnalt antal sol-

Midde~emperatur

2S Jylland og øerne
lr--=7.Akl1Jel=-'

20 •••• -

i::
~ :

·5

·10 {,-...-,....,.-r--r-...-,....,.-r~...-,....,.--,r
&ep nov Jon mar maj Jul sep
1997 1998

Fig. 2. Middeltemperatur beregnet på ugebasis. Norma
len repræsenterer gennemsnittet for pen'oden 1961-90.
Kilde: Danmarks JordbnlgsForskning, Afd. for Jord·
brugsS)'Stemer.

Tabe/4. Oversigt o\'er nedbørsforholdene /997-98.

Nordjylland 269 177 68 38 38 49 103 53 90 64 66 65 " 'l 162 76 5SO m
ViborJ: m J06 .5 40 34 .- 71 J8 96 61 72 66 48 80 188 8J 574 W
Arn.. 237 165 68 J8 29 " .1 50 60 6J 54 59 51 66 134 67 478 J9/
Vejle 284 J18 89 43 23 51 72 59 98 67 " 6J 72 78 194 87 605 449
Ringkøbing 331 J46 71 4J J2 51 " 59 120 67 92 71 63 9J 228 96 681 484
",be 324 JJ7 78 46 30 51 70 60 122 67 58 79 86 9J 228 /IJ(J 672 498
Søndcljylland 334 JJ7 110 4J 2. 5J 78 65 115 74 66 77 81 84 196 87 672 490
Fyn 245 154 85 J8 30 46 59 51 74 61 36 59 41 60 146 61 471 J78
Vcstlljrlland 230 116 77 J6 22 43 69 JO 61 6/ 46 60 li 57 126 55 43l 361
0stsjlrlland'j 250 m 68 19 20 4J 86 51 95 68 " 64 61 61 126 56 513 184
Slorstmm 279 131 87 19 24 41 71 '9 " 6J 39 57 39 56 105 49 423 357
Bornholm 262 160 " J9 21 J8 101 41 82 55 62 57 65 64 124 60 50s m
Hdc landet~' 283 186 79 " 28 48 76 55 92 66 60 6 7 58 73 171 76 5" 417
1997 250 38 68 59 62 43 43 83 396
1996 111 9 59 22 33 .2 54 74 313
1995 J78 40 52 56 28 24 93 41 334
1994 404 J2 31 66 " 109 161 59 473

.. Frederiksborg, Roskillk og Københavns Amtskommunn

.., I tallene indgir Bornholm og øerne l Kanc:gat Ik.ke.
K.ilde~ Danmarlcs Meteorologiske InstItut.

IO



Forsøgsarbejdet og \'ækstvUkir

Tabel 5. Oversigt oW!r \landbo/aneen (nedbør - potentielfordampning) 1998,

NordJ)'lland -J -41 -JO 21 -JO 20 -J6 9 -II 25 JO 141 56 214 -/J
Midt- Ol Vestjylland _7 -57 -JO -ll -JJ 19 -4/ 8 -11 17 JJ 191 $0 242 -40
Østjylland -8 -57 -17 -6 -H -6 -J7 -21 -J6 20 JO 117 " 82 -61
Syd- Ol SøndeQyllond J -58 -JO -II -JO 40 -JO -l -II 51 J$ 174 66 257 U
Fyn J -62 -JO -24 -JO -5 -11 -15 -18 2 /} 112 41 27 -5J
SJ«:11aod og Lolland FalsteT -8 -68 -J4 -34 -J5 -12 -4J -15 -J6 -2 J 81 JO -17 -114
Bornholm O -74 -40 22 -48 I -45 -4 -4$ 28 6 79 J7 56 ·141
Gns for hele landet -4 -58 -17 -Il -JO II -J7 -14 -U 20 11 110 50 115 -$/

Normalen er bertrc=:t som gcnnemsnll for pmoden 1969·88
KJlde: Danrnarlcs ordbrugsForsknIng. Afdeling for Jordbrugssys~mer

arp maj jun Jul aug sep ot<t

Fig 4. Månedlig nedbor (fuldt optrukket kurve) og for
dampning (stiplel k'lyve) for hele landet. Kilde: Dan·
marks JordbrugsForskning, Afd.forJordbrugss)'stemer

Vandbalance
I tabel 5 er vist vandbalancen for 1998. Yandbalancen er
beregnet af Afdeling for Jordbl1lgssystemer ved Dan·
marks JordbrugsForskning på grundlag afmålt nedbør og
beregnet daglig fordampning. Yandbalancen er beregnet
som fOr.ikellen mellem målt nedbør og potentiel for·
dampning. HVIS balancen er negativ. betyder det. at den
potentielle fordampning har været større end nedbøren.
Yandbalancetallene er vist for hele landet og for de en·
kelte landsdele Til sammenligning er vlSt "normajen"
beregnct som gennemsmt for perioden 1%9·88.

I penoden fra november 1997 til mms 1998 kom der i
gennemsnit for hele landet I alt 283 mm nedbør. Norma·
len for den periode er 286 mm. edbøren i vinteren
1997/98 var altså normal. I perioden april-oktober er der

Ef/erdr J998
September har været lidt varmere og mindre nedbørsrig
end normalt. Ret store kornarealer er først høstet i sep
tember. På grund af den sene høst har der været meget
stor travlhed med såbedstilberedning og såning. Oktober
har været usædvanlig nedbørsrig. I gennemsnit for hele
landet er der faldet 171 mm moo normalt 76 mm. Ring.
købing og Ribe amter har fået mest nedbør (228 mm).
Storstrøms amt har fået mindst, nemlig 105 nun. Dc: store
mængder nedbør har givet problemer for markarbejdet.
Nogle landmænd har ikke kunnet nå at få sået det plan
lagtc areal mcd vintersæd. Det har været vanskeligt at få
behandlet vintersæden mod ukrudt Høsten af roer og
maJs er blevet forsinket og mere besværlig end normalt.

skinstimer. Middeltemperaturen blev 14,4°C eller 1,2°e
under det normale. I gennemsnit kom der 92 mm nedbør
eller knap 50 pet. mere end normalt. Det var især Ribe,
Ringkøbing og Sønderjyllands amter, der fik store
mængder nedbør. I Juli var der 20 dage med nedbør moo
normalt 13. De rigelige mængder nedbør i både juni og
juli medføne usa::dvanligt kraftige angreb af Septoria i
vinterhvede. August blev ligesom juli goot l°e koldere
end normalt., men i august kom der lidt mindre nedbør
end normalgennemsninet på trods af, at der var mange
dage med nedbør, nemlig 16 mod normalt 13. Sen høst
kombineret med mange nedbørsdage i august medførte
alvorlige gener for høstarbejdet. Udbredt lejesæd i vin
terhvede besværliggjorde høstarbejdet yderligere.

"".
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Frø og spedalajgrmJO'r
Frø ril udsæd 28 56 53 62 61 61 83
Vinterraps 12 131 % 108 68 73 87
VårTaps I 27 74 44 37 'O 21
Andel 19 I 2 2 4 4 7
Garmeriprodukter 9 28 25 25 23 21 23
Fru og speeialafgrøder i ah 69 249 250 241 193 189 221

Øvrige arealtr ink!. brak" 12 193 217 217 195 147 144
I ah 312127452709 2740 2742 2706 2708

, Ford0blge tal.)' [950-54 inkl. vdrhvede. l. Fra 1990 inkl.
b[and.sa:d. "Justeret i henhold lil oplysninger fra EU-direktoratet.

omkostninger. manglende arealtilskud og lave priser på
alternative fodennidler denne afgrøde mindre lønsom.

Arealet med fodergræs har stabiliseret sig på mellem
400 og 450 tusinde ha, hvorafgodt halvdelen er i omdrift.
Arealet med helsæd er faldet en smule i 1998. hvilket gi
vetvis skyldes, at et højt udbytte i græsmarkerne har
mindsket behovet for at ensilere kom.

Frøgræs.'lrealet er .)Iobet lobsk«. hvilket har resulteret i
vigende priser. hvorfor det fonnentlig vil falde igen til
næste år. Rapsarealct derimod synes nu at være på vej op
igen. Faldende kompriser og relativt gode priser på raps i
1998 vil givetvis medfore el noget storre rapsareal i 1999.

Brakarealet er forsal væsentligt hojere end de 100.000
ha. som svarer til minimumskravet om 5 pct. af rcfonn
arealet. Brakarealet forventes al stige markant i 1999.
idet minimumskravet stiger til IO pct, og den lave kom
pris. der er udsigt til, gør i mange tilfælde frivillig brak·
lægning okonomisk attraktiv.

Forbrug af handelsgødning
Tabel 7 viser det samlede nationale forbrug af rene
næringsstoffer i handelsgodning. Langt hovedparten er
anvendt i landbruget. men nogle fA tusinde tons anvendes

FOl'"Sogslll'"bejdet og vækstvilkAI'"

derimod kommet næsten 150 mm mere end nonnalt. 564 Tabel 6. Landbrug.mrealets benyllelse. /000 ha
mm mod nonnalen på 417 mm.

Arealanvendelse
Korn

Tabel 6 viser fordelingen af det dyrkede areal på de for- Vinterhvedel' 79 610 561 602 675 677 673
skellige afgrøder. Tabellen er udarbejdet med baggrund i Vårhvede II 13 6 6 Il 7

Danmarks Statistiks oplysninger, men en del af talslor- Vintcrrus 131 78 87 91 72 84 103

relserne for 1998 er skønnet af landskontoret. Vintemys O l7l 183 186 199 176 163
Trilicalt I 2 5 6 13 29

Kornarealet har nu stabiliserel sig på godt halvanden Vårbyg SOl 538 l22 533 539 544 514
million ha, hvoraf vinterhvede de seneste 3 år har udgjort Havre" 539 31 44 31 26 30 30
44 pct. Arealet med triticaIe er stærkt stigende og udgor Kom i all 131114441412145415231536 1519

nu 29.000 ha. Også rugarealct er steget fra 1997 til 1998. Bælgsæd

men med triticaiens langt bedre foderkvalitet må det for- Ba:lgsæd i all 9 III \Ol 74 69 95 107
Knold og md/rog/er

ventes, at triticaiearealet fortsat vil stige på rugens be- Kartofler 104 46 39 42 43 39 38
kostning. På grund afdel fugtige efterår forventes vinter- Sukke~r 66 66 66 68 70 69 64
sædsarealet reduceret i 1999 i forhold til de foregående Fode".,., 411 11 60 53 41 37 33
år. Knold oS rodfrugter l uh 581 183 165 163 154 145 135

Foderroearealet falder fortsat og er nu kun 8 pet. af, Græs og gmnjoJer

hvad det var i 50'eme. Selvom foderroer er den afgrøde, Helsæd, lucerne og
grønfoder 38 82 92 101 103 136 117

som under danske forhold kan give det SlOrste antal fo~ Majs 26 li 37 42 43 45
dcrcnheder pr. ha, gør kombinationen af høje dyrknings~ Græs og kl.græs i omdnR 468 250 247 241 263 238 240

Gr<t:s og kl.græs udenfor
omdnft 402 197 194 212 200 177 180
G~ og grønfoder i alt 908 555 564 591 608 605 582

De store nedborsmængder i sommeren /998 og især
kombinationen afstærk blæst og nedbor den /4. juli har
givet all/('dning ti/ lejesæd i mange marker. Problemet
hal' været størst i marker, som gellnem flere år hal' fået
tilforf store mængder husdyrgodnillg. Nedboren har gi
vetvis givet optimal fugtighed for de mikroorganismer i
jordell. som omsæ/ler organisk stof, hviJkel har hel/irkel
en større neuomilleraJisering af kvælstof end normall.
Det nederste billede viser, hvordan ukmdl kan vokse op
gennem kom. som ligger ned og dermed gore høsten me~

gel besværlig - i \'ærsle fa/d Ilmulig.
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Tabel 'l. GlUlnillgsjorbnlgcf

1988'1

1000 lons:O- m J3J J26 JI6 2" 288 28J
Pr()(WII
Kalkam salp
mel. N S-godn. IO J8 40 4' 42 J' J8
NPK. I'K. ~K 61 4' 44 41 41 41 42
H ammoniak 26 12 IO 7 6 6 ,
Andre f\ ·godn
mel .!.fllm mlral 3 , 6 , IO " "
1000 Ions P " 28 24 22 22 2J 22
Pro":If"'
Supnf05falol. 2 4 4 , J J J
I'K·godn

" " I] I] 12 II "PK.NP 70 81 SJ 82 SS 86 SS

1000 lilliS K 1]0 •• 87 SJ 82 R8 '6
l~rtWf'1l/

Kalium godn. 4
"

21 l2 IR 16 16
PK·godn J2

"
16 16 " " "NPK.. NK 64 62 6J 62 67 69 69

. For~l"btBc ul

l skove. offentltge anlæg. private haver mv. Dels natur
ligvis III godskningsfomlill. men l et Vist omfang anvcn·
des kvælstofgooning (urea) ogsli til afisning.

Det fremgår aftabcllen. at hælstofforbrugct fonsal er
faldende, og at del nuværende forbrug kun er to tredjedel
af forbruget l 19 4. hvor det toppede. I998-forbruget er
del la\cste sidcn 1970. Det er bemærkelscsværdlgt. al
forbruget cr faldet fra 1997 til 1998 III trods for. at for
skelle l kvælstofprognoserne skulle betll1gc el stoTTe for
brug på 5-10.000 1011S kvælstof. Faldet i forbruget må
derfor lllsknves en fonsat bedre udnyttelse afhusdyrgod
nlOgen.

Fosforforbrugcl holder sig tilsyneladende på godt
20.000 ton~ pr. år på trods af. at IOdholdct i husdyrgod
ningen Icoretisk set skulle kunne dække bcho... et Det er
Imidlenld langt fra alle landmænd. der har husdyrgod
ning til r. dighed. hvorfor mnnge plante<lvlcre er hellvist
til al ~lkrC planternes fosforfon.yning med handelsgod
ning.

Kallumforbruget ~) nes at have stablllseret sig på et år·
ligt forbrug på omknng 85.000 tons. Et forbrug. der for
mentlig cr nod\'endlgt som supplemenl til kahumtllfor-

slcn med husdyrgodOlng. SpecIeIl på de lette Jorder er der
nemlig en vis udvaskning afkalium. En udvaskning ~om

ikke forårs.1ger milJomæssige problemer.
Ved bcdommeise af ud\ikllngen l godnmgsforbruget

skal man enndre sig. al udbyttet fonsat er :o.tigcnde på
trods af det faldende forbrug. I gennem SOlI af de seneste
20 år er kornudbyttet eksempelvis stcget med 1.2 hkg
kerne pr. år

Tabel 7 viscrcndvidcre. ni markedet crdomlneret afde
fnstc godntngstypcr. Flydende alllmolllak fonsætter sin
tilbagegang og dækker nu kun 5 pet. afk,æl"tofmarke
del. De andre nydende gødninger udgur makSImalt 3 en
heder afde 15 pct. afhælstofmarkcdet. som erdæUet af
lindre -godninger. AmmOntUmnllral fortsætter '.;In
frcmgang og dækkcr nu II pct. afhæb.tofmarkedct

Forbruget af
planteværnsmidler
TabelS \ Iser. hvordan Sc11gct afplantebeskyttclscsmldler
tillatldhrug~/;,rmålhar ud\ iklel ~ig ..iden 1987 Mæng
derne er opgl\el 1 tons akm t stof

[ gartneri. frugtnvl. sl..ovbrug mv. er der et yderligere
salg på I storrelse:o.or<lenen 10·15 pct. af de mængder. dcr
er solgt til det egentlIge landbrug~real.

Pesticidhandlingsplanens målsætOlng om en 50 pet re
dukllon af forbruget af p]antc\ æmsmldler pr. I. januar
1997. sell forhold III gennemSOlltet af penoden 1981·85.
er, 1St med kursiverede tal.

Salget i 1997 har værel af samme omfang som I 1996. I
beggc år har salget været omtrent s la\ t som pestiCid·
handlingsplallcns krav om en 50 pet. reduktion.

Salget i 1998 opgøres I label af sommeren 1999.
Nederst I samme tabel er .... ,st bchandhngshypplghe·

den. en beregnet storreJse som angl\Cr. hvor mange gan
ge landbrug~realetkunne behandles. h\ is hele de" .mlg
fL' mæ"gde hin udbragt med en normaldowrillg over de
aktuelle landbrugsafgroder.

Da vlOtcrsæd normalt skal behandles mere end v:\rsæd.
!lleg behandlIOgshyppigheden i slutningen af SO·erne.
hvor vlOtersædsarealet blev udVidet kraftigt.

Herefter har resultaterne af forsog med nedsatte do
sennger afspejlet sig 1 praksiS. og behandhngshypplghe
den har ud, 1"'1 en faldende tendens siden 1990

Tahel8 Salg 'ifbek(('mpelse.~midler.(K/telt·· MiljwJ/yre/l'ell og tJanmarks S/(IlI.llIk).

HO\'edlrupper

Ikrblclder 41136 J900 396' 1867 21U4 26]2 1685 ]281 2'115 !lIR 2726
VaekstregullltOf"tt 138 JOJ ]JO IR' 281 J]I 247 ]IO 87 I/O 104
I unglcldcr r-v 1114 1170 1.a26 1]33 1033 892 1055 6]1 "" '94
In.selmcl(kr 3/0 "8 226 146 128 107 os l6J J6 160 "I ah f! rr2 5485 5795 4028 4566 4]0] ]91~ 4'09 J66' j·na ]675
Bt'h{//ullmglh} f}fJlgh('(1
Ud~n kOrTektion 2,67 2.51 3,26 2.93 2.7] 2.57 2,51 ],49 1,92 2,45
Korrcluon for afgru<k' alg ~f!~ 2.19 2.94 2.54 002 2.11 2.08 2.88 UR 1.14 2,00

KUTSI\ angl\cr ~:>ucldhandlingsplancnspollli\kt' mål. "Om Follcungcl 'cdlog i Illa) 19K7
Med udgangspunlt I gcnnclmnlLSfomrugct 11981-85 onsledts t'n rWukllOn pa 50 pcl før 19'P.

lkngntlllfDanmarks Sultlslll

Il
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Tabel 9. Udbytte a//wrnafgrøder

2.9 42.8 36.6 45.7 47.3 49.0 48.9
0.6 0,6 0,3 0,3 0,6 0,4

J.I 3.5 4.1 4,7 3.4 4,5 SJ
9,9 10,1 11,3 10.7 10,5 9,4
0.0 0,1 0,3 0.3 0.7 1.6

19,5 23,8 24,4 27,7 28.8 28,4 26,0
8,5 1,4 2.1 1,6 1,3 1.6 1.6
'.6

Gennemsnilsudbytle hkg kerne pr ha
36,S 70.2 65,3 75,9 70,0 72.4 72.7

50.5 48,2 52,1 50.3 53,7 53,7
23,9 45,3 47.7 51,4 47.8 54.0 51,3

56,3 55.0 60,8 53,7 59,4 57,S
44.7 47.1 51,2 51,4 55.4 5J,9
44,3 46,8 51,9 53,5 52,2 50,.5
44,7 47.1 51.1 51,4 52,4 52.1

41.6 82,0 78.1 91,5 92.2 95.3 93.0

Iwl.I99J 11994119951..~1199711998'

Vint~rhvede"

Vårhvede
Vinlcrrug
Vinterbyg
Tritical~

VAlby, 34.3
Havre' 32,3
Blandsæd 28.1

Vmlerh\o'cde'?v""_
Vmlerrug
Vint~royg

Triticale
V6Jbyg
Havre"

I allB'''''''''''

Gns.foralleartcT 31.7 56.8 55,3 62.9 60.6 62.1 61,3

, Foreløbige' tal : 1950-54 m.kJ '\'Aril\edt. )'Ff1I 1990 inkl
bland=!

Knold- og rodfrugter
Roer. VækstviLkårene i 1998 bar været gode for dyrk
ning af roer, men specielt for sukkerroernes vedkommen
de forårsagede nedbøren i april problemer en del steder.
Enten ved at slæmme jorden til i de marker, der var sået
til normal tid fra omkring I. april, eller ved at være årsag
til en relativt sen sålllng omkring I. maj. Generelt har den
rigelige nedbør sikret en stor fremspiring, men i de til
slæmmede marker har plantetallet været for lavt. Mange
sukkerroedyrkere har eftersået hele eUer dele af marker.

har været fulgt i Planteavlskonsulenternes registrerings
net, og resultaterne kan studeres i de respektive afsnit i
nærværende oversigt.

Høsrperioden har været særdeles oedbørsrig, og det
meste kom er høstet med boje vandprocenter, hvilket har
medført endog meget store høstomkostninger.

Regnvejret har endvidere influeret på det hostede ud
bytte. Landskontoret udsendte den 10. september en
hostprognose. som byggede på resultaterne af i alt 708
kornforsøg. Denne prognose forudsagde rekordhøst på
9,86 mio. tons kerne. En opgørelse efter nøjagtig samme
metode den 7. oktober, hvor i alt 992 forsøg var høstet,
viste imidlertid kun et forventet udbytte på 9,60 mio.
tons. De sidst hostede forsog har altså givet et væsentligt
lavere udbytte end de forst høstede, hvilket bekræfter ob
servationer fra praksis om. at hvis modent kom bliver ud
sat for en lang regnpcriode, før del bliver hostet, falder
det høstede udbytte til et langt lavere niveau. Planteavls
konsulenterne har vurderet. at omkring 4000 ha kom har
månet opgives. Alt i alt har det drilagtige hosrvejr været
årsag til, at høstudbyttet ikke blev den rekord, det en
overgang så ud til at blive. Danmarks Statistik. har forelø
bigt opgjort udbyttel til 9.3 mio. tons. Jf. tabel 9.

De enkelte afgrøder

1 pesticidhandlingsplanen er det angivet, at forbrugs
udviklingen skal vurderes i lyset af ændringen i afgrøde
sammensætningen siden 1981-85. Danmarks Statistik
beregner derfor en afgrødelcorrigerer behandlIngshyp
pighed.

11997 var den korrigerede behandlingshyppighed 2.0,
dvs. at der i handlingsplanpenoden er sket en reduktion
på 25 pct.

Revurderingen af midler har resulteret i forbud mod dc
mest problematiske mjdler, således at der i princippet
ikke er uacceptable sideeffekter afregelrel anvendelse af
pesticider.

Pesticidhandlingsplanen foreskriver, af der ved vur
dering af, om målsætningen er nået eller ej, skal tages
hensyn til ændringer i middelvalgel.

Derfor er det i virkeligheden et politisk sporgsmål,
hvorvidt pesticidhandlingsplanens mål er nåel eller ej.

Et udvalg nedsat af Folketinget i 1997 skal inden mans
1999 fremlægge en betænkning, som belyser alle konse
kvenser afen bel eller delvis udfasning afpestieidanven
delscn over en IO-års periode.

Komafgrodeme
SAning og \'ækst De klimatiske betingelser for afgrø
dernes vækst er omtalt tidligere i afsnittet. Heraf fremgår
det, at der i efteråret 1997 var gode betingelser for
etablering af vintersæden. Der var desuden generelt gode
betingelser for at gennemføre en l/krudrsbekæmpe/se i
vintersæden i løbet afefteråret, og hovedparten afdet til
såede areal blev behandlet med en tilpassct lav dosering.

Vinteren gav gode betingelser for nyfremspiring afOy
vehavre. Der blev fundet nyfremspiring i 70 pet. af 37
undersøgte lokaliteter.

Forårssåningen startede i sidste halvdel af marts, men
blev afbrudt afde mange regnvejsdage i april. Planteavls
konsulenterne vurderede, at i alt 50.000 ha ikke var tilså
et den l. maj. Heraf skulle halvdelen tilsås med majs og
hovedparten af resten med vårsæd. De sem såede arealer
har primært været i Nordjylland, på Fyn og i Sønderjyl
land.. De store nedborsmængder i april bevirkede Oere
steder tilslæmning afjorden og i et vist omfang bebov for
om- og isåning af ny udsæd.

Det kølige og ncdborsrige sommervejr har været til
gunst for de fugtelskende bladsvampe.

Vinlerbyg har været angrebet af skoldplet og især byg
bladplet, rug især af skoldplet, mens vinterhvede især er
blevet angrebet af Septoria. Meldugangrebene har været
moderate, og gulrust har kun optrådt sporddisk i vinler
hvede.

Bekæmpelse med svampemidler har givet store merud
bytter, ikke mindst for Amistar - et strobilurin-middel.

Bladlus har optrådt med sene og moderate angreb i vin
terhvede.

Vdrbyg har generelt været mere angrebet af svampe:
sygdomme end i de foregående år. Meldug har været do
minerende, og sorter. som hidtil har været resistente. er
Oere steder blevet angrebet. Sygdommenes udbredelse
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Vdrbrandbæger er bJe\'er et aJI'lJrJigt IlkrudtsprobJem i
mange græsmarker. Den stigende udbredelse skyldes
formenrlig. ar/ol' »db"e« hrakmarker har givet mulighed
op/ormering. Fmene er jors)!ner med fnog. så de Jam
spredes medvinden oV('r srore afstande. Planten er giftig.
jpecielt for hesre og udegrise. LandboJlOjsko/en har på
initiativ afland,wdmlgenefor kvæg og p/anlea'" under·
wgt plantens giftighedfor hæg, hf/ket har resulteret f

en »sJwderærskej,</ på: 35 - 40 planter pr 100 m-'

men det har generelt været svært al etablere et godt såbcd
under disse betingelser.

Ukrudtsbekæmpelsen har været generet af blæsende
vejr, men generel I har bekæmpelsen væreltilfredsstillen
dc. Kamille har optrådt I særlig grad pga. det fugtige for
årsvejr og har voldt besvær en del steder. Skadedyrsan
greb har generelt været af et beskedent omfang.

Optagmngen har næsten overalt været vanskeliggjart
af store mængder nedbør I efteråret.

Roernes udvikling har været tilfredsstillende, og suk
kerroerne har haft et højt sukkenndhold ved optagnmg.
Arets høstudbytte må betegnes som nonnalt og kunne
værc blevet h"Jt, hvis alle arealer var blcvet sået rettidigt,
og der ikke havde været tilslæmmngsproblemer. Plante
avlskonsulenterne skønner, at Illan har måttet opgive at
bjærge over 1000 ha foderroer og hen vt.-d 500 ha sukker
roer. De forventede udbytter fremgår af tabel 10.

Kartoner. På gnmd af Cl drilagtigt vejr i april har der
været stor sprednmg I læggetidspunktcl. Nogle steder

ForsøgslrbejdN 02 væk'lI\'i1kAr

blev kartoflerne lagt tidligt Ikold Jord, lOden regnen satte
ind. Andre steder nåede læggekartoflerne at bll\c afspirct
mere end cn gang. lOden det blcv muligt al kore med læg
gemaskmen i marken. Dette medførtc ..vagere frem·
spiring og gode betingelser for udvikling afrodfiltsvamp.

I stort set hele den resterende dej af vækstsæsonen har
vejret været særdeles gunstigt for dyrkning af kartofler.
Den megen regn h<tr dog også været gunstig for kanoflcl
skimmel. Dc forste fund l kartoflet dyrket under nonnalc
forhold blev gjon allerede midt i juni i Nord- og Sonder·
Jylland. Trods store vanskeligheder med regn og våde
marker er det de fleste steder lykkedes at kontrollere
skimmelud\'lklmgen med forebyggendc skImmelbe
handlinger

Den megen regn l efterårel har generelt givct proble
mer med optagning og har betydet. al enkelte marker Ikke
er blevet taget op I tide. Plantcavlskonsulenterne vur
derer, at mere end 6000 ha er skadct afvand på markerne.
og at hen ved 3000 ha slet Ikke er bjærget. Heraf tegner
industrikartofleme sig for langt den største andel. Gene
relt er der opnået pæne udbyttcr, alt efter sorternes skim
meiresistens, hvilket også bekræftes af kartoffelmelsfa
brikkerne.

Væksthusafprovningen viser, at der I mange partier er
knolde med kartoffelskimmeI. Derfor ventes der proble
mer med opbevaring afkanofler frem til foråret Det an
slåede udbytte fremgår af tabel 10

Græs- og grønfoderafgroder
Græsmllfksplanter, Den store nedbørsmængde I som·
merens lob har givet gode vækstbetingelser for alle for
mer for græsmarksafgroder, og udbyttet har været højt.
Dc mange regnperioder har bevirke!. at en del græs er ho·
stet på for sent et udviklingstrin, med deraf følgende for
ringet foderværdi Det har været svært at fA tilstrækkeligt
torvcJru) den ønskede fortorring afafgroden, llgesom det
våde vejr har bevirket, at sidste sJæt eller sidste afgræs
ningsrunde ikke har kunnet gennemføres på omkring
20.000 ha.

Tahe/IO Udhytte afknold- fY)(lfnlgt og
græsmarksafgrøder.

MIO. a.~.

Foderroer 26.9 9.0 6.' 5,' ',' ',l J,7Ro,,,,,, J~ U 1,0 0,8 0,6 O,. O~

Grrsmarksafgr. mm 42.9 34,0 34,7 35,8 34,4 37.5 J7J
101. 733 44,J 42,5 42,0 39,4 42.3 41.4

MIO. hkg

Fabnksroer 22,6 36,4 31,4 31.3 30.6 33.7 34.2
Kal1ol1~r 19.J 17,4 13.6 14,4 16.2 IS,S 15,6

'Foreloblge: tal
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Kom.lo.eme 92.6 69,4 81,8 80.7 95.0 95.8 98~ 97.2
Kom. halm" 9.0 7,4 11,3 9.9 9.2 9.1 9.2 9.0
Bzlgsa:d 2.8 3.0 4.5 3.6 2.9 2.7 •.0 4.1
Rodfiugl« 28.7 21.0 23.1 18,2 16.8 15.9 15,9 15.4
Gncsmarksaf2T 37,8 29.5 ~.O 34.7 35,8 34,4 37.5 37.2
1ah 170.9 130.3 154,7 1-17.1 159.7 157,9 165.1 162.9

. Foreloblge tal - B)ir:fgel haJmmrngde

Der har ræret udbredt angreb afkarroffelskimme/l 1998.

Det samlede høstudbytte
Det samlede forventcde hostudbytte for 1998 er vist i ta
bel 13. Udbytterne af kom og bælgsæd er foreløbigt op
gjort af Danmarks Statistik. mens halmudbynct og ud
bytterne af rodfrugter og græsmarksafgrøder er skonnet
af Landskontoret for Planteavl.

Bemærk. at udbyttet her er opgjort i afgrodcenheder.
Som følge af. at vinterhveden udgør halvdelen af den
samlede kornproduktion. er udbyttet af afgrødeenheder i
kom større end udbyttet afhkg kerne.

Man skal bemærke, at tabel 13 ikke indbefatter udbyt
tet af oliefrø. fro til udsæd og grønsager.

Landskontoret udarbejdede den 14. juli en prognose.
som varslede et slørre halmudbytte end nonnaJt. I praksis
har man imidlertid næppe folt, at der var rigeligt med
halm, idet vejret har vanskeliggjort bjærgnmg afhalmen.
Nogle har valgt at smtte og ploje halmen ned, og andre
har sat en stor del af udbyttet til ved gentagne vendinger
af skåret i et forsøg på at fA halmen tør nok til presning.
Tabel 13 viser kun de bjærgede halmmængder, som
svarer til ca. 60 pet. afden samlede produktion. Mere end
2 mio. Ions halm nedmuldes hvert år.

Tabel 13. Det samlede hustudbille
(exk/. oJiejro.frø til Ildsæd og grønsager).

Ærtchosten har været særdeles besværlig, og på grund
af lang tids regnvejr har der været et stort spild. Det er
grunden til, at ærteudbyttet generelt må betegnes som
dårligt. Planteavlskonsulcnlerne har opgjort, at man har
opgivet at høste hen ved 5 pet. af ærtearealet.

MIO. hkg
2.4 2.4 1.7 2,2 2.9
U 0.7 0.8 0.7 0.5
3.8 2.8 2.6 3.8 3.9

G,u' udhyll~ Meg pr ha
25.1 22.0 25.3 30,5 32.9
P." 17.0 11.0 12.3 21.6
37J 38.0 37.1 40.2 36.7

Vintcmps 3.3 3.7
VAmps 0.9 0.5
Bælssrd 3.0 4.5

Vinterraps 27.9 26,7
Våmp~ 14.6 18.7
8æ1gsæd 25.8 37.6

I-orel"b.ge tal
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Tabel l l. Udhytre afrap~' og ærter.

Majs. Den megen nedbor i hele vækstperioden har man·
ge steder betydet sen såning, mangelfuld bestøvning og
en yderst vanskelig høst.

For landet som helhed har der værel 2 pet. færre majs·
vanneenheder end 20·års gennemsnittet. Køligst har det
været i ord· og Østjylland, og \"annest har det været på
Bornholm og i Sønderjylland.

Vækstbetingelserne har betydet, al tørstofproccmen og
indholdet af stivelse samt foderværdien har været noget
lavere end nonnalt. Den vegetative udvik.hng har været
god, og der er hostet normale udbytter af torstof.

En del af forsøgene er hostet i vådt vejr. hVilket har
sænket lorstofprocenten med nogle menheder. Konsu
lenterne skonner, at hen ved 1000 ha ikke har kunnet
bjærges.

Udbyttel af de forskellige græs- og gronfoderafgroder
frcmgåraft3belll. Det samlede udbytte indgårogM\ i 13
belIO.

1999'

Lu=nc " 7 7 0,73 0.59 0,58

MaJs 42 43 ., 3.<,. 4,18 3,70
l-1elstd 91 129 110 5.62 7.72 fd7
A_gmnr..r.... l O O 0,05 0.02 0.04
hal rafgr. efterafgr. 73 75 75 0.80 0.93 1.13
Slø:t afudlæg o.lign. 185 200 190 0.89 1.44 1.90
I alt 403 454 427 11.18 14,88 13.92

" Foreloblge tal

Fro·, industriafgroder og bælgsæd
Frøafgrøder. Det mest specielle ved årets avl af fro er
den sene og særdeles vanskelige host forårsaget af som·
merens store nedbørsmængder. Den arealmæssigt størstc
froafgrode. 31m. rajgræs. har dog givet et nonnalt froud
bytte, men udbuddet er langt storre end eftersporgsien.
hvorfor priserne er for nedadgående.

Vinter- og ,'Arraps har generelt haft gode vækstvIlkår
i 1998. og specielt vinterrapsen har givet pæne udbyner.
Rapsprisen er stort set årets eneste prismæssige lyspunkt.

Ærter. Ukrudtsbekæmpelsen har været generet afblæ
sende veJr og en fortsat fremspinng afnyt ukrudt. Mange
steder har effel'len været for svag. Æneskimmel har op
trådt i det kølige og fugtige vejr. Mange steder har det
været nødvendigt al bekæmpe bladlus.

Tabel l l Areal og udbyue afgronfodcrafgroder.
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Vintersæd
Af Jon Birger Pedersen, Hans Kristensen, Ghita Cordsen Nielsen og
Poul Henning Petersen

VInIeren 1997·98 \af forholdsVIS mild. og det har bety
det. al der Ikke er forekommet udvtnmng i nogen af for·
sogene. Del har s.11cdes ikke ,æret muligt at vurdere dc
afprO\cdc sorters evne til at klare cn streng vinler.

Markante resultater i 1998
r 199R er der fortrcdJc år i tra~k opnået rc1ativt store bnll
lomcnldbyner for bekæmpelse af !l\ampesygdonlmc.
DCI gælder bMe i vllllcrbyg og l \ lnterhvcdc. I vlnterb)'g·
gen skal de forholds\ IS store mcrudb)11Cr i første .-..ekke
lllskm es ct forholdsvIs kraftigt og udbredt anbffcb af
~koldplct og bygbladplcl. mens del I vinterhvede Igen l
199 skyldes el kraftigt og udbredt angreb af Seplona

Strobilunncmc har givet en god bekæmpelse af ..hel
Seplona som bygbladplel. hvilket har medfort store brul
tomerudb)1ter. Behandlmg med stroblluriner har holdt
afgraden gron lidt længere end andre fungleidbehandlin
ger, mens vandprOccllten I kernen ved host har været uaf
hængig af svalllpebchandlingernc.

De fugtige vejrforhold gennem del mesle af vækstsæ
sonen har resulteret l en \æsentligl slOrre dækning af
ukrudt ved host end nonnalt i forsagene med keml"k
ukrudtsbekæmpelse. Alligevel er der opnåel hOJe merud
bytter for en bekæmpelse

Forsog med bekæmpelse afagerrævchale VI scr. at den
ne græsukrudl~art kosler store udbyttelab ved manglende
bekæmpelse. Forsogene \ Iser end\ idere. at der findes ef
fektl\-C bekæmpelsesmulIgheder.

Der er opn. ct en god bekæmpelse af gold hejre \ cd
kombInation af fabk såbcd og sen sånlllg. En Integreret
Indsats mod hejrearteme synes således at være el godl al
ternatIv til kemisk bekæmpelse. l>om har vist sig utIl
strækkelig.

Læsevejledning
I delte afsnit bringes årets forsag med sorter. plante\o'æm
og dyrknmg af vll1lersæd. FOTMJg med ukrudtsbekæm
pelse er i forste række gennemfort I Vinterhvede. hvorfor
de omtales under dt.:nne afgrode. Alle cfTekuabcller med
ukrudlslludler m\. findes ligeledes under afsmnet med
\lnterhvede.

Der findes bagerst l bogen en o\erslgt 0\ er de afpro\c
de sorter. deres afstamning. fora:dlerbctegnelse. forædler
m.m. Samme sted lindt.:s også en oversigt over de afpro
vede midler og derc" indholdsstolTer. l beretningen an·
vcndcs I Slor ud... tflcknlng gennemsnItstal. GennemSlllts-

tallene dækker ofte o\oer Slore \'3fl3I1oner. som kan skyl
des forskelle l angrebsgrnd fra forsøg til forsog, IIV1S

speCIelle forhold har medfort et stort udslag. er resultater
ne herfra behandlet særskilt.

Ved omtalen afde enkelte fOl'sogsserier er der for 11Iay

kedslime plantebc:-kyttclsesmldler, som er godkemll til
detllndl!r.WJj!.fejormål. i mange tilfælde beregnet Cl I/et/o
mentdhl"1tt> I nogle til/ælclf! er neuomerudhy"('1 ug\tl he
regnerInY lUl> gudkendte mldh'rlor al \'Urdere merlld
h\"llC'rtIe. Dl'1fe {remJ.ommer \'t'd ar rræJ.J.e umJ.o·,tllinger
Ile Iii J.l'lmJ.alier og udbrmgnmgfra det opmiede menul
byt/e. Omkostningerne til fulbnngmng er Stlt rl/60 J.r pr.
ha pr udbrmgmng. P,.,\en på J.emikolierne er IIIÅlu,\lI'e
den pe'iticidllff.!./{t . ,\(Jm har været gælclf!lldf! IIIdttf den 31
oktober 199~. Priserne på de amcndte kemIkalier er VIst
bager... t I oversigten.

Det er valgt ikke at anvende den forhøjede afgift. som
trådle I kraft den l. novemhcr 1998. Idet det må forven
les. at der vil :-kc en vis tilpasning afpriseme tillllarke
dets konkurrenceforhold. Der er enkelte steder ud fort en
altemaIlv bercgnlOg af netlomerudbyttcl med den forilØ
jede afgIft, som for insektlllldleme udgor 53.85 procent
og for ukrudts-. svampe- og \ ækstregulenngsmldler
33.33 procent af dctailpnscn uden moms og afgIft

I mange tabeller er beregnet et hehandlmgs/1/lh·b.
hvor en værdi på I svarer til hel dosis. EksempelVIS giver
Ililer Till Megarurbo pr ha udbragt på en gang. eller
0.33 hter pr. ha udbragl ad tre gange på en ha et behand
lingsIndeks p~ I. »)I-Iel dosis« modsnrer som regc1 den
doseflng, der er anerkendt fra Danmarks Jordbnlgs
Forskning. og denne giver derfor et bchandlingsllldeks
på I. Hvis den anerkendte dosenng for et middel I en gi
ven afgrøde varierer fra skadegorer til skadeg.orer, er der
valgl den anerkendte doscnng mod den aktuelle skade
gorer

Landsforsogene med sorter er fortS3t gennemfort I el
samarbejde mellem Danmarks JordbrugsForskIlIng.
sortscjere og anmeldere afsoner samt den landokonomi
ske forsøgs\ Irksomhcd

Ho\ edpanen af •rets forsog med plantebeskyttelses
midler er udfon med tilskud fra kemikallefinnaeme For
sogene med I)C-Plantevæm er udfort Iet samarbejde med
Danmarks JordbrugsForsknIng

Angrebene af knækkefodsyge og goldfodsn~c I forso
gene i juli er igen i 1998 bedollll af forsker /I !id/III:,
Danmarkl> JordbrugsForsklllng.
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Tabel I. Antallandsforsøg 1998 Vinterbyg 1998

17 18 19 20 21 22 23

Uge nr.

~

./
./

/ -./ ./
/ ./

./ ./
./ ""-../

/

~ ./- , , ,

30
6

29

30
15
3

78
41

2

95
28"

9

Antal forsøc
Vinl~&

33 ""'"
Plantebeskyndsc
ll)Tkmna

VlOlerrug

8 ""'"
Planlebeskynelsc
Dyrkning

Tnlicale
IO sorter
Planlebeskyttelse
Dyrkning

Vinlerhvede
52 sorter
PlanlebeskytlcJse
Dyrkning

I alt Vlntersrd 622 ---- B_
--Skoldplot

Landbrugstekniker Soren Jakobsen har medvirket ved
udarbejdelsen aftabeller mv. i forbindelse med afsnittene
om plantevæm.

Fig. /. Ud"ikling af skadegørere i lIinterbyg j 1998 i
planteal'lskonsulenternes registreringsnet.

Forsøgenes antal og fordeling
Der omtales i dette afsnit resultaterne af 622 forsøg. Ta·
bel I viser omfanget og fordelingen af de forsøg, der er
gennemført i vintersæd i 1998.

Vinterbyg
Vinteren 1997·98 var forholdsvis mild sammenlignet
med 1996~97. Del betød, at omfanget af omsåning blev
meget begrænset i foråret 1998.

Skoldplet og bygbladplet har været de dominerende
skadegørere i vlnterbyg I 1998. Især bygpladplet har
været væsentligt mere udbredt end i tidligere år. Dette er
årsagen til, at der i mange forsog er opnået store merud
bytter for svampebekæmpelse, især ved brug afet afsrro
bilurinerne. I planteavlskonsulentemes regisueringsnet
er der fundet mest skoldplet i Jolante og Pastoral, mens
der i Pastoral og Hanna er fundet mest bygbladplet. An-

Septoria optræder sjældent pd vinterbyg, men i /998 er
sygdommen set ijlere tilfælde. Der regnfulde vejr er den
primære årsag hertil.

greb afmeldug har som året før overvejende været svage.
og bygrust bar kun optrådt i mindre omfang. Som et
kuriosum kan nævnes, at Septoria i 1998 er fundet på vin·
terbyg på flere lokabteter.

Figur I viser skadegørernes udvikling i planteavlskon
sulenternes rcgistTeringsnet. Udviklingen er fulgt i ube
handlede parceller fra midt i april til begyndelsen afjuni.

Sortsafprøvning
Der er i 1998 afprøvet 33 vinterbygsorter i landsforsoge
ne. Det er en nedgang på 4 i forhold til 1996 og 1997.

Sorterne har været fordelt på 3 forsogsserier. hvor der i
ah har været anlagt 30 forsøg. De 15 af forsøgene er
gennemfort med og uden svampebekæmpelse. Der er i de
behandlede forsogsled anvendt 0,5 liter Arnista1' og 0,25
liter CorbeJ. Denne mængde svampemiddel er i de fleste
af forsøgene udbragt ad 2 gange. Strategien for svampe·
bekæmpelse er forsøgt tilpasset angrebsgraden i 1998.
Den første behandlmg er fo~t gennemført, efter at der
rundt i landet er konstateret angreb afsygdomme. Strate
gien er fastlagt på den måde. at behandlingen skulle kun
ne holde sygdomsangrebene på et laVl niveau i sorter
med en rimelig resistens. Hvis der blandt de afprøvede
soner findes nogle. som er næsten uden sygdomsresi
stens. vil de ikke blive holdt fri for sygdomsangreb. Bag·
grunden for at vælge denne model er, at der i fremtiden
næppe i dansk landbrug er interesse for at dyrke stærkt
sygdomsmodtagelige sorter.

1 1998 er der igen anvendt en sortsblanding som måle·
son. Den har bestået afsonerne Harma. Pastoral, Daneka
og Hamu. Sortsblandingen er uændret i forhold til 1997.
Denne målesortsblanding, der er angil'et som Blanding I
i tabellerne, er sammensat af 2 toradede og 2 flerradede
sorter. Derudover er der for andet år i tra:k i forsøgene
indgået en blanding bestående af4 toradede sorter. Den·
ne sortsblanding, BlandIOg II. består af sorterne Hanna,
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-) FlerradeJe
Blandmg IlIanru, P';utor",I, Danek.a. lIamu
Blanding Il Ilanna, PastOf1l.1. Regina. Tlffan)

Tabel 3. SWlmpebekæmpelse i ~i1fterb."''KSorter J998 (84-B6)
A "" Uden sl"ampebekæmpelse
B" 0.5 IAmlstar + 0,251 Corbel

Udbytte hk. MmMlb
",ha for IV, Procent _<n'

Vlnttrbnc

A I
bckØ)- bygblad- sle~I~let

B 1"15< plet t A
hkg pr ha

4 1 3
9.9 6 15
7.5 6 16

10..5 12 18
10,3 11 10
8.3 5 9,.. O 3J
9,2 7 5

10.8 l "8.0 Il 8
7.1 9 12
9.1 8 Il

10,8 2 9
10,4 18 Il
5.6 7 J
7.6 5 11
7-' 2 "4.9 2 14
7.7 J 28
1.1

4 3 3
6.9 7 18
7.7 6 19
8.2 16 li
7.1 " 28
7.5 4 17

ItU 2 14
7.S 8 28
8,4 " "9.6 Il 26
9.6 23 "8.6 15 28

'.2 5 20
8.7 6 26

'.3 10 '8
/.4

4 1 -'
6.9 7 16

9.' 11 1.
5.8 11 16
6.0 13

"6.9 8 14
b.7 16 "6.0 10 15
1.3

4 4
60.3 70)
58.7 66.2
57,0 67,5
58.4 68,1
53,6 61,9
5:.7 66.1
57.0 66)
55,6 66.4
54,8 62,8
59,5 66.6
57.7 66.8
57.8 68,6
59,3 69.7
59,6 65.2
60.8 68.4
57.6 64.9
59,6 64,5
52.0 59.1
U /4

Anlaljors"8
Blandmg J
Blanding II
Pastoral
Hanna
lUrismo
Jolank
Paul..
1\3n'11e
Tiffany
RegIna
R~solut

Frontal
Merian
Amcdc3
Plalin~

Ctanssa
B23
20285112
iSD

Anta/forsog 4 4

Blanding I 60.5 67,4
Blanding II 59.1 66.8
Isolde 56.8 65.0
NSL9·Hn-K 56.5 63,6
Rafilel 61.3 68.8
Ludo 60.0 70,5
NFC 296·6 58.2 65.7
NSL 94-7023E 58,9 61.3
Abed40319 57,7 67,3
Abcd·nl12 54,4 64.0
Abed41465 57.8 66,4
HK 2686b4 60.1 68.3
PF 594-04SJ 57,4 66.1
Bomba} 5R.J 65.7
LSD /.1 /.~l

Anlufformg 4 4
Blanding I 58.0 64.9
B1andmg II 55.9 65.7
Ifamu· 60.0 65.8
Pcnna· 60.2 66.2
Dancka" .56,9 63.8
M:l.Ihi3S· 60,7 67A
Hampus" 56,7 62.7
ISO /.4 1.4

\æret den nye loradcde son Ludo. Næsten samme udbyl

IC er opnåcl den seksradede son MathiaS. I 1997 \ar de
hoJcstydende soner de 2 seksradede soner Ilarnu og Pcr

ma.
I kolonncn ydersllil hOjre i tabel 2 scs dc målte protein

proccntcr I en del af forsogene. Prolcinmdholdel ligger i
årcts forsog på nogenlundc samme niveau som I 1997, Dc
relativl højeste profcinprocenter er rundet i nurnmcrsor
ten 202·'85J112.I'aula og Clarissa, mens de relallvtlave-

Tabel2 Landslorsøg med ~'interbygsorrer1998. (BJ·B3)

Udb·OSmmdb,
Hd~ landethk. kerne: pr_ha

VIDlerb)'.

Øerne IJylland I~ Fltt fOf: l, Pct.
udbytt~ rtprolttn

Antalji 3 , 9 9 ,
Blanding I 85,& 69,8 74,! 100 11.1
Blandmg II "',5 -lA -2.4 97 lU
Pastoral -4.S -0,3 -1,9 98 11,0
Ilanna -3.8 0.7 -1.0 99 11.7

""'''''' -8.1 -7,6 -7.9 89 11,6
Jolantc -5.6 -2.4 -3.6 9S 11.0
Paula -7.1 ·U -),2 % 11,8
l'llt' Ile -5.6 -1.0 -2.~ % 11.1
Tiffany -9,1 ·5,3 -6.l 92 11,0
R~gu\a ....0 -2.3 -2.8 % 11,0
Resolut ·3.5 -1,8 -2.3 97 10.8
Frontal -2,9 -0.9 -1.6 98 11.2
M~rilll1 ·6.0 2.6 0.0 100 10,5
Allkldcll -6.0 -3,4 "'.1 9S 1l.2
Plattne ·3.l -1.1 .1,7 98 11.6
Clanssa -5.6 -4.6 -4.7 " lU
B 23 -10,4 -4.6 -6.0 92 11.6
20285112 -13.6 -9.4 -10.7 86 12.3
LSD .l. - ,. 1.4

.inl(J/lJ 3 6 9 • ,
Blanding I 19,8 70.4 n,! 100 11.0
Alandmg II -3.1 -0.8 -u 98 11.3
bolde -0.5 -5,1 ·3.5 95 11.0
NSL 9-1-677-1C -6,2 -5.' ·5.9 92 11.-1
Rafilei -0.8 2.0 J.1 101 10,8
Ludo J.l .-4,7 3.6 IOS 11.0
NFC 296-6 ·2.9 -2,7 -2.8 % 10,6
I\SL 94.7023E 1,2 -2.7 _1,4 98 11,1
Abtd40JI9 -0.2 -1,6 -1.1 98 11,2
Abtd42112 -55 -4,S -5,0 9J Il,]
Abed41465 -1,7 -0.4 -0.8 99 11.5
BR 2686 b4 l.2 -2.5 -l,] 98 11.1
PF 594.Q4SJ ·1.9 -3.8 -).1 % 11.0
Bornl») -2.2 -0.7 -1,Z 98 10.9
ISO l' 1.4 13

in/(Jlfi 3 6 • • J
Blanding I 76.3 70,0 n,J 100 lU
Blandmgll -0.6 -0.8 ·0.7 99 lU
Hamu- 2.0 0.1 0.8 101 10.9
I'crrna- 3.5 -1.9 -0.1 100 11,0
Danc:lca· 0.1 -4.9 ·3.2 % 10,5
MaulIas· 6.6 -0.3 2.0 103 11.0
Hampus" ·),5 -3,9 ·3.7 9S 11.8
LSD 1,7 '.6 1.4

·,Oerradet
Blandmg I: Ilanna, P:.sloral. I);mekil. IIllmu
B1andmg II' Ilanna, Pasloral. Regin:!. TIffany

Pasloral. Regma og Tiffany. Udbyncl1lveauet l måle-

sonsblandmgen har ligget på ca. 73.5hkg. Del cr 2.5 hkg
la\ere end udb)'l1cnJvcauct 11997. I både 1997 og 1998
er der hostel 3-4 pcl. mindre i Blanding II end IBlandlOg

I
I label l ses resululeme afårets forsøg. ResululIerne er

opdelt på øcrne. jylland og hele landet. Igen i 1998 er del

bekræftct, al sonsblandingen er I sland ul at yde relahvt
hoje udbytter. Del er såledcs kun ct fatal af sonerne, dcr

har været i stand til al give lige så meget eller mere end
sonsblandingcn HOjcstydende i årets landsforsog har
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Vinterbygsorter, supplerende forsøg
De forsøg. der gennemføres i den egenllige sortsafprøv.
ning. hvor alle sorter deltager. suppleres med et antal 10
kale forsøg. der gennemføres med et udvalg afsonerne. I
disse forsøg anvendes tradilionel teknik, mens de egentli
ge landsforsøg er gennemført med småparcelteknik og
randomiseret parcel fordeling. De supplerende forsøg
omfatter både forsøg med og uden svampcbekæmpelse
og forsøg. hvor alle parceller er behandlet mod svampe·
sygdomme. Der er gennemført 51 forsøg fordel! på 2 for
søgsserier. I den enc forsøgsserie er gennemfort 38 for
søg og i den anden 13. Det Slore antal forsøg giver visse
muligheder for at opdele resultateme på regioner og på
jordtyper. Forsøgene er gennemført i forskellige marker.
og del skal understreges. at det derfor ikke er muligt
direkte at sammenligne udbyncniveaueme, hverken mel
lem de forskellige jordtyper eller mellem de forskellige
regioner.

Tabel 4 viser forsøgene opdelt på regioner. Del
gennemsnillige udbytte på Øerne har ligget II til 13 hkg

Sle proteinprocenter er fundet I den seksradede sort Dane·
ka og Merian.

Svampebekæmpelse i vinterbygsorter
I tabel 3 (side 19) ses resultaterne afde 12 godkendle for
søg med og uden svampebekæmpelse i vinterbygsorter.
Selvom der er anvendt en forholdsvis begrænset mæng·
de svampemiddel i årets forsøg, er der opnåel forholdsvis
pæne merudbytier for den gennemførte behandling. Dc
opnåede brutlomerudbytter svinger fra knap Il hkg pr.
ha ned til knap 6 hkg pr. ha. Dc højeste merudbytter er
opnået i sorterne Narvik og Frontal i den første forsøgs
serie og Ludo i den anden forsøgsserie. Med den valgte
bekæmpelsesstrategi er det lykkedes al halvere angrebs·
graden afskoldplel. Angrebene afmcldug har igen i 1998
været meget begrænsede i landsforsøgene med vinter
bygsoner.

Figur 2 er en grafisk afbildning af resultaterne fra årets
forsøg med vinterbygsorter med og uden svampcbckæm
pelse. I figuren er beregnet forholdslallet for de opnåede
udbytter i alle sorter i forhold lil udbyttet i den svampebe
handlede Blanding I. Den grønne søjle angiver for
holdstallet for udbytte i de ubehandlede parceller. Udbyt
tet afde behandlede parcel1er svarer til toppen afden fler
farvede søjle. Den blå del afsøjlen viser omkostningen til
køb af 0,5 liter Amistar og 0.25 liter Corbel pr. ha. Den
gule del af søjlen svarer lil omkostningerne ved 2 ud
bringninger. Det er således muligt at vurdere udbytte
med og uden hensyntagen lil udbringningsomkostninger
ne. I modsætning til situalionen i 1997 er der i 1998 i næ
sten alle sorter opnået et merudbytte for den gennemførte
svampekæmpclse, der har kunnet betale både for ud
bringningen og for de anvendle svampebekæmpclses
midler. Forskellen l de opnåede merudbytter skyldes
både et skift i de anvendte midler og et kraftigere angreb
afsygdomme i 1998. Del skal understreges, at merudbyt
let i en Slor del af sorterne kun lige netop har svarel til
omkostningerne til indkøb af svampemidler og udbring
ning afsamme.

90 100 110

Fht. 101' udb.

• 6-ntdede sorter

.Uden svampebekæmpelse

• Med svampebekæmpelse
oOmkostning lil udbringning

.Omkostnlng til svampemidler

Vinterbygsorter med og
uden svampebekæmpelse 1998

202/851112

Karisma

Tlffany

Narvik

Abed 42112

PastOflll

Paula

Clarissa

Resolut

Jotante

Frontal

Hanna

NSL94·,m4C

Isolde

Merian

Regina

Amedea

623

PF 594-048J

Abed 40319

Abed 41465

Blanding II

NFC29&6

Platine

-y
Hampus·

NSL 94-7023E

Daneka·

Ludo

6R2686b4

Aafikl

Hamu·

Perma"

Mathias"

Blanding I
70 BO

Fig. l. Forholdstal for vinterbYRsortemes udh.l'tle med
og Ilden sl·ampebekæmpelw!. Udbyftel i de/! svampebe
handlede sorfshlallding er sar rilIOO.
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Tahe/4 SlIpp/l'rendejunwg med \'Interhlgwmer 1998 (8"·B8)

Hele landet

Vhllt'rb,,"'1
Il'~ Fbi for

IJylland '" . udbytt<

"nlullonog 3 R 1 1 /J 9 /I " " B
Blanding I 8J.1 71,9 71.1 7IJ 74,0 63.' 57.9 61.0 66.1 '00
Regma -fiA O.' 1.1 -1.K ·0.\ -I~ -O.b -(J.k -o.~ ""Hanna .1.3 0.4 3.1 ·2.' 0.0 0.2 1.1 0.7 O.' 101
}(\I.lnte ·1.0 O," 1.. -1."1 0.0 -1.'1 -1.9 ·1.:! -U ..aM, -1.6 1.7 1.0 ·1,4 O., 0.6 3.4 2.3 U 102
IIllmu· ·I,n -1,9 l,l -J,S -I,l'l -Il,6 -1.1 -0.6 -Ll .,
Dancka- -2,1 -2,4 -4,0 ..U .1,8 ·2,9 -2.3 -2,8 ·2,8 96
Pa..tor;.al -~.t. ·0.7 -0.1 -1.0 ·~,O -0.4 1,2 Il..' -0,(1 ""ISO ".\ n.' '1.' n.~ :.3 11.1 fiS ,U U /4

"'11(1110"'08 J , / / Y / / 1 , IJ
Blandmg I 79.2 69.0 77.1 68.' 73.1 70,1 56.7 61.1 6!.l 69.9 '00
Tlfran", 2," -2,1 2,0 1.2 ·I ..~ ·IU -0,6 -14.1 . !lU ...U ...
Kansma -5.2 -1.3 -0.3 -7.3 ..., -9,S -],9 -6.4 -6,S -S,I .3
!'Jula -OJ -1,4 t>,O -05 -0,1 1.3 4.2 -0,9 0.9 O.~ 100
M<n>n -0.2 -1.8 6.6 0.7 0.0 0.1 0.3 -2.0 -O.' -0.3 100
1..')1) "' "' "' ,ti .'.9 "' "' " C Y.•,

0) flerTadet
Blandmg 1· Il:mrm, Pa..toral. Dancka. Hamu

pr ha høJcre cnd del gennem:o.mtllge udbyttc l Jylland
Sorten TltTany har I...larct sig markant dårllgcre I Jylland I

end på Øerne
Tabel 5 \Iscr resultaterne fra samme fOt""Og. opdel! ef

tcr Jordrypcr Der er en tendens 111. al sorterne H3Ima og
Rcgina har klaret sIg bcdre p:\ de leltere jorder J8 1+3
cmi p den lidt sværereJord Denne lendr:ns er i klar mod
stnd med resultaternc fra 1997. hvor del så ud tIl. at Han
na og Regina klarede ~ig bcd~t på svær jord, Forskellene i
sorternes udbynerclalloner er Ikk.... markante, Dette
sammcnholdl med de s\lngende resultater fra år III år gor.
al del Ikkc er mullgl at udpege enkelte ~orter som væren
de særligt \-e1egnedc på let eller på s\ ær Jord Resultater-

Tahd 5 "mtl!,-h\1!,orf('r u/xldt fJ<lJun/tlpe,
Supplerende farWJ8 I Y9i~

JB J+l 1B2+4 I JIl S·8
VlnlubYI

ii.~ I FbI. :,x~ I Fb. I;,'k~ I 11>1

~nll1l (Qr!>(lg j U :3
Blanding 56.2 100 55.4 100 7J,O 100
RC~lOa 1.' IO] -U 9' -0.3 100
H_ 2.4 104 1.7 103 -O., ..
}ølantc -0.3 "" -1.7 97 -1,2 ..
Narvlk 2.1 104 4.6 108 -0.1 100
IIamuO 0.0 100 ·1.4 ., -O., ""Daneka- ".2 93 ".0 '3 -2,0 '7
Pastoral 0,5 101 ~,2 10.. -2.2 .7
LSIJ

AtI{(Ilf(lrfdg , Y
Blandmg I 59.1 100 74.6 100
TIffan) ·"".0 " .:U 96
Kansma -3,2 95 ".0 '2
Paula :!.lJ 111~ -1.0 ""Me:nan ·1,0 .8 0.0 100
HIJ I . 3.0

-) flCrr.llJcI
Blanding. lIalUhl. I'<!slor;.al, [);\IlCk,I, Ilamu

ne \ Iscr heller mgen klare tendenscr til. al de '\ek:o.radedc
:.>toner klarer sig rclall\1 bedre eller dårligere på ~rhgc

jordtyper
17 af de !luppierende forsag I \mlcrbyg er gennemført

med og uden s\ampcbckæmpclse. Re",uhateme af disse
forsog bringes I labcl6. Der er I disse forsag anvendt 1.0
Ilter Anuslar Pro pr. ha ttl s\-ampebckæmpclscn. Behand
lmgen er 1 de fiesle forsøg gennemfon ad 2 gange. Nor
maldoseringen af Alllislar Pro er 2.0 liter pr, ha. Dcr er
alt~ I disse forsag anvendt. hvad der!'t\ arcr lil cl halvt bc
handlmgsmdcks. Der er i årels for'iog opnåcl mcrudbyt
ler. :o.Olll '\\ 3rer til re,ult;ltcme af de egcntllge landsfor
SO~. I 1997 ble\ der I de supplerende forsog ogs:i 31l\endt
1.0 hier Amlslar Pro. og hVIS man sammenhgncr de op
n. ede merudbytter I 19Q7 og 1998 ses. al der er opn:'et
hdt hOJcre merudb)1tcr l 1998.

Tahdti SlIppierendt' forsøg I I mferbrgwrter med OK
Ilden r\'ompehekæmp,·J..w 19<r·9H (BV)
A· Uden .nmnpebeka'mpelte
B /.0/ AmHlar Pro

Udbytte hlg \1erudbync Pnl«nl I",ha
VI.lub)·g for I\'ampe-, "'krm,r'a< ",,'d". 1"01*,1«A B B· lA ,

AII!(I!jOr.lfW /7 /7 " /J
Blanding 61.2 68,6 7.4 2 10
/{egnu W,S to'7,4 9.4 j ,
Ilanna 59,8 68,3 8.' 3 8
Jolanlc 5b.1 bb.! 8.'

, :!o
N~'" 57.1 68.7 II.S 2 24
lIamu· 51).3 toR. I ,.. I "Danc:ka- S7.7 66.0 8.3 0.8 "Pastoral 58.1 6":'.6 'U ) "LSD U U U

-, ncrradcl
l3lamhng Ilanna, Pastoral. Dancka, Ilamu

11
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Tabel 7. Vlnrerbygsorrer e"kelrvu og i blanding med og
uden svampebekampe/se 1997-98
A: Uden svampebekampelse
B: /,0/ Amurar Pro

A B r::--~v-.,.
~IF:I'- ~I F:I'- ..;-;;;r.

Antalforsøg 17 Il Jj

Blanding 61,2 100 68,6 100 7,4 10
Gns. 4 soner .58,1 96 61•.5 98 8,8
Hanna 59,8 98 68,3 100 8,5 8
Hamu· .59,3 97 68,1 99 8,8 12
Danekat 57,7 94 66,0 96 8,3 "Pastoral 58,1 95 67,6 99 9,5 "
/997.
Aflto/jorsøg l l l l
Blanding 12,8 100 76,7 100 3,9 2
Gens. 4 .soner 69.1 95 76.0 99 6,9

t) nerT'lUkt
Blanding: Hanna, Pastoral. Omen. Hamu

Sortsblanding i vinterbyg
I de 17 forsøg med og uden svampebekæmpelse er dct
muligt at sammenligne resultatet af sortsblandingen mcd
de 4 sorter, der indgår i sortsblandingen. Når der ikke er
svampebekæmpet, er der opnået et udbytte, der ligger 4
pct. højere i sortsblandingen end i gennemsnittet af de 4
sorter, der indgår i blandingen. Der er ingen afde 4 afprø
vede sorter, som kommer op på samme udbyneniveau
som sortsblandingen. Når der er gennemført en svampe
bekæmpelse, er der ikke helt den samme positive effekt
afsortsblandingen. Den har dog stadig været i stand til at
yde et udbytte, der ligger fuldt på højde med den højesty
dende afde sorter, der ingår i sortsblandingen. Merudbyt·
tet for svampebekæmpelse i sortsblandingen har været
lavere end de merudbytter, der er opnået i de enkelte sor
ter. Resultaterne af? forsøg i 1997. der er vist nederst i ta
bel 7, viser den samme tendens.

Disse resultater er med til at bekræfte, at en mere ud
bredt dyrkning af sortsblandinger af vinterbyg vil være
med til at begrænse behovet for anvendelse af svampe
midier i denne afgrøde.

Vinterbygsortemes dyrkningsegenskaber
Observationsparcelleme med vinterbyg har i 1998 været
udsåct 23 forskellige sleder. Der er bedomt dyrkningse·
genskaber. angreb af meldug. skoldplet, bygbladplet og
bygrusl. Bedømmclserne er gennemført af Danmarks
JordbrugsForskning, Afd. for Sortsafprøvning, Tystofle.
Sygdomsobservationerne er foretaget i parceller. dcr
ikke er behandlet med svampcmidlcr. mens dyrkningse
genskaberne er vurderet i parceller, dcr er holdl fri for
sygdomsangreb.

Årcts resultater ses i label 8 (side 23). I sanune tabcl
findes også oplysninger om vlDterfasthcd, rumvægt. pro
teinindhold, træstofindhold, sortering, ekstraktudbytte
og viskositet for II af de 33 afprøvede sorter. Disse op
lysninger er hentet fra Grøn viden nr. 191 fra maj 1998.
De toradede sorter findes I den øverste del af tabellen og
de flerradede sorter i den nederste del. I årets observa-

22

uonsparceller er der ikke fundet store forskelle i mod
ningstidspunkt. De 2 tidligste sorter har været Narvik og
Mathias, der er modnet den 20. juli, mens de 4 sildigste
sorter er modnet den 24. juli. Årets resultater bek::ræfter,
at der er en tydelig tendens til, at de nerradede sorter har
de længste og svageste strå. De har generelt de højeste le
jesædskarakterer. Der er en forskel på ikke mindre end 25
cm mellem den korteste sort arvik og den længste fler
radede sort Daneka. Karaktererne for nedknækning af
aks og strå ved overmodenhed kan anvendes ved en vur
dering af risikoen for tab ved for sen høst. Ved denne
karaktergivning er der taget hensyn til sorternes forskelli
ge modningsdatoer.

Angrebene af meldug og bygrust har været forholdsvis
beskedne i de fleste af sorterne i 1998. Der har derimod
været forholdsvis udbredte angreb afskoldplet og ret ud
bredte angreb af bygbladplet. Uanset de lidt varierende
sygdomsangreb er der fimdet forholdsvis tydelige for
skelle mellem de enkelte soner. Blandt de nyere soner
ser der ud til at være nogle, som er meget modstandsdyg
tige overfor angreb af meldug. De svageste angreb af
skoldplet er fundet i sorterne Amadea og Ludo. Det er
ligeledes i Ludo, der er fundet de svageste angreb afbyg·
bJadplet. Bygrustangrebene har været svagest i sorterne
Karisma og nummersonen Abed 40319.

Årets resultater fra obscrvationsparcellerne tyder på, at
det i fremtiden også ved valg af vinterbygsort vil være
muligt at tage væsentlige hensyn til sorternes modtage
lighed overfor sygdomme. 1den midterste del af tabellen
er angivet de specifikke meldugresistensgener for de sor
ter, hvor disse oplysninger stadig er tilgængelige. Des~

værre er kortlægningen af resistensgener fjernet fra den
lovbestemte værdiafprøvning, hvorfor disse informatio
ner ikke er tilgængelige for de nyeste sorter.

I højre del af tabellen er medtaget karakteregenskaber
ne fra sortslisten for de II sorter, der på nuværende tids
punkt er optaget på denne. Blandt de 11 sorter er der væ
sentlig forskel på \ interfastheden. Denne egenskab bør
tillægges afgørende vægt ved valg af vinterbygsorter.
Karaktererne for kornvægt og proleinindhold illustrerer,
at de toradede sorter generelt har de største kerner og det
højeste indhold afprolein. Hvis man vil forsøge at produ
cere maltbyg af vinterbyg, skal der være et lavt protei
nindhold. en god sortering, et højt ekstraktudbyne og en
lav viskositet. Sorterne Regina, Resolut og Tiffany er de
sorter, der komme tænest på at opfylde dIsse kritencr.

Flere års forsøg med vinterbygsorter
Tabellerne 9 og 10 giver en oversigt ovcr de seneste års
forsøg med vinterbygsortcr. Tabel 9 (side 24) viser, hvor
dan de enkelte sorter har klaret sig igennem de enkelte år
fra 1994 ril og med 1998. Udbytterelationeme svinger
mellem sonerne fra år til dr. Ud fra tabellen kan man f1 et
indtryk af, hvor stabilt udbyttet er i de enkelte sorter. Ved
vurdering af resultaterne skal man være opmærksom på.
at i både 1996 og 1997 var der en markant påvirkning af
den forholdsvis strenge vinter.

I tabel IO (side 24) er beregnet, hvordan de cnkclte sor
ter har klaret sig i gennemsnit af de seneste mdtil 5 år,
hvor de har deltaget i landsforsogene. Gennemsnittet
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TabeiB. Egenskaber hos \·tt1terbygsorter 1998.

ObIo'vationspartelJa 1998 Grøn viden nr. 191, maj 1998~

Nedknck·
nina v Modlall!h~'" Mlltntna

VInfm)'. Sul· KM o...enriOdtn- overfor Spec;lfikke Vin- Pro- "".Mod· 1"i'I' fo, hod me1dua- .". Korn- Rum- Itm- «.nma d•. leje-

Sul IAks

resIstens- faSl- væat ....g' md- ringcm sæd"
Mel-Iskoldl BI'd-1 Byg-

aener'l he<\ hold EkJ;!Vi':
1l

uak:t- lcoJi-dug plet plet rust udb. let

Anlalfo,.søg 9
B1anduli I 2211
B1andmg II 23 7
l-radtde sorter
Amadni 22-
Bombay 23''7
Clanssa 23 7
Frontal 22J7
Hanna 2J '7

Isolde 2417
jolanle 23 '7
Kansma 21/7
Ludo 2J.'7
Merian 2217
Narvlk 207
Putoral 2Jn
Paula 22:7
Platlne 2211
Rafilu 22 i

Realn' 2Jn
Rewlul 12'"
Tiffany 2Jn
202,85112 237
ABED41465 22n
A8ED~2112 247
ABED40J 19 24n
B13 2}<7
Br. 2686b 4 24n
NFC296·6 22,7
NSL 94-6774C lJn
~SL 94-7013E B 7
PF 594-048J 24n
"-Iernd...dt fOrttr
Dancka 2217
Hampus 21'7
Hamu 21n
MathIas 20"
Pmna 21n

i Z l l 17 li l
'7 3.3 3,0 3~ O,, • • 0,01

8' 2.3 4.0 2.7 0.3 3.3 8 0.04

8_ 0.4 U 0.- O O., 2.6 O.::!
90 1.3 4.0 1.0 O • 13 I
92 0.0 2.5 2.3 I 8 2.7 1.2
8' 0,7 2.5 2.0 O 2,7 1,7 , U
8' 2.' 1.0 7,0 1,7 4.7 • 0.3 Ingen 7 • •
8' 0,3 ,,O 1.3 O,OJ 8 2.1 I
91 3,3 ,,' 4.3 0.3 20 0,4 1,2 Sp 8 , • ,
98 2,' 2.' '.3 0,01 2,7 2,' 0,01 .. , , • 4 3
89 J.7 J,O 3.0 O O., 0.4 9
84 2,9 4.' ',3 0,2 4.' 12 3.3 .. • 4 • , • • 8
80 3.J O., 1.0 0.3 18 ", • ".U
82 I.' 4,' 8.7 0,03 • )4 0,04 .. 7 • ,
91 35 3.0 2.7 1.3 0.9 3.' 0.4 Rø.PI2
95 4.0 8.' 3.3 O~ 2,7 '.7 2
88 '.0 ::!.O J.3 0.3 2,4 1.7 IO
88 0.8 2.0 2.3 0,07 3.' 3J 0,2 Ly • 7 • , , , J
87 1.0 2,5 J,7 O 3.2 , 0.2 Ly , • • , , • 3
90 2,2 '.' 2.0 0.4 1.7 13 0,04 Ly 7 • • • • • 3
Ol 1.. 3.0 1.0 O " 1,2 0.7
84 3~

.., 1.7 0,03 " 2,2 ,
84 4.2 4.0 2.0 0.03 l' 0,2 O.,
90 3,0 ,., 2,3 O 8 1.2 0,01
91 0.3 l,' 1,7 0.3 4.1 0.3 0.5
88 1,2 3,0 3,0 O 4,3 1.1 9
8. 1.9 3.5 1.7 0,03 , O., 1.7
93 I.' 4.' 1.7 O 8 O,, 0,04
89 2.8 8.' 4.0 0,01 21 O.J
8. 1.8 4,0 I~ O 2,' II 2

IO' ',' '5 J,7 O 4,5 • 0,2 Ra.H. 8 2 4
103 4.0 8.0 J,"':' O 4.2 , 3.3
103 '5 O., 4.7 0,03 • 4.3 35 Sp.Ha 2 •101 '.4 9.' 3.0 0,4 1.3 " 0,4
\03 ••• 8,' ',0 O 3,4 IO 0,2 Sp,Ha.Ra 9 2 4

BlandIng I Hanna, Regma,Daneka, HlImu Sejel Blandmg II Ilanna. Regma. Tiffsn)·.
Skala 0-10. °= lOgen leJes:td. Ingen nedknzknlng.

, Pet dækket bladareal
, Specifik reMslenli Vedr reSllilensgcner se Label 9 1 afsnit om \'årsa::d
"Skala 1-9, 1= lav vllllcrfaSlhel1. korn\'~gt, runl\'lI:gI. pTOlclIllndholl1, sortering. ekSlrnktudbyttc. "iskosltct
" LyingeruRa.Ha-Sp.lIl1
"Ra Ingen Ly Ly

over Oere år er beregnet uden hensyntagen til. at der har
været vanerende antal forsøg i del enkelte år.

Itvis man vurderer resultaterne over flere år. er dcr St3~

dig en svag tcndens 111. at de flerradedc sorter har klaret
sig udbyncmæsslgt lidi bedre end de loradede.

Valg af vinterbygsort
Det kan være vanskeligt at la el overblik over alle 33 af
prøvede sorter og deres stærke og svage sider. I tabel 11
er der derfor lavet cn opstilling, hvor sorterne er grup
peret encr dercs egenskaber. Af hensyn lil overskuelig
heden er der kun medtaget soner i de to ydcrgrupper for

hvcr enkclt cgenskab. De mange sorter i midtcrgruppeme
er derfor Ikke nævnt I denne label.

Indenfor \ilnterbyg har sortsvalgct I en periode \'æret
forholds\u.. stabilt. Der er dog Igennem de seneste år
kommet en VIS ændnng Ifordelingen afde sorter. der dyr
kes. Det fremgår således af tabel 12, at Hanna er dcn ab
solur dominerende sort i dIsse år med ca. 2, 3 afdet samle
de vinterbygarca1. Dct danske vInterbygareal har Igen I

1998 været totalt domineret af toradede sorter. Der har
således kun været dyrket flcrradcdc sorter I l pet. afarea
Iel.
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Tabel 9. Ow.'rsigr overflere årsjorsog med \'imerhygsorrer. Forholdstal jor kerneudbyue

Blandmg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Hamu· 99 98 102 11)4 101 102 99 102 102 100 97 94 101 105 103
Hanna 100 102 99 97 99 100 104 98 102 101 100 98 101 92 96
_1 99 97 93 90 97 99 100 91 94 100 98 93 94 86 95
"'ub 99 98 97 94 96 9" 103 98 94 9. 100 90 97 93 92
Jolante 100 100 IOS 98 95 98 101 11)4 97 97 102 100 IOS 100 93
Kam.ma 96 95 95 93 89 95 98 94 9. 89 97 89 97 90 91......' 97 IOS 99 100 97 106 95 97 97 102 105 105
Regina 103 102 98 96 101 101 96 9' IOS 102 100 95
Tiffany 99 99 93 92 98 97 95 92 99 101 91 89
Nar.'i},. 104 9' 96 106 ., 99 101 97 93
Daneka' 102 98 96 103 94 93 99 104 100
Merian 96 100 " 104 92 93
F...w 93 98 96 99 89 97
Blanding II 97 98 98 .. 94 97
Resolut 98 97 97 97 98 96
Isolde 97 9' 97 93 96 99
Anwlea 89 94 91 95 86 93
Ludo 105 107 102
Mathias- 103 100 109
Rafih 101 103 99
Abed414M 99 99 98
Abed40319 99 .. 100
Bomboy 98 99 97
BR 2686 b4 98 96 102
NFL 94-7023 F 98 96 102
Platine 98 98 96
NFC296-6 96 96 96
IlF 594-048J 9. 95 98
Hampus- 95 94 95
Clansu 94 93 93
Abed 42112 93 93 93
NSL 94-6774C 92 92 92
823 92 93 88
202/85/112 8. 87 84

• Flemdede

Tabel IO. O\'ersigr ol'er sOrlSforsog i vimerbrg, /994-98.__
I Jylload I -~ Udbytlo 0I1IICI1IlI>yllo, Ioq ....pr."

-..1 ....... _lf<ldIoidIloIl.-.. 1......._1._1-.. 1......._1 ...' '1ø '

Blandmg 100 100 100
Fon-ssdr /994-98
Hamu· 71.7 O.• 'Ol 69.3 0.9 101 76,9 0.1 100
Jolan.. 73•• -03 100 69.• ·0.5 99 81,2 -0,2 100
t1anna 72,9 -O., 99 692 O., 101 80.0 -V 97
••ob 13,6 -2,4 97 69.' -1,4 98 81,2 -4,8 94
Pl\Sllmll 72,9 -3,6 95 69.1 -1.4 91 SO.O -5,5 93
KmsoN 7],1 -4.7 94 69.' -4.1 94 ",9 ·5" 93
Fon.gsar 1995-98
p"",,' 71,9 0,2 '00 69,0 -0,9 99 78,4 l,' 102
Regma '74.9 -OA 99 ;1.3 -0.9 99 82,2 0.5 101
Tiffany 74.6 -3,4 95 70,1 -3,0 96 82.' -4.1 95
Forsflgsar IW6-1J.'(,

Narvik 15,9 -O•• 99 11,9 0.2 100 83,4 .2,2 97
Daneka· "':!.3 -1,1 99 69.7 -:!5 96 ",.7 0.8 101
Forugsdr 199~-98

\1crian 74,0 -1.6 ., 68,8 O., 101 84.3 -6.4 92
Resolut 74,0 -2.0 97 68.8 -I,S 97 84.3 -2,5 97
Blanding II -4.~ -:!.I 9' ~O.S .L! 98 KUi -3.~ 95
Isolde 73,S -2.9 96 69,1 -],5 95 SI,3 -I.S 98
Fromal '4.0 -3.4 ., ".8 -1." 98 84.3 ·6.2 93
Amodeo 76.5 -6.5 91 71.9 -5,0 93 SS.! .9,0 89

• FIeIT",1dedc
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Tahelll hort !orakter/SI'Å al \'Intalllgmrternt' I

landf/ormg /99{~ Almwrlt'" I ."l1l'rKnlpper er
medlaget

.\IlIl).l.l'll~ "'1l11)~211~ 1...... 1l!~

Sen moden

lir 21>1->(.b ~ I't ~""-.Qol~1

tan~t str'
II.ilTlpu~ 1'~111Ul

\tathla~

modt Sir'
Pcnn.. 'bthlu DUlCu
Il,mlu ItJftioJ

[)"nc~i1

!tamu

'T'J:et modllKeliK for ~d..oldpl("l
, : """-l! Jt~lC' '.uH"

,,"ort Ur'

TIdlil( modtn
\tRlhl"~ r~mld

Il"mu

I'~.wlul

... lItIU:112

~I\fI sir'
(·I,,"ll.l D : \ 1"O.Jc

Amouka I roou I R(' HUl

Lidi modl.~fllgfor Jlmldpltt
A.ma.ka LWu P;tula

M~'~ 1111<11I' ..HI/H:I'_ !"!)~ It.

"'iL~;d~,~"=,~...:i:,~.~.,?,T.;.~'~o~"bT.I.~d~pT.I'~'''''-'h'gfl modl.gdlg ror bladplel
\9FD'~1I: 8:1 ,........ 1'...IQf1ll1 1lifm' R",mbol)
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O,en'l1ltringwl'lIe. Sorter, hvor tier er dell
muul"te t\'il'/ om ol'ervilltringSI.'I'IIt', hor ikke
l'æ/ges.

Udhyue_ Da 1'{('/~t'S iforsle række mrter, SOIll
giler l'l I//Jjllldhl'tle, (Jgsu uden \','wnpebekæm
pd.w!

Srgdolll.\I"odlagl'lighed Dt'r l'll'!gt':1 sorll.!r med
nnge modtagelighed Q,er/Dr lIIeldll.f.:. sko/dp/el,
h\'gh/adp/el ox hn~m.'1

Strakaraklen'r Dt'r I'æ/ge,' h/wulr jorholtlH'is
Slrasm·t' :10rler, .Hiledes at I·æhtrt'gll/er",,~ kan
IIndl'ære\-

'·lI'.felltlige jaklora ved ,·a/g af""lerhygmrl'

t:f{f/t'lhcd som mllllh.lg Klin i de tilfælde, hm,.
der el' "ikkerh"tI/or a/særning rtl ('1/ belydelig
melpril·. er det ,·(devanl at UI·e/Te/e. om vorten
kali ajsæues som /1/altb,'g

La\1 proldnlndhold
Mt" :~-~ M~nn~ R~",lut

llamu

IllIjf Ilrou'inindhold
2l)~~~ lil r.aul. llam~

II..llJU Ihun

Re\uliatcme af sonsforsogene med, IOlerbyg I 1998
tyder på. at del 1 fremtiden bh'er muhgt at vælge vmter
b)'gsoner med en god modstandsdygtighed overfor syg
domme.

~ederSll ~mme tabel ses resultaterne af6 forsog efter
samme fOf'iogsplan. hvor der Ikke har været angreb af
tr.\dkolle, Behandlmgerne bar Ikke p:\\'irkel udbyttel

Forsøgene fortsætte ..

Planteværn

Udvintringssvampe og bladsvampe efterår
I tabel J 3 ses resuhaterne <Ir IO rorsug med bekæmpelse
"f tr. dkollc og bladsvampe om cfter~rct i tidligt sået vin
lerbyg. Der er kon~tatcrel tr.\dkolle l 4 forsog, Iwor der l

gennemsnit har værel 18 pel. planter med trådkolle. Den
bed~te effekt mod Irådkolle er opm'lel 'ed behandling
mIdi I november med Amistar. Fohcur 250 E\\' og Bay·
eor 25 WP Kun Bayeor 25 WP er godkendt ul bekæm
pclo;c aftrådkølle. Sneskimmcl er ikke konstatereli de IO
forsog, Behandlmgerne har medfon en forbedrmg af
o' ervlOlnngcn på 10-20 pc!. flere plan ler næSle forår. Dc
opn. ede mcrudbytlcr cr pæne. men i gennemsnit ikke
sIrilistisk sikre,

Tuhf,1 ll. l'in/l'rbyg\01Nr1!CS IIdhredel.fl' I procenr af
art'a/f't

l_W: 1998

Ilanna 4 • J.I 65 ...
R~gll\3 J 19
JolantC' ,
Pasloral J9 27 26 14 2
,,"ansma 2 I
Hamu 2 2 I
Paulli I 2 I
Tiffany I
LIZZY l I
Andre sont'r 54 60 J4 IJ 2

Tabl'l J3. TradkøJle og hlarfsmll/p{' I tu/ligl !wC't l'Ullerh\'~

(BIO)

PCL planttr med Po< UdbOll

mel,' ~I'J,: I",old.
planler Planter mel·m«!

P"" """, Inlubn ""'-dua plet plet køll, hk.

'''''''medJo nol embet r"", ", ..
199~ .J {onf18 md IrJdluJllf'
t, Ubehaodlet o 74 • 18 2JJ 61J
2. 1.0 I TIlt l(lp o 18 I ]J 257 5.4
J. 1.0 IAmtstat o J9 I 4 299 4.7, 1.251 t-oltcur o J9 I , 276 4.1
5. 1.0 kg Baycor o 58 I " 251 1.6
b 1.0 I Till top IJ 2SJ 5.'
7 1,0 I Amlstar 2 JOO 6A
8 1.251 Folleur l 286 ,-'
9, \.0 kg BayCOf 2 268 2A
/.,SD 1-9 "'f.SD.'-9 "'
J fjy" 6(orSr18 Udl'f! trådtoJlf'
I Ubt:handJet ,

" 12 o 281 >8.8, 1.0lTilltop o 16 1 o 275 O.J
J 1,0 I AmISUJ o IJ J o 278 OJ
4 1.25 I Folll.-ur o 17 5 o 284 0.2
5. 1.0 kg BayCOf o 18 J o 277 0.1

• 1.01TllllOp o 2H2 1.'
7. 1,0 t Amlslar o 278 1,8,. 1,25 I Fohcur o 27~ -1l,2
9,1.0 kg Baycor o 278 -0,1
LSD 1-9 "'LSD.!·9 "'

Lcd 2·5 behandlet mediO oklob<r
Lt'd o·q bt'handlt'l m«ho nOH·mber
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Tabel/4 Manganmangel j \·jnterbyg om efterdret (B/O)

I ~b
~

1--- S .' ~
b ....· :fe.... I..,nt YiDIriDs"

1"'....

/998. 8forsøg med ingen eller SI008 manganmangel
l. Ubehandlet l I 10 62,8
10.3,0 kg Mangansulfal J2 I l IO 1,2

LSD '"
Led 8·10 behandlet medio no\'nnbcr
"KAr 0.10, O- kraftig mangarunanael, IO = ingen manganmangd
ti Kar 0.10, O-alle planter døde, IO - alle planter levende

Tabel /5. Bla<isvamp'. (Bil)

............ 01 .,~

v-.,. -plet ...
CL 2116

1998 6forsøg
I. Ubc:baDdlet 16 5 I O 58,8
2. l Il 0,25 I t\kgaturbo 9 2 0.2 O 3,7 ·2,0
3. 2 Il 0,25 I Megaturbo 6 3 0,1 O 3,3 -ll,5
4, l .. 0,4 I Stereo l12.5 4 2 0.1 0,04 6.9 0,8
5.2 >C 0,41 Stereo 312.5 4 2 0,1 0,01 6~ 2,4
6.1 >C 0,81 Slerco l12.5 4 2 0,06 0,02 5,3 2,0
7,2 >C 0,81 Stereo l12.5 2 2 0.1 0.01 7,6 1,1
8. 1 )( 0,5 1Amistar Pro

I .. 0,25 I AmIStAr 0,0$ O J.3 2,1
9.1)( 1,0 1AmistarPro

I Il 0,5 1Amistat 2 0,1 O 7.6 -1,1
LSD 1-9 1.6
LSD ]·9 ].J

1996-98 rforsøg
I. Ubc:baDd.let U 4 4 O 57,9
2. l Il 0.25 1Megaturbo 8 I 0.6 O 2.4 ·3,3
3, 2 )( 0,25 1Megaturbo 6 l 0.8 O 1,8 .2,0
52 Il O,4IStem>312..5 4 I 0.9 O 4.9 0,8
7.2)( 0,81 Stem> 312..s 3 0,8 0,3 O 5,9 -ll,6
LSD 1-- J.J
LSD 1-- J.l

, Foreløbige pnser. St telm.
Led 2 og 4 behandlet l stadium l0-31 39 65·71
Led l, 5 og 7·9 beh. i stadium lO·31 39
Led 6 behandlet i stadium lO-31
BehandliDg 11996-97:
Ltd 2 behandlel i stadium lo-ll 39-45 65-71
Led 3. 5 og 7 beh. i stadium lo.l l 39-45

Nederst i samme tabel ses resultaterne af 3 års afprov.
ning af S'ereo 312,5 EC. laUe 3 år har Stereo 312,5 EC
udvist bedre etTekt mod bygbladplet end Tilt Megaturbo
og har resulteret i et sikken stØrre merudbytte end Tilt
Megaturbo. Den bedste okonomi er opnået ved behand
ling med 2 gange kvart dosis af Stereo 312.5 EC.

Tabel 16 viser resultaterne af 7 forsøg, hvor Amistar
(azoxysuobin) og Amistar Pro (azoxystrobin og fenpro
pimorpO er sammenlignet med Tilt Megarurbo, Byg
bladplet og skoldplet har været de dominerende sygdom
me i forsøgene. Det fremgår, at den bedste bekæmpelse
afbygbladplet og de højeste merudbytter er opnået ved at
anvende suobilurinmidlerne. Mod skoldplet har strobi
lurinmidleme og Tilt MegalUrbo været lige gode.

Den bedste økonomi ved brug afstrobilurinmidlerne er
opnået i forsogsled 8, hvor der er udført 2 behandlinger
med kvart dosering af Amistar ProlAmistar. Det større
brunomerudbytte ved brug af højere doser i andre for
sogsled er opslugt af de relativt store kemikalieomk:ost
ninger, I 1997, hvor bygbladplet også var den domineren
de bladsygdom. var behandling med 2 gange kvart dosis
Amistar Pro· Amistar ligeledes mest rentabelt, l 1996.
hvor der var svage angreb af bladsygdomme, blev der i
gennemsnit afforsogene ikke opnået rentable merudbyt-

47,7
10.5
4,8

11,4
7.1

5
7
7
9

/998. l fors" tud krafhg monga1llftDnge!
I. Ubc:baodlet 6 7
8. 1,25 I Folicur 6 5
9. 1,0 kg BaytO< 5 6
10. l,O kg Mangansulfat l2 6 1
LSD

l tabel 14 ses resultatet af IO forsøg med udsprojtning af
mangansulfat i midten af november. Det drejer sig om
samme fotSOgsserie, som er omtalt under tabel 13.12 for
søg - nr. 004 og 005 - harder været såvel rrådkolleangreb
som kraftig manganmangel. Behandling med 3.0 kg
mangansulfat pr. ha i efteråret har medfon store og sikre
merudbytter. Der henvises til omtale af mangantilførsel
til vintersæd i afsnit F,

Forsøgene fortsænes.

Middelafprøvning
Tabel 15 til20 viser resultaterne af afprøvning af nye og
ældre svampemidler. Suobilurincme eren ny generation
af svampemidler med en helt ny virkemekanisme. Ami·
star er som det første strobilurin godkendt af Miljøstyrel
sen i 1998 til svampebekæmpclse i kom, dog ikke havre.
Nonnaldoseringen er 1,0 liter pr, ha.

Tabel 15 viser resultaterne af 6 forsøg, hvor Stereo
312,5 EC er sammenlignet med strobilurinmidleme
Amistarog Amistar Pro. Stereo 312,5 EC er en blandmg
af cyprodinil og propiconazol. som er ak'tivstoffet i Tilt
250 EC. Amistar Pro indeholder azoxystrobin og fenpm
pimorph, som er de virksomme stotTer i henholdsvis
Amistar og Corbel. Normaldoseringen af de endnu ikke
godkendte midler Stereo og Amistar Pro er henholdsvis
1,6 hter og 2,0 liter pr. ha. Finnaeme oplyser. at såfremt
midlerne bliver godkendt. forventer man en pris for
S'ereo 312,5 EC på 230 kr. pr.li.er(inkI. afgift på 15 pct..
men ekskl. moms) og 290 kr. pr. liter for Amistar Pro.

5 forsøg er udført i Hanna og I forsøg i Regina. Byg
bladplet har været den dominerende svampesygdom i
forsogene, og den bedste bekæmpelse er opnået med
Amistar Pro/Amistar i forsogsled 8 og 9 efterfulgt af
Stereo 312,5 EC i forsogsled 4 til 6. Behandling med
Stereo 312,5 EC og Arnistar Pro/Amistar har resulteret i
højere merudbytter end behandling med Tilt Megarnrbo.
Forskellen er statistisk sikker. Der har ikke været sikre
forskelle i merudbytterne for behandling med Stereo
312,5 EC og Arni,w Pro/Amistar.

Det største nenomerudbytte er opnået i forscgsled 5.
hvor der er behandlet med 2 gange kvart dosis Stereo
312,5 EC.
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Tabef/6, B/adsvompe. fBI2)

Pot. An"" Hka ..... 1dltknlng Ir
~

p.....

vl.tf'rtln ~J: "kOld. udb. MIlO-
-plet plet "',.. Oll mer·

I
me,· ud·

e.. 1216 udb. byne"

5<,8
7,5 ·2.8
6,6 0.7

13.1 .I.S
10,8 2,7

13.7 -2.2

12.2 3,l

10,3 l,1
8,2 4,1

U
/,4

SS,4
3.4 .2,5
6,4 .8,2

l,' ·2.2

6,' .9,0

l.8 -2,9
J.7
U

JO·]I 39
3'

Jo-Jl 39·45
39·45

1996·98, /1 fon"g med lidI bygblodpleliskoldp/t!t
l. Ubehandlet I 0,6 3,0
3.2 >< O,S l Megaturbo 0,4 0,3 J,J
4.2-I,OIAmlstar O; 0,1 3,3
5.2 i< 0,51 AmlstaJ 0.2 0,2 3.3
6. 1 - 2,0 l Amisur Pro

l - 1.0 I Amlstar 0,2 0.2 3,2
7_ I " 1,0 I Amlstar Pro

I J( 0.5 I Anustar 0,2 0,3 3.3
LSDJ-9
LSD 1-'

1998 7jon.g med meget bygb/adp/cl!skoldp/et
I. Ubehandlet 7 8 1,3
2. 2 " 1.0 Megaturbo 3 2 1,8
3.2 x 0.5 I Megaturbo 2 2 1,8
" 2>< 1.0 l Amistar I 2 2,0
S. 2 l< 0,.5 l AmJSlar 1 2 2.0
6 I l< 2.0 1Amlstar Pro

I " 1.0 I AJmstar 0,7 2,1
7.1l< 1,0 I AmISW'Pro

I l< O,S I Amistar 0,8 2,1
8. I >< O,S l Amistar Pro

I " 0,25 I Aml5tal 2 2 2,0
9. Ilt 0.5 I Amistar 4" 1,8
LSD /-9
LSD 1·9

J996·98 I J forsøg med meget bygblodpleliskDldplel
I. Ubehandlet 9 6 1,8 55,8
3.2" O,S I Megaturbo 4 2 2.3 5.1 ·0.8
4.1l< I,OIAmisw l 2 2,7 11.2 ·3.4
5.2 "O,SIAmlstar" I 2 2,6 9.5 \,4
6. I l( 2,0 I Amistar Pro

I- 1,0 I Anusw 2,8 11,4 -4,.5
7.1" 1,0 I AmlStar Pro

I "0.5 I AmIS1a1 2.7 10.2 I,S
LSD 1-9 J 4
L$Dl-9 1.0

FOldeblge pnser _Se tekst.
Behandlinger I 1998:
led 2·8 behandlet i SLadJum
Led 9 behandlet! 5Ladlum
Behandlinger l 1996-97;
Led J-7 behandlet l stadIum
Led 9 behandlet l stadIum

ml er opnået I forsøgsled 3, hvor der er udføn 2 behand·
!inger med kvart dosering afAtnlstar ProIAmistar. Det er
bemærkelsesværdIgt. at behandling med 2 gange en ot·
teodede) dOSIS I forsøgsled 4 har været i stand til at give
samme bekæmpelse afbygbladplet som l gang halv do
SIS Amistar i forsøgsled 5. Der er behov for yderligere
forsøg for at belyse, om anvendelse af disse meget lave
doser giver en tilstrækkeligt sikker effekt.

De svage meldugangreb betyder, at effekten afFonress
ikke kan vurderes på grundlag af disse forsøg.

BygbJacJpJet har igen i /998 optrddt med betydelige an·
greb i mange vfnrerbygmarker. Betydelige merudbyuer
er opndetfor en bekæmpelse. Pd billeder ses kraftige hh v.
meger kraftige angreb afbygb/adpJet midt i juni.

ter, men behandling med 2 gange kvart dosis strobilunn
indgik desværre Ikke i dISse forsøg.

Nederst i samme tabel ses resultaterne af 24 forsøg
gennem 3 år opdelt efter, hvor kraftigt angrebene afbyg·
bladplet og skoldplet har været. Kun i forsøgene med me·
get bygbladpletlskoldplet er der opnået så store bruno
merudbytter, at behandlingerne med 2 gange halv dosis I
forsøgsled 5 og 7 har medført beskedne positive netto·
merudbytter. Den bebudede fordobling af pesticidafgif·
ten i 1999 vil betyde, at neuomerudbyttet i forsøgsled 5
og 7 skal reduceres til 0,4 hkg pr. ha i begge forsøgsled.

Tabel 17 (side 28) viser resultaterne af? forsøg med af·
prøvning af nye midler. Mentor indeholder strobilurinet
kresoxim·methyl + fenpropimorph, som er det aktive stof
i Corbel. NormaldosIs er 0,7 liter pr. ha. Fortress, som
mdeholder quinoxyfen, er ikke et strobilurin og virker
udelukkende mod meldug med en usa:dvanligt lang virk·
ningstid. Det er derfor fordelagtigt at udbringe Fortress
tidligt i vælcstsa:sonen. onnaldosis er 0.2 liter pr. ha.

Bygbladplet og skoldplet har været de dominerende
bladsvampe i forsøgene, mens der kun har været meget
svage meldugangreb. Strobilurinbehandlingeme har
medført store merudbytter, som resulterer i positive net·
tomerudbytter for alle behandlinger. Den bedste økono·
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Tabel /7 Bladsl'ampe-middela/prol'tll'ng (B/J)

Pct. dækning af Hkg kerne
pr. ha

Vhnerllra ~fJ: IskO'~'1 me"1 byg.
odb. 0,"0

u~ret plec dug rust og met-
mer- od·

ca 10;6 odb. byn,

PC-Plantevæm
Tabel 19 viser resultaternc af 3 forsøg. hvor StTobilurin
midlernc :'\mistar og Al1listar Pro er sammenlignct med
Tilt Megaturbo. Amistarer prøvet med såvel l som 2 be
handlinger.

Bygbladplet har værct den dominerende bladsygdom.
og hvor der er brugt strobiluriner. er der opnået store
merudbytter.

I for.mgsled 8. hvor en enkelt behandling med kvan do
sis er provet, er der opnået ct lige så ston ncltomerudbytte

PcL da:lmmg af Hkg kerne
",-ha

Vtølnb)'I ~I'J: l'kOl1-1 mel, Ibyg· udb. "'"O'I ~niel plet dug rus1 og ""'.""', ,d-
ca. 1016 odb, bY'''

/998 7forsog
\. Ubehandlet JO 16 O,, 2 56,8
2. 2 )( 0,5 1MegalUrbo 3 S 0,1 0,8 6,1 0.2
3. 2 K 0,5 IAmistar l 7 0,1 0,09 8,7 0,6
4. 2 " 0.25 \ Amislar l • 0,3 0,3 7,7 2,8
5. I .. 0,25 I AmiSlar

+0,25 1Corbel
I IC 0,25 1Amistar 6 0,2 0,06 8,5 2,8

6. I )( 0.25 I Amistar
I le 0.25 l Amistar

+ 0,25 l Corbel 8 0.03 0,04 ',3 2,6
7. I )( 0,25 I Megaturbo

I K 0,25 IAmistar 2 8 0,2 0.2 7,5 3,2
8. l le 0.25 I Amistar

1 le 0.25 I Megaturbo 2 • 0,1 0,2 6.4 2,1., I K 0,25 l Amistar
+0,25 I Corbcl 2 • 0,1 O,, 5,6 2,3

LSD /-9 1.2
LSD l·/) 1.1

Led 2·8 behandlet i stadium 30·]1 3.
Led 9 behandlel i sladium 3.

som i forsøgsled 3 og 6, der er behandlet 2 gange med
hhv. halv og kvan dosis. Det viser, al behandling med de
nye svampemidler er så bekostelig, at en enkelt velpla-
eerct lav indsats har været mest økonomisk.

I forsogsled 5 er der behandlet med \'æh·treglllerings-
",hl/et Ccrone. Der har været lejesæd i et enkelt af de 3

Tabel /8. Bladsvampe -slrategi med fI)'e og ældre midler.
(814)

SkoJdplet har i /998 llæret væ.\·entligt mere udbredt i vin
terbyg end normalt. Angrebene har optrådt meget lidligt.
og der er ijors{)gene opnået Store menldbyIter/01' en be
kæml'eJ.\e. (FOIO: Andreas østergaard).

37·39
37-39

3().3l

7 0,06 0.2 9,2 0.6

9 0,09 0,1 6.7 1.6
l,'
1,4

12 0,8 0,5 55,8

, 0.05 0,07 '.5 0,8

6 0,09 0,1 8,7 3,5

7 0,2 0.2 6,7 3,3
8 0,1 0,2 6,6 2,5
6 0,1 0,2 7,7 3,0

6 0,06 0,2 8,' [,7

2

8

3

2

2

/998. 7forsøg
I. UbehandJel
2. I ~ 1.0 I AmlSbr Pro

I )( 0,5 I AmisIlIr
3. I )( 0,5 I Amistar Pro

I )( 0,25 I Amistar
4. 1 ~ 0,25 I Amistar Pro

I x 0.125 l ArTllstar
5. I x 0.5 I AmiSl.ar
6. I K 1.0 I AmiSUlr Pro
7. I )( 0.35 I Menlor

l K 0.5 IAmistar
8. l K 0.1 1Fortrcss

+ 0,4 I Amislar
I x 0.5 1Arm~tar

9. I )( 0,05 1Fonress
+ 0,2 I Amistar

1 K 0.25 I Amistar
LSD /-1}
LSD 1-9

"ForeløbIge priser. Se tekst.
Lcd 2-4 og 7·9 behandlet i stadium
Led 5 og 6 behandlet i stadium

Strategier med nye og ældre svampemidler
Tabel 18 viser resultaterne af 7 forsøg. hvor forskellige
kombinationer af nye og ældre svampemidler afprøves.
Der har i forsøgene været kraftige angreb af både skold·
plet og bygbladplet. Strategien med to gange halv dosis
Tilt Megarurbo i forsøgsled 2 har givet en god bekæm
pelse afisær skoldplet og har resullcrct i et merudbytle på
godt IO pct., som dog kun lige kan dække udgifterne til
behandlingen. Strategierne med Amistar har alle givet en
god bekæmpelse afbygbladplet. Det højeste neltomcrud
bytte er opnået i forsøgsled 7 ved anvendelse afkvan do
sis Tilt Megaturbo efterfulgt af kvan dosis Amistar.
Kombinationerne med Amislar og Corbel i forsøgsled 5
og 6 har ikke givet sikre merudbytter i forhold til
Amistarbehandlingen i forsøgsled 4.

I forsøgsled 7 og 8 er betydningen af tidspunktet for an
vendelse af Tilt Megaturbo og Amislaf undersøgt. Der
har i disse forsøg været en sikker forskel på behandlin
gerne lil fordel for at anvende Tilt Megaturbo i første
sprøjtning efterfulgt af Amistar. Denne strategi har givet
det største neuomerudbytte.

28



Vintersæd

Tahel/9 BladswJml'C' og nrhtrl'gulermg (B 15) Tahel :W PC·Plan1('\ll'rn I nn{('rbl'g (BI5)

o 2 13,0 2,7

0.8,8

Il 11.1 4.1
O 8,4 4.3

O b_8 4_4

O 4,7 l,.

"'"
N
N

30-31

, O
4 2 0,1

0_'
2 0,07

II 4 0,4
19Y~ lfonng
l. Ubehandtct
3 I . 0.5 l \1ega(urbo

t • 0,5 I Amil>tar 2.0 1,00
7. I "0,5 I Amistar 1,0 0,50

R !\!~~'l~~ I 1,0 0,25

9. PC·Plantcyæm 1,0 0,28
I.SJ) 1-9
LSIJ J-Y

Il<- "'_ol '''',!',::'''
:::' .....

Vlnll!:rb)g -~r.~hl"'·-
... --... ~ I=- pJcc du& nIfI 'I --"'" -- .....Q.l '6 .....

Lcd) behandlelI 'Uldlum
Lcd 7 og Hbehandlet I 5tildlum9.8 4.b

8,4 4.3
b,S 4,4
J.9
'.9

II, I 4, I

11.9 3,2

3 58.8
4.7 .1.2

o

o

4 0,4
, o

, o
2 0.1
2 0.1

"2.0 I.no 2

2.0 0,50 3
1.0 0.50 4
1.0 O.2~ 3

2,0 1,00 2

2,0 1,67 2 2

2,0 1,00 2 2

1998 J forsøg
I lJkhandlct

2 " O,S J \lcg'lturbo
3 I I( 0.5 I Megarurbo

I I( 0.5 I Amlstar
4 t ~ J ,O I Aml\tar Pro

I < 0,5 J Alll1sIar
5. I I( 1,0 I Amistar Pro

I I( 05 I Amistar
+ 05 I Ceronc

6 I ~ 0,5 II\ml~tar Pro
I . 0..:!5 I,\mlst,u

7. 1 " 0,5 I Amistar
Il l ' 0.25 I Amlstar
I,m 1-8
LSn~-.'t'

Karal..tcr for ICJcsæd O Ingcn kJC'l>r<I IO heil 1 leje
Foreløbige pn-.c:r Se IC'lSI

Lcd 2·f, behandlet 1~tadlUm 30·.\1)9
Lcd , ug jij bC'handlet i "ta.1lum )9

fo~og. og da ICJesædskarakt~r~n kun er blevct forbedret
med en cnkelt karakter-enhed, er der kun opnået et beske
dcnllllerudbyue i forhold III forsogsled 4. som fungicld
lnn~sslgt cr behandlcl på samme måde. Ncltomcrudby1tcl
er blt.:vel påvirkct negalivt afvækslreguleringen,

Forsøgcne fortsættes,
Tabel 20 vIser re~ultateme af3 forsøg. hvor behandlmg

ener rC·Plantev;cms anvlSlllllg er sammenlignet med
visse forud fastlagte bchandltnger, Det dreJcr sig om
:-.amme forsogsseric. som rcsultatmæ\Mgt er omtalt I ta
bcl 19

I 2 af dc 3 forsog har PC-Plantc'v'æm udlost en enkelt
bchandlll1g med en rcla1l\1 hOJ dOSIS. I det tredje forwg
har PC-Plantcvæm ikkc foreskrc\et bekæm[lCIse. men
der cr opn5ct store merudbyucr i de andre forsogslcd.
hvorfor PC·Plamc\æms rådgl\<11mg har værel forken.
Delte er samtIdig årsagcn III. at merudbynet i forsogsled
9 PC-Plante\æm -I gcnnctllsnlllkke er på hOJde med
det, Mlm er opnået I forsogsled i og 8.

Forsøgene forts..~llCS. og modellerne I PC-Planlevæm
vil bllvc tllpasset og evaluerel yderligcrc

Trips
Dcr er i 1998 udført ct cnkelt forsog met! tripsbekæmpcl·
se. Se labclbllagct 816. Ved behandlltlg i vækstsladium
45-50 har der været 22 pet. ..tr. med (fiPS i bladskedeme.
AlIlgc\'cl er der ikke opnået sikrc merudbytter for be
handling med Sumi-Alpha 5 FWog I)erfekthion 500 S.

/ gennem\'lllt af iS ars form/{ er der Ikke opnaet sikre
met1ldhytterlor bekæmp!'!!)'/! aftrlp~ i Hmerbyg.

Strategi 1999 mtHi n'am,u'l \'lmerhIK

hnld'ionellS reSI.'irellS

F(Jlg registrerillg'inl.'t!/!I.) Qplr~mngt:r om det ak",
e/le Jmi{fetnk

l.lldersoJ,: markelI I I'æk.'htat!ium 19-65

Bt'kæmpe/se i\'{('rh(l'r/e,~ I \'æk.<iHtadlum 30 wd

Meldl/g: Ow'r / pct. cmgrdme p/ollter.

8\'gruw: Over 15 pCt cm[{l'cbne planter.

Skoldpier og hygh/adple/ hekæmpes <1ler 5 fil IS
dage med IIedhf}r (O\'er / mm) mde"for e"
14-dages periode', Optæ/lmg afdage med lIed
hor starter i \'tf!kJt.~tadillm 30.

~m'elld ca. I 4 dOjis mod meldllg,

ca. J 3 dO\·;.~ mod bygl'lut,

ca / 3- J J dO.'ii.., moddoldpler og bygbladplet

Vinterbyg til malt
Igennem de sencrc år har del Jæ\ nllgt \æret droftel, om
del var mullgl at producere vmterbyg, der kunne alwcn
des til malt. I Oversigt over L.mdsforsogcnc 1996 bIcv
der afrapporteret en trc. ng forsogssenc med vlnlcrbyg til
malt. Denne visle. al dct var lllUllgt at producere en kvali
tet af vintcrbyg. dcr kunne lll~le sig med den kvalitet af
mahbyg. man f?tr fra vårbyg, men det krævede. at kvæl
stonddelLngen blev reducerel mcd 50-60 kg N pr ha,



Vintersæd

Tabel li. Vinterbyg til malt i998 (Bl 7)
A: ingen bladsvampebe/cæmpelse
B: 0.5 JAmisrar Pro + 0.51 Amistar Pro
I.. 60 kg N d. 18/3 plus 61 kg N d.1714
Il.. 60 kg N d. 18/3 ph" 15 kg N d. 17/4

Vlaterbn

Udbytt~, Itkg pr. Ila
200 spiredygtige kerner pr. m' S7,S 6\,9 SI,3 54,4
300 spiredygtige kerner pr. m' S8,3 6],6 50,8 56,8
400 spiredygtige kerner pr. m' S7,7 62,0 50,4 55,1

Nettoudbytte, hkgpr. ha·
200 spiredygtige kerner pr. m' 48,4 47,3 44,S 42,1
300 spiredygtige kerner pr. m' 47,6 47,4 42,4 42,9
400 spiredygtiøe Icerner pr. m' 4S,5 44,3 40,S 39,7

Procent f"dprotejn
200 spiredygtige kerner pr. m' 10,9 10,7 9,9 9,6
]00 spiredygtige kerner pr. m' 11,0 10,5 9,6 9,S
400 spiredygtige kerner pr. m' 10,6 10,5 9,9 9,7

Tusindkornnoagr
200 rpiredygtige kerner pr. m' 48,7 SO,8 50,3 50,3
300 spiredygtige kerner pr. ml 48,6 SI,7 49,9 49,4
400 spiredygtige kerner pr. m) 50,3 SI,I 48,7 49,S

Sonering, pct. kuner over 2,5 mm
200 spiredygtigt' kerner pr. m' 89 92 91 92
300 spiredygtige kerner pr. m' 89 92 92 94
400 spiredygtige kerner pr. m~ 89 91 90 92

SwMpk~p~Mtdæbmg

200 spiredygtiøe kerner pr. m' 8 1 8
300 spiredygtigt kerner pr. m' 8 1 8
400 spiredygtige Icerner pr. m' 7 0,9 9

Bygbladplet. procent dakning
200 spiredygtige Icerner pr. m' 2S 8 26 7
300 spiredygtiøe kerner pr. m' 27 8 29 8
400 spiredygtige kerner pr. m' 27 8 29 8

.: Udb~ komøeret for udsæd, svampebekæmpelse og
kvit slofnivcau.

kvælstofmængden på 45 kg N pr. ha har betydet, at det
opnåede net10udbytte er reduceret med 4·5 hkg pr. ha.

Kvaliteten af det producerede kom er påvirket af 00·
handlingerne. De laveste råproteinprocenter er som for
ventet opnået, hvor der er anvendt den laveste kvælstof
mængde. Den bedste sortering, andelen af kerner over
2,5 mm, er opnået, hvor der er gennemført en svampebe
kæmpelse, og der eren svag tendens til, at den bedste sor
tering er opnået ved den laveste kvælstoftnængde. Ne·
derst i tabellen er vist angrebene afskoldplet og bygblad
piet. Der er opnået en god bekæmpelse med det anvendte
middel.

Resultaterne af årets forsøg understreger, at en sikker
produktion af vinterbyg til malt med et forholdsvis lavt
protcinindhold kræver, at kvæl stofmængden reduceres
en del i forhold til det økonomisk optimale. For at der
skal være økonomi en sådan reduktion, kræves en væ
sentlig merpris for vinterbyg til malt i forhold til vinter
byg til foder.

Vinterrug
r 1998 har vejrforholdene på rugens bestovningstids
punkt været ganske gode. Det har betydet, at der har
været forholdsvis f3 problemer med meldrøjer.

Den meget fugtige høst har betydet, at der har været en
del problemer med at opretholde et fornuftigt faJdtal i ru·
gen.

Registreringsnet
Vinterrug er normalt en relativt sund afgrøde. I visse år
kan angreb af meldug, skoldplct eller brunrust dog have
betydning. l 1998 har angrebene af skoldplet været ret
kraftige på grund af de fugtige vejrforhold, mens angre·
bene afde øvrige bladsvampe overvejende har været sva
ge. I figur 3 ses udviklingen afbladsvampe i rug i plante
avlskonsulentemes registreringsnet i 1998. Der er be-

Rug 1998

Brum"st --Meldug --Skoldp/ot

Fig. 3. UdvikJingajskadegørere i rug i /998 iplanteavls
konsulenternes registreringsnet.
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For at belyse samspillet mellem udsædsmængde,
svampebekæmpelsesstrategi og kvælstoftildeling blev
der i efteråret 1997 startet en ny forsøgsserie med vinter·
byg til malt. Der blev kwl anlagt 2 forsøg, og resultaterne
af disse fremgår af tabel 21.

I forsøgene er der prøvet 3 udsædsmængder, henholds·
vis 200, 300 og 400 spiredygtige kerner pr. ml. Dene er
kombineret med to niveauer for svampebekæmpelse, dels
uden bladsvampebekæmpelse, dels 2 gange O,S liter
Amistar Pro pr. ha, og endelig er det kombineret med
kvælstof tildelt i henhold til N-min metoden og en redu·
ceret kvælSloftildeling. Det højeste Udbytte er høstet efter
udsåning af 300 spiredygtige pr. m', sprøjtning med
Amistar Pro og fuld mængde Icvælstofgødning, jævnfør
resultaterne i den øverste del af tabellen. Selvom der er
opnået 4·5 hkg i merudbytte for den gennemførte svampe
bekæmpelse, er der opnAet den bedste økonomi efter udså·
ning af 200 spiredygtige kerner pr. ml uden bladsvampe·
bekæmpelse og ved fuld kvælstofinængde. En reduktion i

30



Tabell~_ Londsjorsog med nnterTligsorter 1998 (BI8J

Udb>1t~Olmmid_. Hdelandet
Vlettrra. hka pr. ha

0emt IJylland Hkg pr ha I Fht. II~~
Anlulforsøg J , 7 ,
DomInator 76" 6J,S 69.0 100 7
A\·anll- I3A 11.5 12.9 I" 6
Rapid- '.6 3.8 6.3 109 6
Apan- 7.1 4.1 1.6 108 6...,.,1' 14.5 10,1 12.0 117 6
"anno- 1.J.b '.\ ilA IP 6
Nw.. 0.0 ·1,2 -0.7 99 l
HllC3d3 ,1.2 -O.J -O." .. •LSD l.! 1(1 J.•

- H)'brid

Tahel23. l'æksrJ"{'gllh'rlflg I \,;nrerrllKsOI'/er 1998. (819)
A= 11Ig('1I l'tI'kstrt'gult'mlg
B = 1.5 Cw:oal og 0_ 5 Cnulle e/tf'r behOI'

MeNdb.
Udbync hk. '" ha r", Karakter for le.res-:d

VI.'tmt "",I<m<..

A I B B-A A I B

"I'/Io/forsøg J J J J
DonulUlor 69.6 72.8 3.2 8 7
A\anll- n.b 82A 4.' 8
Rapid- 73.3 77,5 4.2 8 7
Apan- 7·U 76.1 1.' 8 6
Espnt- 79,3 86,3 7.0 8 7
":mno- 81.9 8].7 1.8 7
Niklla 69.1 71.3 2,2 7 6
II(lcada 68.4 69.5 1.1 8 6
LSD 14 1.4 ~)"

- lI~bnd

doml 1 ubehandlede parccller Isoneme Dominator.
Espnt og Hacada fra midt i apnllll begyndelsen af juni.

Sortsafprøvning
8 vinterrugsoner er afprovet I landsforsagene 1998. Del
er en reduktion på 5 i forhold til 1997. Alle 8 ~oner har
tidligere dehagel i Iandsforsogene Ocr er gennemfon 7
forsog. hvoraf 4 er gennemfon med og uden vækstregu
Icring.

TabelU IIintemlgsQr(l!r. suppll'remle[ursog 1998 (820)

Vintersæd

Tabel25 I'mterrugsorter. supplerelIdeforsøg 1998
Opdelt på jordn'per

Udbync: OK mnudb.• hkg pr ha I

Vlertrral JB IH J82+4 JO 5-7

1Ik1i'.""1 Fhl HkH.""I Fhl. Hk~lr'l f'ht. ,

...lilla/forjog 8 Itl
Dominalor S5J 100 S7,O 100 7D.5 100
H>Cl>'" -2.3 .6 0.3 101 -1.9 97
Espl1l- 6.9 113 1.6 113 13.1 "'Rapid- 4.' 108 '.7 112 ... 113
Apan& 4.1 108 5.1 109 7.9 III
Ntkita 0.8 101 2.1 104 2.1 103
LSD

- Hybnd

Dominatomlg har for fjerde gang været måle~on. og
den har givet et udbytte på 69 hkg pr. ha, hvilkel er ca. 2
hkg mindre end i 1997. Tabel 22 bringer resultatcme af
årelS landsforsog med \'mtenugsorter. 5 af de afprovede
soner er h)'bndsoner. Det hOjesle udbytte er I årets fOf
sag hostel I den forholdsVIS nye son Avanli, der også var
hOjestydende 11997.

Resuhaleme af de 3 forsag med og uden \'ækstregu
lering bnnges I tabel 23. Merudbyttel for ...'ækstregu
lering har l 1998 sVingel fra 1.1 hkg pr. ha I sorten Hacada
og op til 7 hkg pr. ha i Esprit Esprit gav også hojest
merudb)'ue for vækslTegulering 1 1997. Karaktererne
længst til hOJre i tabel 23 viser. at der har været forholds
VIS udbredt lejesæd i årets forsag, Den gennemfonc be
kæmpelse har kun reduceret kanlklcren for lejesæd med
ca. en enhed.

Supplerende sortsforsog i rug
Der er gennemfon ikke mindre end 23 supplerende for
:-og med 6 afde mest udbredte rugsoner. Resul13lerne af
diSse forsøg findes I tabel 24 Her er resuhaleme opdelt
på regIOner. Denne opdeling afslorer Ingen mar!..anlc for
skelle på. h\'ordan sonerne !..Iarer sig forskellige sleder t
landet.

De 23 ~upplerende forsog med vlOtcnugsoner er i label
25 ddt op efter Jordtyper. Udbynclllveaucme l de enkelte
jordtypcgmpper kan Ikke direktc sammenltgnes. Idel for
sogcne er behandlellidt forskelligl fra mark til mark. Re-

Udbync "I m<Ndbyt1c..... '" ha Heielandtt

v"lenI&
SJ.dland I Fyn ILoIW>d'1 Bom· IOm>e I 0... I V",. I ~onl· IJ IIand ~.l fbIFalmt" holm JyUand Jylland Jylland Y hk."......

-tl'/toljorsog , J / J • J , /4 .'J

Doøuno"" S7.7 63,. 78.9 67" 61,9 62,7 "" "''' 57,0 59,J 100
Hac.adJ -2.2 0.4 -].2 ".8 -1.1 -0,6 -1.0 ·0.5 -O•• .1.1 98
Espril· 10,2 12.6 1.7 '.1 10.1 7.7 6,6 8.1 7.1 8.1 114
RapId- 4.j 8.' .,' •.0 6A 6,0 :'.j 8.8 6.1 6.6 III
Apan- JA '.1 0.0 4.2 1.0 4,8 1.8 7.1 1.7 1,4 109
N,klla 2,. 3.0 -1.0 0.1 2.0 1,1 lA J.3 lA 1.1 103
LSD 6.J 5.1 "' "' J.i ·U 4,9 J." .'.4 /.'

- lIybnd

JI
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Tabel 26. Egenslwber i vi1llerrllgsorti?,. 1998.

Observationparceller 1998 Grøn 'liden nr. 191, maj 1998'

ViDttrnlg IStråtæn de,I Ka (I Modtagelighed O\et(or'
Kornvægt IRurm·qt I Protrin-Modning g, r. .

cm lejesæd" I nle1dug l brunrust I skoldplel Indhold

Antal/orsøg
A""n
Avanti
Dominalor
Esprit
Farino
Hacada
NikJta
Rapid

, 6
22/8 139
21/8 133
21/8 144
23/8 140
22/8 137
21/8 146
22/8 146
2118 140

/I , , 14
4.5 0.3 1.5 6 7 S 4
4.S 0.8 13 7 8 6 3
S.7 2.5 3.1 7 6 6 4
5.R 0.3 17 4.7 7 5 4
4.7 4.0 17 6 7 6 4
4.6 O LO 4.8
4.1 0.3 0.3 • 8 • 5
4.4 0.5 2.1 6 8 6 5

"Skala 0·10. O ingen lejesæd. 2) I'cl. dækkel bladarcal. 3) Skllla 1-9, 1 lav kornvægt. ruffi\·.cg! og protcmindhold

sultaterne kan dog give et fingerpeg om udbyuemulighe·
derne på de forskellige jordtyper.

Igen i 1998 er der ingen heil klar effekt af jordtypen på
solternes rangfølge. Der er dog en tendens til. at hy·
bridsoltcme klarer sig lidt bedre på den svære jord end på
den lette. Dette svarer til resultaterne fra de to foregående
år. Det ser således ud til. at det proeentvise merudbytte
for dyrkning afhybridsoner er mindst lige så ston ved et
højt udbyttcniveau på svære jorder som ved et lidt lavere
udbytteniveau på den lettere jord.

Vinterrugsorternes dyrkningsegenskaber
Egenskaberne i de g afprøvede vintcrrugsorter fremgår af
tabel 26, Her er samlet infonnationer fra observations·
parcellerne 1998 og fra soltslisten.

Variationen i modenhed er kun 2 dage. Den sildigstc
sort Esprit modner således 2 dage senere end sorterne
Avanti, Dominator, Hacada og Rapid. Fælles for de af
prøvede sorter cr. at de er forholdsvis langstråede. Det
længste strå er målt i sonerne Hacada og Nikita, mens det
koltcste strå er fundet i Avami. der har været 13 em la·
vere end de 2 andre. Lejesædskaraktererne i de prøvede
sOlter ligger forholdsvis ens. dog med en svag tendens til.
at Solten Nikitn har den bedste stråstyrke.

Tabel 28. Ol'f'rsigt owr sorls/orsøg i vimemlg 1994-98.

Angrebene af meldug i årets observalionspareeller har
været ret begrænsede. De svinger sålcdes fra 4 pct. i den
forholdsvis modtagelige son Farino og ned tilO isonen
Hacada. Brunrustangrebct har ligeledes været begrænsel
med de kraftigste angreb i Dominator. Skoldplet har
været forholdsvis udbredt. De svageste angreb er fundet i
sorterne Esprit og Haeada.

Karclktererne fra sortslistcn, der er vist yderst til højre i
tabel 26. illustrerer, at de mindste kerncr findes i Domi·
nator, den laveste rumvægt kan forvcntes i sorten Apan,
mens det laveste proteinindhold er konstateret i sorten
Avanti.

Tabel 27. Fle,.e å,..f/orsøg med rugsorler.

DomlOalOr 100 100 100 100 100
Rapid- 107 121 113 108 109
Espn'* 122 113 III 117
Apart' 122 III 107 108
Hacada 107 102 98 99
Farino· 117 109 117
Allanli· 115 119
Nikita 101 99

.. Ilybnd

Hele landet I Jylland I 0<=

VIBICIT1lC Udbyne og mmldb)-tte bk& pr. ha

Dominato~ l..Prøvet sort IForholdstal IDominator IPrøvet son l Forholdstall Domiruuor IPrøva:l $orI IForholdslai

66.3 7.7 112 63.2 6,4 110 72,0 9,6 113

68.2 10.8 116 65.3 9.7 115 73.7 12.6 117
68,1 R.2 ll2 64.9 7,2 III 74,0 9.7 113
68.1 1.1 102 64.9 0.9 101 74,0 1,1 101

68.4 9.6 114 64.2 9.0 114 76.6 9,9 113

70.1 J1.7 117 66.8 11.5 117 74.8 J 1.8 "'70,1 0.1 100 66.8 -02 100 74.8 O., 101

Dommator
Fonøgsår 1994·98.
Rapid·
Forsøgsd,. 199j·98.
Espri'-
Apart'
Hacada
rorsl1gsår 199t).98.
Fanno"
Forsøgsår 1997·98.
Avanti·
Nikita

• Hybrid

32

100 100 100



Tahe129. Vinterrugsortemes udhredelse i procenl a/areal

l)omlnalOr 34 36 45 12 J9
Esprit- 16 33
Illlcada 15 22
Rapid- J J
HUlnbolt J J 2 2 J
Motto J 4 4 l J

Andre <;orter 62 W 4. JJ O

• Jlybnd

Oversigt over flere års forsøg med
vinterrugsarter
Et enkelt års resuhater er ikke tilstrækkelige ved valg af
rugsorl. Udbyttestabililctcn cr en væscntllg egenskab.
Denne kan belyses Ild fra resultaterne l tabel 27 og 28.

Forholdstallel for udbyue fra de seneste 5 års forsøg
ses i tabel2? Gennem alle årene har hybridsorteme ydet
et markani højere udbytte end rnålesorten. Merudbyttet
har varieret fra 7 til 19 pct., afhængigt af sort og år. Der er
cn svag tendcns til, at de nyerc hybridsortcr. som kun har
deltaget i landslorsogenc I eller 2 år, ligger på et lidt hø
jere udbyueniveau end de lidt ældre hybridsorter.

Genncmsnitsresultateme fra de seneste 5 år for de sor·
ter. som har været med i landslorsogcne igennem mindst
2. r. ses I tabel 28 (side 32). Der er ved beregningen af
gcnnemsnitsresultateme ikke lagel hensyn til antallet af
forsøg i det enkelte år.

Valg af vinterrugsort
Gennem de seneste år har der værel en markant stiglung i
antallet af afprovede vinterrugsorter. Tabel 29 viser. at
der samlldig er sket en forholdsvis hurtig udskiftning
blundl rugsortcme. Dennc udskinning går specielt hur
tigt blandt hybridsortcme. Uanset dct hOJere udbylteni·
veau i hybridsortcme dyrkes mere end 60 pct. afdet dan
ske rugareal fortsat med såkaldt konventionelle sorter.
Det skyldes bl.a. øgede problemer med meldrøjer som
folge af for d~rlig bestovning i nogle af de forste hy
bndsorter. For at begrænse dette problcm er der nu dels

Skoldplet har oplråd/ med rel "aidsomme allgreb i rug i
1998. Bekæmpelsen Irar ,'ærel lonsom jlere steder elld
normal/o SkoldpleuUlgreh i rug ser anderledes Ild end i
byg. Plt~f(erne i rllg er ikke så skarpt a/gl'ænsede sum i
byg.

Vintersæd

Vigtige faktOl'er ved ,'alg al rugsoner:

- S/rål'genskaher: Der vælges stråSliw sorler,
som kan klare sig Ilden I'ækstregulering.

~ Hybridsorter vælges. hvis der/onrell/es et IlOjt
Ildbytleniveall.

RISikoen for angreh afmeldrojer kan reduceres
ved at:

Undlade at så rug efter ell stærkl injiceret af
grude. Ilvis det ikke kali undgås. skal der
genne11!fi,res en e.Dektiv plojning. der sikrer.
at ",milstoffet kommer ned i bumlen afplo"·
/lIren.

Der skal Q/lI'endes slUullldsæd.

Undgå meget S11U; Ildsædsmamgder.

Sorg for en 5(01' pol/enproduktion i Irele mar·
ken. Ved {("rkning afhybridl1lg kan der sås
almindelig mg i en stribe iImplojninger og
lallgs vi"dudsatle kiWier.

Undlad l~)'rkni/lg afhybridmg på uells area
ler, hvor der er risiko lor en/urlænget best{)v.
ningsperiude.

Konventione/le sorter joretrække,\ på arealer,
hvor der forventes et lavl udbyuenil'eau eller en
//Iegel uens og længere blomstring.

frembragt nyere hybridsoner mcd mindre modtagelig·
hed. dels begynder man fra efterårct 1998 at markedsføre
hybridsortcr som en blanding af90 pet. hybrid og IO pet.
konvcntionel sort. Iblanding af 10 pet. konventionel sort
skal forøge sikkerheden for bestøvning.

Planteværn

Sygdomme, skadedyr og vækstregulering
I tabel 30 (side 34) ses resultaterne af3 forsog. hvor an
greb afknækkefodsyge og bladsygdomme har været mo·
derale.

Mod bladsvampe behandles nonnalt senere end mod
kmckkefodsyge, men da fonnålet med disse forsøg har
værct at belyse effekten mod knækkefodsyge, er der ikke
blevet behandlet senere end vækststadIUm 32.

Stereo 312,5 EC er ikke godkendl. men beSlår af det
nye stofeyprodinil og propiconazol. Stereo har derfor ef·
fekt på såvel knækkefodsyge som på bladsvampe. Nor·
maldoseringen i rug er 2,0 liter pr. ha. Behandling med
Stereo har i såvel hel som halv dosis resulteret i et højere
bnlttomerudbytte end hel og halv dOSIS af Sportak. Klin
med halv dosis er der for begge midler opnået små. men
positive nettomerudbytter.

IgClmemsnit af Q forsøg i 1996-98. hvor der overvejen
de har været svage angreb afknækkcfodsyge. er der ikke
opnået positive nettorncrudbyttcr for behandling med
Sportak og Stereo.

))
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TabelJO Kllækkejodsyge. (B21)

r ......... .....
~or -. .. Ilka .....- or -, ...... Ir.ny.,- ..... ---.,.,1217- juli .. ......... ..... udb."udb.

1998 Jlontlg
l. Ubehandlet O 15 2 3 48,7
2. 2 x 0.5 l Sponak O 6 0.7 3 3.1 ·3,1
J. 1,0 I Spansk 3 0.2 3 4,0 ·1,4
4.0,5 I Sportak 5 0,4 3 4.1 1,0
S. 2,0 I SlC:reo 312.5 2 0,1 3 6,1 -1,3
6 1,0 I Stereo 312.5 I 0,2 2 6,0 1.9
." I,O I Cycocel 750

1.0 ITerpa1 14 0.9 2 5.8 1,9
8.1,01 Cyeoce1750

+ 0,5 1Sporuk
1.0 I Terpal 3 0.5 l 5.2 -1.0

9 O~ ITilt top 9 0.5 3 2,8 -0.6
LSD 1-9 1.8
LSD 1·9 ns

1996-98 9forsøg 5ft
I. Ubehandlet 8 l 4U
2 2 tf 0.5 I Sponak 4 0,4 2.1 -4.1
4. 0,5 IS_ 3 0,3 2.3 -0.8
5.2,0 I Slcrw 312.5 0.08 4.4 -3,0
1. 1,0 ICycoc:d 750

1.0 l T«paJ 7 0.5 3,6 ·0.3
8 1.0 1Cyeocel 750

I 0.5 1Sport<lk
1,01 Terpal S 0.3 3.1 -3,1

9.0.5 ITill lop S 0.3 2,4 ·1,0
LSD 1·9 l .•
LSD 2·9 ""

" 1997: Lcd S behandlet med /.0 I Stereo 312.5.
Kardkter for lejesæd: O- ingen leJe-.æd. IO heil! leje.

, Foreløbige pnser Se tekst
Lcd 2 behandlet I 00\'. og <;tadlUnl 30-31
Lcd 3-6 og 9 behandlet _stadium ]0-] I
Lcd 7 og 8 behandlet i stadium 30-31 og 32-41

I forsogsled 7 er der i årets forsøg opn et et relativt
ston nettomerudbytte for væksrregl.llerl1lg med Cycocel
750 og Terpal. I gennemsnit af9 forseg i 1996-98. hvor
der har været klar o.. ervægt af forsøg uden lejesæd, er der
dog ikke opnået positive nettomerudbyner.

Tabel3! viser resultaterne af6 forsøg med bekæmpel
se afknækkefodsyge. bladsvampc og skadoo)7 (trips).

Knækkefodsyge. I forsøgene har der kun værel svage
angreb af knæk.kefodsyge, og der er derfor ikke opnåel
posilive nenomerudbyttcr for behandling med $ponak
EW i fOTSogslcd 4 og 5.

Bladsvampe. Skoldplel har været den dominerende
svampesygdom. J gennemsnit afde 6 forsøg er der opnået
omtren! samme effekt. men Ikke rentable merudbyner for
de prøvede behandlinger.

Trips. I 4 af forsøgene er der konstateret misfarvede
bladskeder som følge aftripsangreb. Bonset fra et enkel!
forsøg med 38 pc!. nus farvede bladskeder er der tale om
meget svage angreb. I forsøget med det største angreb af
trips er der ikke opnået cl sikken merudbytle for skade·
dyrsbekæmpelsen. Alilgevcl er der tilsyneladende et sik-
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TobeIJ}. PJanterærn i ~'interrug. (B22)

..... ..... Ilka--..,or .,.;;;:;- .....- ....·1-duo .... -- .... --~
....... ....

ea. 1416 Udb. lIlIbyIIO

1998.6forsog
I. UbchaodJd 0.7 6 9 57,5
2. 0,5 I Megaturbo om 3 9 1.7 -1.5
3. 1.0 I Am_stat Pro 0,02 3 13 3,8 -1,2
4 1,0 I Spanak EY.' 0.2 2 8 3.0 -2.4
5.0,5 I Spansk EW 0.5 3 9 2,2 -0,9
6. 2 x 0,5 I Mcgaturbo 0.03 2 4.3 ·2,1
7. O,S I Megaturbo 0,0

0,3 I SumJ·Alpha 0,04 2 3,8 ·Il
LSD 1-7 2.0
LSfJ 1·7 /.8

1996-98 18jorsøg
I. Ubebandlet 12 3 6 SO,2
2. 0.5 l Megaturbo S l 8 2.5 -0.7
3. 1,0 I Amistat Pro S 2 11 4,2 -0.8
-1 1.0 I Sponak. E\\ 6 l S 2.. ·J,O
5. 0,5 I Sportak EW 7 l S 1.9 ·1,2
6. 2 • 0,S 1MegatuIbo 2 0.9 4,5 -1.9
7.0,5 I Mcgalw'bo

0,3 I Sumi.Alpha 2 4.5 -0.5
LSD l-i J.J
LSD 1· ~ I.J

Lcd 2 og 3 behandle! Ilttadium 37-41
Led 4 Oil 5 behandlet i stadium 30-31
Led 6 behandlet l stadium 30-31 og 37-41.
Led 7 behandlel i stadIUm 37-41 og 45·50

ken positivt udslag for skadedyrsbekæmpelse som Cl
gennemsnit afde 6 forsøg, når forscgsled 2 og 7 sammen
lignes.

PC-Plaflfevæm. Behandling i henhold til forslag fra
PC-Plantevæm er også afprovet i ovennævnte forsøg.
Resultaterne ses i tabel 32. PC-Planrevæm j rug er endnu
ikke færdigudvikJel med hensyn til vejledning i svampe
og skadedyrsbekæmpelse. Den anvendte version af
PC-Plantevæm har i modsætning til tidligere år haft mu·
lighed for at vælge Amistar ril bekæmpelse afbladsvam
pe. I forsogsled 8 er der udfort svampebekæmpelse Ifolge
PC-Planteværns vejledning, mens der i forsøgsled 9 skul
le udfores både svampe- og skadedyrsbekæmpelse I hen
hold til PC-Plantevæms anbefaling. Da skadedyrsbe
kæmpelse ikke er blevet tilrådet, er forsogsJed 8 og 9 be
handlet helt ens. Ved at sammenholde forsogsled 2 og 7
fremgår det, at skadedyrsbekæmpelse ikke har været ren
label. Programmets vejledning har således været korrekt.

I alle 6 forsøg har PC-Planteværn anbefalel en behand
ling mod knækkcfodsyge. Kun i et enkelt forseg har
PC-Plantcvæm anbefalet bekæmpelse af meldug. I
gennemsnit af forsøgene har det ikke været renlabelt at
bekæmpe knækkefodsyge på grund afde relativt besked
ne angreb. hvorfor rådgivningen her har været forken.
Derfor skal modellerne i PC-Planteværn videreudvikJes
og evalueres, for de tages i brug i praksis.

Forsogene fonsættes.
Nederst i samme tabel er vist resultatet af 4 års afpro\

ning afden hidtidige version afPC-Plantevæm, hvor der
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Tabel3J "æks/regulerlng og kn(,.kA:erod~:\·g(!, \'jn/arog
IB!])

sikre Illerudbyltcr, som dog kun i forsogsled 6 har gIvet et
beskeden l positivt ncrtomcrudbyttc.

Ca 26. maj
Kardl" fdf kJeszd O Ingen leJe~d IO hdt I IrJc
I"ordobige poser Se leksl
L~ 2~ belmndkll StaJlwn 30-] 1
lC'd S ~handlell ~tadlllm Jil-Jl og 11
~ 6-9 behandlet 1 5tadlum 3"1

5 "J
5 :U -0.8
4 3.4 -o.J
4 I .• -1,6

4 2.5 ·),4

• 3.4 O,,

• 3.6
• 3.3 0,0
4 2.4 0.3

U

"'

5 54,4
l 2.• -I.S
5 1.4 .1,8
4 3.2 O.•
4 3.2 -0.1
4 .2,1 0.0

U
1.1

O 39,6
O 1,1 -J.O
O 0,5 ·2,7
O 1.1 .1.5
O 1.4 ·),9
O 1.4 ·0,7

"'
'"

6
l
2
I

2

8

•4
2

19Y1i "forsng
I. Ubehandlet
! 0.5 I Sporulr: I- '"
]. 1,0 ISlereo J 12_S
~ 0.51 Tilt Megalurbo
S. 1.0 I Cycocel7SO

1,0 ITerpal
6 1.0 I Terpal
7.1,0 I Terpal C
S, 0,4 IModdus
9.0,21 Moddus
/JD 1·9
I-SD 2-9

Pa. ""<ti:-. Leje. Hkg kerne I
m<d .,;d" .....

knæk·
Vlnlerrul kerod·

udb.
~ 5Ito[d· co og ''''0-

rlel'l 20/8 mer· me,-
juli udb udb. 1t

199/'i.9H IO/Qnng meJ fejesæd
l. Ubchandlel 7
J 1.0 I Slerco JI2 5 3 .2
4 O.S l Tilt Meplurbo 7 2
6 1.0 l Terpal
8. 0.4 I Moddus
9 0..2 I \lOOdus
L\"IJJ-IJ
ISO .H

19Y6--98, 6/or"\"og Ilflen It'Jeslrd
I. Ubehandlel 6 J
3.1.0IStereoJI2.s J
4. O,S ITilt McglllUrbo 2 2
6 1.0 I TerplIl
8.0,4 l ModdU$
9.0,2 l \1oddus
LSO l-Y
HO.!-Y

Dyrkning af vinterrug uden
vækstregulering
Gennem de senere år har der været en stIgende Illteresse
for at producere rug uden brug af \ crkstregulenngsmld
ler. Denne IIIteressc skyldes en VIS frygt hos forbrugerne
for. om \ækstrcgulenngsmidlerne kan ha\e lIldflydeIse
på deres sundhed. For at kunne dække denne efiersporg·
sel er der behov for at rn belyst, hvordan man kan dyrke
kvalItetsrug uden brug af vækslregulenngsmldler.

I efteråret 1996 blev der startet en ny forsogssene, der
skulle belyse mulighederne for at dyrke vmtcrrug uden
brug afvækstreguleringsmidler. [ efteråret 1997 blev der
anlagt nye forsøg efter den samme forsogsplan Dcnages

P". Pa. Pa. Hlgkemc

Be-
dækning. ,.. pl~~ 1""

hand- m<d m<d
\ Inremll

h~li. mel;~?!~ Inps- knæk· udb, netto
in ks dug pl~1 kefod- og mer.on-

..,~' i...b mer· udb
ca. 9.16 JU' udb.

199R fJ/or-søg
I, Ubehandlet O.J 6 IO 9 57.5
2,0,5 I MegJlllrbo 0,50 000 3 • I.J -l,5
7. O.S I Megarurbo

O,] ISwm-Alpha 1.50 0,04 2 J 3.8 -1.2
It PC·Plantc\. )ygOOm 001 0.2 3 I. ,.. • 1.1
9 PC-Plantev. dyr syg 001 OJ 3 J 2.1 -1,6
LSD 1-9 "1_\1} 1·9 I.J

1993-9: !3fonøg
I. Ubehandlet • 3 " 7 53,2
2 0,5 I Mcgaturbo ' 0,50 4 2 2.4 -0.8
7.0,5 I Megaturbo'

0,3 I Sumi·Alphn I,SO 2 2 9 3.8 ,[,2

g PC·Plante\,. sygdom 000 3 , 2.2 ·1.5
9. PC·Plantev. dyr/syg 000 3 2 14 J 2J -),4
L'W '-l} I.J
ISIJ 2·9 U

Behandlet mro OA l TIll Mcgarurbo l 199\-95
L~ 2 behandlct l stadium J7-41
led' behandlet l stadIum J1~ I og ~5-50

Ikke har været mulighed for valg af strobituriner
(Amistar).

l gellll/!11I.mir 0/23 /orsfJ}j har der ikke I'ærel relllObdr
al f!.ef/lIem/ore ell bekæmpelse fifsyf:domme og skadedyr,

l tabel 33 ses resultalerne af 6 forsog. hVIS fonnål har
vlerel at belYM: forskclltge l11idler'i effekt på knække·
fodsyge saml al afpro\<e forskelltge nudler 111 vækstregu·
lenng. Stereo 312.5 EC er endnu ikke godkendt. men be
:.tår af eyprodmll - proplconazol. Stereo har effekt på
både knækkefodsyge og blads\'ampc om13ldosenngen
I rug er 2.0 liter pr, ha Terpal emdeholder ehlonnequ·
atchlorid og ethcphon. som er aktivstotTerne i henholds·
VIS eee·midler og Ccrone. MIdlet er godkendt i efteclrct
1998. Moddus, der indeholder trllle"apacethyl. er god·
kendt forud for sæson 1998

Angrebene af knækkcfodsyge har i alle forsogene
været relativt svage. De opnåede mcnldbytter i forsogs
led 2 til 4 m~ derfor primært tilskrives bekæmpelse af
skoldplel. som har \ æret den dominerende bladsygdol11 l

alle forsogene. De opnåede merudbyuer har dog været
beskedne og ikke i stand til at dække omkostningerne.

Behandling med vækstregulenngsmldlerne i forsogs·
led 5-9 har kun I begrænset omfang reduceret lejesæden
ved bedommelsen I augus!. Behandlingerne har alligevel
rC!lulterct I sikre merudbytter, som i forsogsled 6 og 9 har
givet små positive nellomerudbytter.

Nederst i samme tabel ses resultaterne af 16 forsag I
1996 til 1998 opdelt efter forekomst af lejesæd.

Jgennemsnit af IO forsog over 3 år har vækstregulerin·
gen kun reducerct lejesædskarakleren med en enkelt en·
hed ved bedommeisen l august. Der er opnået statistisk

Tabel 31. PC-Plufl1nærn I vmternJg. (B}})
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Strategi 1999
Udsæds- og kvælslofmængder i rug 1998

Nenoudbytteso,----===:.-----

Fig 4. Neftolldbytte i vintermg l'ed 2 hælstofinængder. 3
tildelingsslrutegier. med og uden væksrregulering. Net
tout/bytte er beregnet ved at reducere udbytte med om~

kastninger lil udsæd. kvælstof vækstreguleringsmidler
og til udbringninger.

kvrelstoftildeling, hvor sidste kvælstoftildeling ligger
forholdsvis sent. Man kan måske få bedre overblik over
nettoudbytterne ved at betragte figur 4.

Det fremgår af figuren, al på en enkelt undtagelse nær,
har der, uanset hvilken behandling der er gennemføn,
været den bedste økonomi i den laveste udsædsmængde.

I modsætning til resultaterne fra 1997 er der i årets for~

søg opnået næsten samme udbytte, hvad enten det sidste
kvælstofgodning er udbragt den 28. april eller den 6. maj.
En reduktion i kvælstoftildelingen på 40 kg N har betydel
en reduktion i udbyttet, der svinger fra ca. 1 til 4 hkg pr.
ba. De største udbyttetab ses ved den høje udsædsmæng·
de, og hvor der er anvendt vækstregulering. Midt i tabel
33 er det beregnct, hvilken rugpris man skal opnå for at få
samme dækningsbidrag ved de forskellige behandlinger.
Det skal bemærkes. at både ved denne beregning og ved
beregning af nettoudbyttet er der anvendt en udsædspris,
der svarer til anvendelsen afkonvemionel udsæd. De be~

regnede rugpriser varierer ikke voldsomt meget, men der
er en tendens til, at der ikke har været rentabilitet i de høje
udsædsmængder.

Hvis man skal fraskrive sig muligheden for at vækstre·
gulere sin rug, er det væsentligt at vurdere risikoen for le·
jesæd. Karaktereme for lejesæd fra årets forsøg er vist
næsten i bunden af tabel 34. Det fremgår her, at en
vækstregulering har reducerel lejesædskarakteren med
ca. I enhed. Fuldt så interessant i denne sammenhæng er
det. at der ses samme effekt ved at reducere udsæds
mængden fra 300 til 150 spiredygtige kerner pr. 01

2
, da

det også i næsten alie tilfælde har reduceret lejesæds
karakteren med I enhed. Derudover er det lykkedes, ved
at udsæue den sidste kvælstoftilde1ing til ind i maj, at få
en meget markant påvirkning af lejesædskaraktcrcrne.

• 'ONd. 2213
+ 98 Nd. 2814

ISO 300
1,5 ICyrocol 7SO
og 0,5 I Cerone

D 'ONd. 2213
+58Nd.615

• 40 N d. 2213
+58 Nd. 2814

1SO 300
Uden vækstregulering

30

ss

45

Planteværn i rug

Knækkefodsyge bekæmpes med 0.5 I Sportak EW
pr. ha efter behov. Der er s!orst risiko ved:

- rug efter rug eller onden kornan

- tidlig såning.

- mild ogfugtig oktober~llol'ember.

Følg registreri'fgsnertets oplysninger om det aktll·
elle smiftetryk afbladsvampe.

- Blodsvampe bekæmpes omkring vækststadium
32-50 ved:

- Meldug: over 50 pct. angrebne planrer.

- Brunrust: over I pcr. angrebne plamer.

- Skoldp/et: efter hyppig nedbør.

Trips bekæmpes lige før skridning ved:

- 2~3 lrips pr. bladskede.

UndgJ lejesæd:

- tilpasning afpialItetal og kvælsto/niveou til de
aktuelle forhold.

- der er ofte behovfor en hehandling med
eeC-middel i væksrstodium 30~31.

- efter behovforerages en supplerende behand·
Iing i vækststadiunl 37. senes! omkring /5. maj.

udgangspunkt i markens optimale kvælstofbehov, som
bestemmes ud fra en N-min analyse. Denne kvælstof~

mængde tildeles ad 2 gange med 40 kg N den 22. marts
og resten den 28. april. l gennemsnit af forsøgene har
N·min metoden foreskrevet 138 kg N pr. ha. Derudover
prøves der med samme tildelingsdatoer, men hvor der
kun tildeles 58 kg N den 28. april. Endelig afprøves den
sanune reducerede kvælstofmængde, men med den sid~

ste tildeling ca. 10 dage senere, nemlig den 6. maj. Der·
udover prøves der med 2 udsædsmængder, hhv. 150 og
300 spiredygtige kerner pr. ml. Del svarer til en udsæds·
mængde på ca. 60 eller ca. 120 kg pr. ha. Endelig bliver
en del af forsøget vækstreguleret med 1,5 liter Cyeocel
750 og 0,5 liter Cerone pr. ha. I årets forsøg er der høstet
fra ca. 57 til ca. 61 hkg pr. ha. Det er knap IO hkg mere
endi 1997.

Nenoudbyttet, der er vist midt i tabellen, giver en ide
om, hvorvidt det har kunnel betale sig at gennemføre de
forskellige behandlinger. Ved beregning afnenoudbyttet
er det høstede udbytte reduceret med omkostningerne ti I
udsæd. til kvælstofog til vækstregulering. Endelig erder
indregne' omkostningerne lil udbringning afbåde kvæl·
stofog evt. vækstregulering. Del højeste ncnoudbyue er i
årets forsøg opnåct, hvor der er am'endt den største ud~

sædsmængde. ingen vækstregulering og en reduceret
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Fig. 5. UlMkling afsJwdegorere i triJiea/(- i 1998 I plafl
real'fskoflsulenrerne.\' regi!)·treringsflC'/

Ukrudt
Forsag med bcl..æmpclse af ukrudt I vmlerrug er omtalt I

afsnlltet om ukrudtsbekæmpelse I vinterhvede SIde
68·84.

Årets 3 forwg vIser ligesom de 4 forsøg, der ble...
gennemf"rt l 1997. al der Ikke genereh har været okono
mi i at gennemfore en .... ækslrcgulenng. og del uansel den
\algtc udsædsmængde og den valgte hælstofmængdc
Forsøgenes rc'o;ultalcr ant)'der, al man vcd al spare på ud
sædslllængden og ved at forsinke den sidste lildellng af
kvæl~toffct kan opnå en forogct Sikkerhed mod lejesæd.
Ulcmpen ved al udsætte den sidsle tildeling af kvælstof
cr. at dcr kan blive problemer med efl'ektcn i år mcd en
forholds\ is IOr forsommer. rorsogenc fort.s:Cllcs 1 1999.

24 2S 26 Z7

-- Gui"'"

21 22 23
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Triticaie
Vinieren 1997·98 gav Ikke anlcdmng ul udvmtrmg lInti·
calesortcmc. Del blev såledcs Ikke muligt at unden.ogc
de afprovcdc sorter~ vinlcrfaslhed. Der har gennem de
seneste år værcl en stærkt sugende mtcressc for dyrkmng
"ftriticalc. Dcl cr der nere ~n.ager ltl. For del første kan
den fonncmllg "nose vinlerrug på lidi bedre m&Jordcr JB
2+4, og den kan måske værc en ll1teressant aflø!>er for
flere års vlIlIerhvede på de s~kaldte mcllernjorder JB 4-6.
Endelig \Iser de seneste års forsogsresultaler. at den kan
mdgå i svinefoder td slagtcs\ll1 på lige fod med \lntcr
h....ede. Det betyder. at delt en dellilfældc .... 11 være muligt
al opnå næslen samme prtS for tntlcale som for \ mler
h\ cde III foder

Tntlcale kan i princippel angnbes af de samme ""am
pesygdomme !ooom både hvcdc og rug. Erfanngeme er
dog, al triricale generelt er sundcre end hvcde og otle
også sundere end rug. l figur 5 scs udviklingen af
bhtds\ampe i Inlicale l pl"ntcavJskoll.sulcnlemes rcgl-

Tal'el34 D...rkmng arnnternlg uden I ækstr('XlIlen'ng
19YIt (HU)
A: Ingl'n I'ækstr('gulerl/lg
8 1,5 I Cy('(x:el 750 og 0.5 I ("('rone
I 150 spirt'dygtlge kerne pr "'
II: 300 Spiredl'gt/gt' k",rner pr. n"

Spiredygtige kemcrpr. m~
""ta! forsog j j .. j

{ dlll /It' Hg pr hu
40 N d. 22!3 + 98 N d. 28'4 58.8 58.7 63.3 62.9
~Of"d!2] 15K'-d 18~ 57.t> "5.J 59.' "<,l.1
4ONd.223+58Nd.6S 56.6 61.0 59.6 60,3
UilJ ~ "' ~ ~

\1'f/mJdf/l flt? hl.g I'r ha
40 'd 2213-98f"d.284 46.5 44,3 46.8 44,1
40f\d22,3+SKNd 1K4 47.4 .n.o 45.4 42.11
40 Nd. 22/3 + 58Nd 6.'5 46,4 48.7 45.3 43.9

Jillgpnsjol' atji.ll'nJ J>H
40 N d. 2213 + 98 N d. 2814 70 7J 70 72
40Nd 223' 58 r.. d 284 ,.

" 71 "40 N cl 22/3 ... 58 N d. 615 70 67 71 7J

AIlTakta ror/t'Jt'IU'J
40 N d. 2213 + 98 N d 2814 7 8 6 7
40'Jd 223· "M'd 18.l , 5 ,
40 N d. 2213 ... 58 N d. &5 4 6 2 l

SmJ/a'ngJt'_ Of!

4QNd.2213+98Nd 284 124 125 IlJ 112
40Nd22-3 tSRNd 284 126 12t> 115 114
40 N d. 2213 + 58 N d. 615 127 127 115 114

."nta/ jOf"SuJ{ l , ,
Vision 81,0 61,6 70,5 100 l
'\lamo -.\.5 ·6.6 -S.J ., .1
Mod" 1,8 ·1.0 0,2 100 4
A)mll) .-,5 O.:? ·3,1 ..
Lo"" O,. 2,6 Lo 101 l
I'rego -IO.f) ··U -7.0 90 I
Eldorado ·2.2 4,0 I.J 10' I
Tnmaran 0,1 ,,O 2.-' 10,l ,
Panout 12,5 11.7 12,0 117 2
R9S I,94 ·2.9 0,1 .l,2 98 4
nn " },j .~,j

Denne udsæt1else har gcnerelt bctydct cn reduktion i ICJc
!>ædskaraktcren på 2 enhcder. Scr man på lejesædskarak
Icreme I de enkelte forsøg. er det i ingcn afttlfældene Iyk
"edes at holde rugen helt stående. Nederst l tabellen er
\ l'il de målle strålængder Det fremg~r af resultaterne. at
slrnlængde er reducerer med godl IO cm. hvor der er
gennemfort cn \'ækstrcgulenng.

Udb~teog
Hde landet K"dmerUdbytte,

lrl'kale hleg pr ha leJcsa::d
0<me I Jylland Hkg '" ha I FIn,

7i/hel 35. Lafld.\/orsng II/('(J Iril/mJl'mrter lYYt! (B25)
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Tabel 36. Svumpebekæmpelse i /riticalesorter 1998 (826).
A: Ingen bladsl'ampebekæmpelse
B: 0.31 Tilt top

Udbytte hkg pr. ha

Alftal forsøg 3 3 3 3
Vision 60.0 62,8 2.8 O
Alamo 62,6 60A -2.2 l
Modus 61.5 65,6 4,1 O
"'mw 58,7 59,1 0,4 O
Lotus 62,9 66,J l.4 O
....8° 54,1 55,9 1.8 O
Eldorado 60,6 62,3 1,7 O
Trimarnn 61.7 63.7 2,0 0,6
Panout 66.2 71,6 ',4 0,0
8951194 56.7 60,' J.J 0.9
LSD 3.3 3.3 "'

streringsnet i 1998. Der er bedømt i ubehandlede parcel~

ler i sorterne Alamo og Modus fra midt i april til sidst i
juni. Septoria har været den dominerende sygdom, men
angrebsniveauet har overvejende været svagt til moderat.
Gulrust er fundet i Modus.

Sorlsafprøvning
I 1998 er der indgået IO triricalesorter i landsforsogene.
Det er en reduklion på I i forhold lil 1997. Der er
gennemføn 7 landsforsog og 23 supplerende forsøg med
et udvalg af soner.

Fra og med 1998 har sorten Vision atløst Alamo som
målesort. I Vision er der høstet 70,5 hkg pr. ha i 1998. Det
er ca. 1,5 hkg mindre end i 1997. Den højestydende sort i
årets forsøg har været den nye sort Partoul med et for
holdstal på 117. Det laveste udbytte er opnået i de lidt æl·
dre soner, Prego og Alamo.

3 af årets landsforsøg er gennemført med og uden
svampebekæmpelse. rdisse forsøg er den ene halvdel be
handlet med 0,3 liter Tilt top pr. ha. Den anden halvdel
har ikke flet bladsvampemidler. Resultaterne i tabel 36
viser, at der igen i år er opnået forholdsvis beskedne
merudbytter for den gennemføne behandling. Det største
merudbytte på 5.4 hkg er opnåel i sorten Partoul, mens
der i sorten Alamo er høstet et mindrcudbyttc i de bc·
handlede forsøgs led. Årets beskedne merudbytter under·
streger endnu en gang, al triticaIe er en forholdsvis sund

Tabel 37 Triticalesorter supplerendejorsøg 1998 (B27)

Tabel 38. TrilicaIesorter, :mpplerendejorsøg 1998.

Udbytte og mcrudb., hkg pr_ ha

iTn",,', J81+3 I J82+4 I J85-7

Hkil'" hal Fhl IHkgp, hal Fhl jHki"'· h.j FhL

Alf/af forsøg 1/ 8 4
Vision SO,O 100 51.5 100 77,0 100
Alamo J.' 100 0,2 100 -3,3 96
....8° .1,1 98 .1,5 97 -0,8 99
Lo,", 6,9 "' 7A "' -1.9 98
Modus 8,7 117 '" III J,4 '04
!.SD 2.8 3.2 "'

afgrøde, der i mange tilfælde kan klare sig uden svampe
behandlinger om fomret.

Supplerende sortsforsøg i triticaie
Resultaterne afde 23 supplerende forsøg i triticaie er vist
i tabel 37. rdisse forsøg er der hostet 15 hkg mindre pr. ha
end i landsforsogene. Der er en klar tendens til, at de prø
vede soner har klaret sig bedre i forhold til målesorten
Vision i disse 23 forsøg end i landsforsogene.

l tabel 38 er de 23 supplerende forsøg opdelt efter, hvil
ken jordtype forsøgene er gennemført på. Forsøgene er
gennemføn i 23 forskellige marker, hvorfor udbytteni·
veauerne mellem de forskellige jordtyper ikke direkte
kan sammenlignes. Resultaterne giver alligevel et finger·
peg om, hvilke udbytteniveauer der kan forventes på de
forskellige jordtyper. Scr man på forholdstallet for ud
byne for de enkelte sorter i de 3 grupper, jordtyperne er
delt op i, kan man se en tendens til, at Alamo klarer sig
bedst på lenere jorder. Det samme gælder for Lotus og til
en vis grad også for Modus. Arets resultater amyder såle
des, al der er en vis forskel på, hvordan triticaiesorterne
klarer sig på de forskellige jordtyper.

Triticalesortemes egenskaber
l tabel 39 bringes resultaterne af årets observationspar
celler med triticaie og resultaterne fra sortslisten. Der er 5
dages forskel i modenhed mellem den sildigstc sort El·
dorado og den tidligste sort, der er nummersorten
8951/54. Strålængden varierer en del blandt de afprøvede
soner. Længst strå er målt i sorten Alamo med 128 cm,
mens det korteste strå er ftmdet i nummersorten 895 l/54.
Karakteren for lejesæd viser, at der blandt trlticalesorter
nc er en stor variation i stråstyrken. Det blødeste strå er

Udbytte og merudbytte. hklg pr. ha Hele landet

T.........
Sjælland l ILoIl"d'l Øm> Iø . Il dI V"n· I j~IY:d l Jylland ~~.IFy" Falster e stJy an Jylland Fhl.

hIcg 1", ha
AIf/afforsøg 3 2 I 6 , 9 , 17 ]j

Vision 67~ 60,6 82,7 67,6 57,9 47,7 SI,O 50,9 ",1 100
Al...o -0,9 -5.1 -6,4 -3,2 4.J 2.8 0,2 2,' 1.0 102
....so -O,, -1,0 -5,9 .1,5 -2,4 -0,2 -1,6 -1,0 .1,2 98
Lotus 2,7 -3,3 O., 0.3 8,' J,O J,l 7,' ',' 110
Modus 8,9 -1.5 0.6 4,0 10,5 8,6 2,' 7.6 6,7 112
!.SD '" '" '" "' '.1 2.9 U l.J 2,2
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Tabel J9 Egen5kalJer / trit/calt'sorter 1998

Qbsm.--atJOnspan:elkr 1998 Gmrl "Idm 191, maj I99S.

Trltkalt Sot· Kar for
\iodtagehped O\'nfOf"'J

Modnm8 Irnade, Seg::ra-! Gulrust IBrunlUSt ISkoldpletIf\~pe
Komvzlt RumVEgt Prokm·

an leJ«led Indhold

M>rter med de kraftigste angreb I sorterne Alamo. VISion
og nummersonen 8951/54. Dc svageste angreb er fundet
I den forholdsvis nye son PanouL Længst til højre I tabel
39 kan man se nogle af karakterernc fra sonshsten. Det
fremgår. at der cr stor forskel l kornvægten mellem de 3
llorter. der fmdes karakterer for

4

6 ,

! 3 ,
O 6 '0
O '.l 40 ,
O 1.8 Ol
O ]J 08
O 0.7 0.3
l.l 0.5 05
O 2.0 18
l.l 1., 0_05
O 6 0.01
Ol 6 Il

Flere års forsog med triticaiesorter
Ud fra tabellerne 40 og 41 er dct muligt at få et overblik
ovcr udbytteresultatemc fra de 5 seneste års landsforsag
med tnticalesoner. Omfanget af afprovningen af tntlca
lesorter hllr været svagt stigende over de sidste Or. Dette
er fonncntlig en afspejling af, at mteressen for dyrkning
aftritlcale har været stærkt stigende. Udbytlcmæssigllig·
ger en gruppe af afprøvede soner forholds.... is tæt på hin·
anden. I tabel 40 kan man se, hvordan udbynerelalloner
ne har været i de enkelte år fra 1995 til 1998. Det giver
multghed for at vurdere sonernes udb)'1testabllttcl Spe
cielt resultaterne i 1997 var påVirket afen \ is udvintrmg i
sonen LalUs.

Tabel4! gi\er cn oversigt o\cr gennemsnitsresultatet
fra de seneste 5 år. hvor de enkelte soncr har deltaget l

landsforsogene. Der er kun medtaget resultater for soner,

,-inra/forsøg 7 II IO ,
AI""" l' 8 128 l.2 3.8 O
Asmu~ Il 8 II' I I 2' O
Eldorndo ISI8 119 1.3 6 O
Lotus 14'8 119 )' 12 O
Modus 15/8 127 l.2 I.l 21
Partout 15/8 l2l 2.2 1.8 O
Prego 1618 122 1.3 2.l O
rnm..ran 14,8 119 1.3 4.4 O
Vision 17/8 12. l.9 3.2 O
8951 54 138 II(J " l 16

Skala O-IO. O lOgen IcJcsr<!
PCI, dækket bladareal
SLala 1-0.1 la\- Kom, ægt. rum\ll:gt 010; protclOmdhold

Tahel40 Flere årsjorsøg mt'l! trUlcalesortt>r

Trltlult 1995 1996 1997 1998

VISion 100 100 100 100
Lonu 106 101 91 103
\lodu.'> 101 9' 101 100
Alamo 9. 98 101 92
"rego 100 97 9l 90
T""""", 90 103 103
Eldorado 10l 101
Asmus 102 96
l'artOUI 117
8951/94 98

(lUldet l sonen Vision. mens det lltlvcstc strå er fundet I

sonen Asmus.
I årcts obscl'\ ationsparcellcr cr der vurderet angrcb af

Seplona på bladene, gulrust. brunrust, skoldplct og aks
s\'ampe l triticalc. De fleste angreb har været forholdsvis
beskedne, men der ses en \ t~ for ..kc\ I modtagelighed.
Ocr er fundct mest Septoria på bladcne I Eldorado. mens
der er fundet et k.raftlgt angreb af gulrust I nummersonen
8951 .. 54 og en del gulrust i sonen Modus. Brunrustangrc·
bene har \'æret meget ~\ age Skoldplet er fundet I allc

Tabel41 Oler'iigl Ql-er sorfs/orsog IlrIIlCa'~ 1995·98

Hele 1andt1 I Jylland I Oome I

Tritlul~ Udbytte Ol mentdbyne hka pr. ha I

Vision IPr""et JOrt Irorholdstall ViSion IPro,·et son lForholdstal! VISion l Prøvet sort IForholdstal

VISion 100 100 100
Forsøgsdr 1995·98.
Modus 1J.5 0,2 100 Mt.! 0.0 100 S:U 1.3 IO)
Lotus 73,5 0,1 100 68,1 -0.8 99 82.5 ',2 10l
Alamo 73,5 -2,8 96 68,1 -3.2 9' 82.5 ·2.0 98
P~80 73,5 -J.2 96 68,1 -1.8 '7 82,5 .1,0 99
Formgsdr /996-98
T""""", 70.] -0.8 99 64.3 -0.6 99 79.5 ·1.1 99
ForsegjJr /99 4 .98
Eldorado 71.2 2,' 103 64,7 '.1 106 81.3 0.2 100
Asmus '1.1 ·0.9 99 64.7 0.6 101 81.3 ·J.I 96
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Tabel 42. Trilicale~·orternes udbredelse i procem

Al""", 43 4' 4' l7 28
Mod", 'O '8 27 20
Prego O 42 3J 24 23
Vision Il
Tnmaran , 7
Origo 4
Lolu, 3
Binova 2
Andre soner " O O ,

der har deltagct i mindst 2 år. Ved bercgningen af
gelUlemsnit er der ikke laget hensyn til antallet afforsog i
del enkelte år.

Ud fra tabel 42 kan man sc. at der er ved at ske en ud
skiftning af de dyrkede sorter af rrlticale. Forelobig ser
det heldigvis ud til. at sortsvalget breder sig over forskel
lige sorter. I forbindelse med overvejelser om at påbe
gynde dyrkning af tritieale har der ofte været spurgt til
eventuelle forskelle i de enkelte sorters foderværdi til
svin. Det er kun ganske fil undersøgelser. der er gennem·
fort, som kan belyse dene spørgsmål. men de rn gennem
førte undersøgelser viser ingen tydelige forskelle på de
enkelte sorters foderværdi til svin.

Væsentlige faktorer \'ed valg aftriticalesort:

- Overvintn·ngsevne. Sorter, hvor der er Nivi om
overvintringsevnen. ska/undgås.

- Der welges blandt sorter. der giver et højt ud
byue.

- Stråegenskaber. Der vælges stråstive sorter.
som kan klare sig uden vækstregulering.

Planteværn
Sygdomme, skadedyr og vækstregulering
I tabel 43 ses resultaterne af 6 forsøg med svampebe
kæmpelse og vækstregulering i rriticale. Angrebet af
Septoria har været væsentligt storre end i 1997, mens an
greb af knækkefodsyge har været svagere end året før.
Forsøgene er gennemføn med 3 i sorten Modus, 3 i Ala
mo og l i Prego.

Der er opnået sikre merudbytter for svampebekæmpel
sen og for vækstregulering med Cycocel 750. Ved
sammenligning af effekten på Septoria i forsøgsled 2, 3
og 6. hvor svampebekæmpelsen er udfon på samme tids
punkt i stadium 37-41. ses det, at der ikke cr forskel på
virkningen af Amistar Pro og Tilt Megaturbo. Trods
pæne hruuomemdbyuer har det ikke i gennemslUt været
rentabelt al gennemføre svampebekæmpelse.

Bekæmpelsen af trips og bladlus i forsøgsled 6 har
medført sikre merudbytter.

Vækstregulering med Cycoccl 750 og Moddus i for
sogslcd 7 og 8 har forbedret lejesædskarakteren med en
enhed. Kun for Cycocel750 erderopnåel et statistisk sik·
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Tabel 43 Skadegørere og vækslreglllering i triticaie (828)

Pct.
Pct. stri dæk· Hkg k(:me

angre~taf
n~1B

",ha

'frllleak ~
~ In", Ib''''· Scp- udb.

n,"~syge lus IOn' "" "",....... udb.·
juli ca. 20/6 juli ""b.

1998 6/orsog 2/s.
1. Ubehandlet , 22 11 14 2 55"
2.0.5 1 Megaturbo 4 'O 2 1,3 ·1,9
3. 1,0 I Amistllr Pro 7 , 2 4,5 -0,'
4. 0,5 l Sportak EW 3 IO , 3,0 -0,1
5. 2 )t 0,5 I Mcgaturbo IO 2 3,8 ·2.6
6. I It 0.5 1Megaturbo

I " 0.3 l Sumi.Alpha 4 O 8 2 '.2 0,2
7. 1,0 1Cycoccl 750 , l2 3,' 2,0
8.0,4 lModdus " 2.5 ·0,8
LSD 1·8 1,7
LSD 1-8 '"
1997. 7forsøg
I. Ubehandlcl 2? 44 44 , O 47,6
2. 0,5 I Megaturbo 0,0 O 1,5 ·1,7
3. 1.0 I Amistar Pro 0,4 O 1,8 -3,2
4. 0.5 1Sponak EW 19 O,, O ·0.7 ·),8
5.2 It 0,5 l Meg3lurbo 0,8 O 0,8 ·5.6
6. I "0.5 l Megaturbo

1 It 0,3 l Swni-Alpha 38 20 0.7 O 2,0 -3.0
7. 1.0 I Cycocel750 19 , O 0,' ·0,8
8. 0,4 f Moddus , O O,, ·2,4
LSD /./j l,'
LSD 2·8 l.'

, Karal-l:er for lejesæd; °-mgen lejesæd. 10 e helt i leje.
; ForeløbIge priser. Se leks!.
Led 4 og 7 behandlet i sladium 30-31.
Led 2. 3 og 8 behandlet i stadium 37-41
Led 5 behandlel i stadium 30-31 og 37-41.
Lcd 6 behandlel i stadium 37-41 og 45-50.

ken merudbytte, som også giver el pænt nenomerudbyt
le.

I samme tabel ses resultaterne af7 forsøg gennemført i
1997. Meget beskedne udslag er opnået for alle behand
linger.

Forsøgene fonsættes.

Dyrkning af triticaie
I efteråret 1996 blev påbegyndt en ny forsøgsserie med
dyrkning af triticale. Denne forsøgsserie er tilpasset re·
suhaterne fra 1997 og videreført med nyanlæg af6 forsøg
i efteråret 1997. I forsøgene prøves 5 udsædsmængder
hhv. 100. 200, 300, 400 og 500 spiredygtige kerne, pc
ml. Det svarer til en udsædsmængde på ca. 50, 100, 150,
200 og 250 kg pr. ha. De 5 udsædsmængder er prøvet ved
3 såtidspunkter. I. september. 20. september og IO. okto
ber. Der er pløjet umiddelbart forud for hver sålid. De op
nåede udbytter fremgår af tabel 44. Der er oostet for·
holdsvis små udbytter i årets forseg. Det skyldes for
mentlig bl.a .. at de 5 af forsøgene er gennemføn på 18
1-4. Udsædsmængden har ikke påvirket de opnåede ud·
bytter markant. Der er dog en svag tendens til, at udbyttet
er steget mcd stigende udsædsmængde. Det gælder dog
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Udsædsmængder og såtider i triticaie
Nettoudbytte, hkg pr. ha

• 3OOpVm'• 2OOplIm'

O 500 plfm'

• 100 r'lrrf

0400 p1fm'

FiR 6 j\'erwudh\'lIel i rnticale ved 3 sdlld,plmk1er 0R 5
lIdsædwUlmgder Neumldb.vlIet er beregnet \'ed al redu
cere det hos,ede IIdln'ue med omkoslnin/{en It! IUI~æd.

Il/orsøg
100 pLm' l<l.O 51.9 51.6 48.8 lO.7 50,4
200 pi m 0I7.~ 501.7 54.4 ....8 5D 52.0
300pl,m' 44.8 53.1 ".3 41.2 49.5 lO.7
.wo pi m' 013.6 "~,I <;;01.9 38.9 4-,-1 SO.2
SOO pi m' 44.1 55.1 52.8 38.2 49,2 46,9
I.JO ,., M M

LSI> ,.,
"hml.'rpr ". J "InlIX StrJ/,rngJe 6 !ilrfltK

100 pi m' 108 99 8l 103 101 97
~(I0pl m 193 191 1>0 104 101 9l
300 pl m' 281 2.7 218 10l 100 96
oIOOplm 1<;;"1 ....O 3~0I 105 100 96
500 plm' 44<1 434 402 10l ,O, 95

r..,n«J. Il farrøg Tu.~/I'Idl.(}ms\"(J:gr 61orsoK
IOOpl,m' l O O 4\ ... 47
200 pi m 3 O O " '4 ••
300 pUm' 4 O O 41 41 43
0100 plm S I O " ., .,
500 plm' 5 I O 38 41 42

Pr/Jtwlt pilmft'r mt·J Prm'('fl/ r"d me(/
Aml'aej'''/IIX'' goldf,)tb·.IKe

Udbytte. hltglha Neno udbytte. hkglha"

Udsæds-- 5.lod 5.lod
,- I~ I 2n9 11010 1'9 I 2M 110110

Tabe'/44 Stiluh'r og 11d.~It'd~",ængderI Iritica/e /998 (829/

SI 30
100 pUm' IO l O
300 pi 1I1 l' 4 I
500pl;m' ,. 5 O
SI 7S'
100 pi/m' 13 8 l 20 12 13
]00 pi ni 21 l' 6 15 I. 13
500 rUm' 17 13 IO 18 II 15

,\' 1'111I i 11m-d.·.·, 61()r.\II~ N-min I marts. "'.forsøg
N-mlll 29 36 46 14 13 18
0Pfuw't kg,/I II'/Il·rår. Ol't'r j/lrd, J /nrwJg
Optagel N 40 17 4

I 100 plllOlcr pr. 1I1 svarer 1l1":;J. SO 19 udsæd, del i \ærJi '~:tT\'r 111
120 19 kom,
LSD mellem .)ålldspunkler. S fOI..øg.• b forwg

udsædsmængde der er anvendt. Tusmdkornsvæglcn cr
som forventet påvlrkct af udsædsmængden, idct der cr
ho.... tct de SlOrstc kerner ved dcn lavc udsædsmængde.
ligesom der er hostet de .... tørste kerner ved dcn sene ~

ning.
Angrebet af fodsygc hhv. knækkefodsyge og gold

fodsygc er p~virkct af b~de udsædsmængden og såtlds·
punktcl. Allerede i apnl-maj. altså stadium 30. er der fun~

dct mest knækkefod:->yge cftcr dcn tidlige såning og de
hOje udsædsmængdcr. Dcnnc tendens genfindes ved vur
deringerne. der er gennemført i juli.

Der er gcnnemført N-min analyscr I no\'cmber
deccmber øg l marts. Rc..ultatcrnc af N-min analyserne i
novcmber-december Vlscr, at der har været mest N-mm I

ikkc ved den fcJf'.,IC s:\lId. Dc opnåede nettoudbytter. hvor
dcr er komgcrct for den anvendte ud.c;ædsmængdc. er vist
0\ er'itul hOJrc Imbcl44, r\clloudbyttcrnc fremgårligele
dcs af figur 6

FIguren 1I1u... trerer, at dcr I årets forsog er hostet de la
veste nettoudb)'ttcr \cd den IldlIge såmng. Hcr er der
ligcledes cn forholdsvl~ markant effekt afudsædsmæng
den. hvor dcr cr opnåct de klart hOJestc ncltoudb)1ter \ed
dcn la\'estc udsædsmængde Oc hOJcstc nenoudb)1ter er
opn ct vcd så/ung den 20. scptcmber eller den IO, okto
ber Fælles for beggc s..'tldspunkter gælder. at udsæds
mængden har en forholdsvIs beskeden effekt på ncnoud·
byttet. Ved begge s~tldspunkter har 200·300 planter pr.
m' \ ærct opllmalt. Ldo\ er udb)'ltct påvirker såtid og ud
s.-cdsmængde strålængdcn. sålcdcs at der er fundel de
længsle sim \ ed de hOjc udsædsmængder og ved dcn Ild
Ilge såning. Dctte afspejler sIg og~ i lcjc'iædskaraktcren.
der er tydeligt hOjest ved den udhge sånmg. h\ or der er
ICjcsædskaral..tcrer på 5. mcns der Ikke har været lejcsæd
ved den sene ... nmg omkrmg IO. oktober. uanset hvilken

Seploria har \'æret den mest IIdhredte sl'ampesY1{dom J

Iriticah> i 1998, men angrehene har o\'en't:j{'nde "ærel
smg('

4'
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Tabel 45 Artiforsøg med vintersæd 1998 (830)

Juli IB 1+3 JB 2+4 J8.5·8 Hck landet I
Vlllttnæd Pct. rod Pet. strå

med ...d Hkg pr. ha Fht. Hkg pr. ha Fhl. Ill.:g pr. ha Fhl Hkg. pr. ha Fingoldfocl- Irnække-
'Y8' fodsygc

Anta/ forsøg /. I' 7 12 4 13
Tritieale 9 20 61.9 100 60,0 100 70,.5 100 62,4 100
Vintl."mlg 3 lJ 71.2 115 64.4 107 75,6 107 68,4 110
Vinterhvede 8 12 71,S li' 6.5.6 109 73,9 IO' '8,9 110
LSD ~ ",. ~ ~

Vinterhvede 1998

Vinterhvede

Fig. 7. Udviklingen afskadeg~,rerej vinlerhvede i /998 j

plomeavlskonsulemernes regislreringsner.

-
/ -

/
./

.-/
./

-- Gulrust Septoria

-- Kombladb.larve

-- Meldug

Bladlus

Udvintring har været et næsten ukendt fænomen i vinter
hvede efter den milde vinter 1997-98.

Septoria har været den dominerende skadegører i hve
de i 1998. Angrebene er kommet tidligt og har været
usædvanligt kraftige. Meldugangrebene har været mo
derate. og gulrust er kun konstateret på enkelte lokalite
ter. Bladlusangrebene har bredt sig fra midten af juni,
men de har været moderate. Angrebene afkornbladbiller
har været meget svage.

I figur 7 ses udviklingen af skadegørere i vinterhvede i
planteavlskonsulenternes registreringsnet i 1998.
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Sortsafprøvning
52 vinterhvedesorter er afprøvet i landsforsøgene 1998.
Det er en forøgelse på 5 i forhold til 1997. 15 afde afprø
vede soner hardeltaget i landsforsøgene for første gang.

Soneme har været opdelt på 3 forsøgsserier, og i alt er
der anlagt 30 forsøg. l halvdelen afdisse forsøg er sorter
ne prøvet både med og uden svampebekæmpelse. I den
anden halvdel af forsøgene er der foretaget svampebe
kæmpeise i alle parceller.

Artsforsøg i vintersæd
Interessen for dyrkning af triticaIe har bl.a. givet anled
ning til overvejelser om, hvordan triticalen udbynemæs
sigt klarer sig i forhold til vintenug og vinterhvede. For at
belyse dette spørgsmål blev der påbegyndt en forsøgs
serie i efteråret 1996. Det lykkedes at fa gennemføn 5
forsøg i 1997. I efteråret 1997 blev der anlagt 23 forsøg
efter samme forsøgsplan. Tabel 45 viser resultaterne af
årets forsøg opdelt på jordtyper. Yderst til venstre i tabel
len ses vurderingen af angreb af fodsyge. Resultaterne af
dette sammenholdt med resultaterne for 1997 gør det
ikke muligt at udpege den ene afgrøde frem for den anden
som særligt modtagelig overfor hverken goldfodsyge ei
ler knækkefodsyge.

På allejordtyper har (riticaie givet et lavere udbytte end
både rug og hvede.

jorden efter den sene såning. Der er således en større risi
ko for udvaskning efter den sene såning. Fra november til
marts er mængden af N-min reduceret med fra 15 kg ved
den tidlige såning til 28 kg ved den sene såning. Nederst i
tabel 43 kan man se forskellen på. hvor meget der eropta
get i de overjordiske plantedele ved hhv. tidlig og sen så
ning. Disse analyser er gennemføn ved 300 planter pr.
ml.

Endelig viser opgørelser i forsøgene. at der er klart
mere ukrudt efter den tidlige såning end efter den sene så
ning. Som gennemsnit er der således fundet cn ukrudts
dækning på ca. 15 pet. i november-december efter den
tidlige såning, mens den har ligget nede på I pet. efter
den sene såning. Samtidig er der fundet mest ukrudt ved
den lave udsædsmængde.

Forsøgene i 1998 antyder sammen med forsøgene fra
1997, at der er visse muligheder for at srrække såperioden
for tritieale, ligesom der er for vinterhvede. Der er dog
den forskel på de 2 års resultater, at der i 1997 blev opnå
et de bedste resultater ved den tidlige såning, mens der i
1998 er opnået de bedste resultater ved den sene såning.
Samtidig viser de 2 års resuhater ikke de helt store ud
sving. Det ser altså ud til, at triticaIe bedre tåler en sen så
ning end vinterhvede. Resultaterne antyder således. at tri
ticale på delte område mere ligner rug. De lidt modstri·
dende resultater fra 1997 og 1998 understreger vigtighe
den af, at denne forsøgsopgave fortsættes. Der er anlagt
nye forsøg igcn i efteråret 1998.
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S\ampcbckæmpelsen gennemfores efter en strategi, Tahel46 Landsfors0l-: med nnlerhl edt'50rter 19YH
som ul passes del aktuelle angreb. ForSI når der rundt I (Bl/-ll)

landet er konstateret angreb af sygdomme, fastlægges be·
lJdbyck~mu· Hele landet

I IhandhngsslT3lcglen. og behandhngen påbegyndes. Ud- udbyrle, hk. pr ha
gangspunklcl for fastlæggelse af str.lIegien er at holdc "1.lerllnck

0emeIJYlland/~ Fbll Kar r~ II PeL I Bsygdomsangrebene på et forholdsvis lavt niveau I soner lC'pzd liprotclD
med et nmeligt mveau afreslstens. HVIS der er sorter med

All/al IS , , • • •en megct d~rhg sygdomsreslslcns. vII de Ikke blive holdt Blanding 101,3 87,6 93.7 100 J 11.0
fn for sygdomme. Denne model er valgt, fordi der i frem· HC'~"..anJ -1.2 ·2.9 ·1.6 '7 1 II.Q
tiden Ikke l dansk landbrug \ II være mteresse for at dyrke U'" -16.:5 -16.3 -16.4 82 • 12,4

stærkt sygdomsmodtDgelige soner. Den gennemforte be- Ilan:n 0.2 ·2,4 .1.1 •• 2 11.0

handlmg har ikke i 1998 i alle tilfælde været i stand til at lIusSllf -J.O -2.1 -2.:5 97 2 10,8
Rltmo O., -0.5 0.0 100 4 10,8

holde angrebene afSeplona p~ et tilfredsstillcnde lavt 111- BrigadiC'r 0,1 ·2.9 ·1.6 98 2 10,6
VC:Hl. Rmlto 0.2 ·5,4 -3.0 97 2 Il.~

Ud over de egentlige landsforsog er der gennemfort 95 T,,,, -6.3 -0.7 -3,2 9J < 11,4

forsog I den såkaldte supplerende afprøvnmg. I denne Handu -2,2 -4.8 -3.6 9' l 11.2

mdgår kun et udvalg afde tllmeldte sorter. [kr er i denne Yacht 1.0 2.0 I.l 102 2 11.8
Vers3IllC's 2.2 1.2 1.' 102 4 11.0

supplerende afpro\'nmg gennemfort 51 forsog med og Flair J~ U 23 102 J lU
uden svampebekæmpelse 9 af disse forsog er gennem- HUnlC'f -2.8 ·1.8 ·.:U 9S lU
fon efter en særlig forsogsplan, h\ or forsogene er s~el Contur -1,7 -2.0 -1.9 '8 4 11,1
tidligt for at fa en belysning af. om det har nogen betyd- Wlmhor .~ 0.4 1.1 IOJ 4 10.8

mng for soncrnes udbynerelalloner Ef~ -1,8 .1.1 _1.4 .. 4 11.2

I 1998 er det 7. gang. der er anvendt en sonsblandmg
Pentium -2.5 -2.5 -~5 .' , lU
SlaUdo 4.2 -1,2 1.2 101 2 11.3

som målesort. Den er sammensat af sorterne TrintelIa. Tnntella -<l.4 O~ 0.\ 100 l 10.9
Hussar. Pentium og Rumo. Soncn Ilereward er gledcl ud ~krmald -2,4 -2.9 -2.7 97 J 11,2
til fordel for Pentium. Ved fremslillmgen afsortsblandm· $amotc 1.4 1.7 I.l 102 l 10.Q

gen er der laget hensyn til sonernes lusmdkorns\ægl og Eneon: -1.8 -1.7 -1.7 '8 J 11.2

splrcevne, Det er således tllstræbl at udså ilge mange Dublo 0.8 1.":" U 101 2 lO.n
Fold O.' -3,3 ·1.6 98 l lU

spiredygtige kerner pr. m~ af alle Mlrter. Fordelen ved en ISO 1,6 1.0 l.'
sortiloblanchng er. at den sikrer cl mere slabile m~legrund-

lag og er dermed med til al fastholde kontinuiteten i for- -Intll/(' , • '"sogsarbejdel. Sortsblandingen kan således løbende aJour- Blanding 101.3 8S,4 91,8 100 2 10.7

fores ved udskiftning af en enkelt sort. Igen i 1998 har lIanscat ·2.2 .4.7 -1,7 9. l 11..1
ASpeCI -2,5 -2.6 -2.6 97 2 11.4

sortsblandmgen givet et høJ I udbytte. mcn trods dette har AslcllS -).5 -3,1 -3.3 .. 2 Il.~

25 sorter ligget udbyttemæs~lgt på mllldst samme ni\ eau LY"-' O~ -<l.8 -<l.J 100 O 11.5
I IDndslorsogene er der i gennemsnit l målcsonsblan- Bill 1.7 1.1 1.4 102 ] 11.2

dlllgen hostet ea. 91.5 hkg pr ha Del er svarer III udbyttet Ilama -<l,1 ·13 -<l.8 .. 2 10.8

I 1997. Kn' -O." 2.Q I.l 102 l 10.8

T:lbel 46 glvcr el O\erbhk ovcr resultaterne af årel~
Cluslc ·3.4 -<l.l -1,6 98 J 11.4
tortcl 4.9 '-' ... 10'i l IOA

landsforsag mcd \ tnlemlredcsortcr Resultaterne i denne H9]-1782-IOO LO 1.1 1.1 101 J 11.0
label stammer fra både de en- og IOfaJ...'1onelle forsog. Record 42 0.1 l.' 102 J 11.3
men kun fra de s...ampcbchandledc parceller. Udbyttel I Reaper -2.0 -2.6 -2.3 97 J 10.9

måle~ortsblandingen er angl\'et med fede Iyper. mens ud· Rubens -8.S ·12.2 -10.7 88 l 11.&

bytterne for de afprolrcde sorter er angllret som et storre Ma\'tnelc I~ 0.0 O.• 101 J 10.8
Buce3Jlnttf 2~ 2.9 2.8 10J J 10.4

eller mmdre udbytte I forhold lil m:\lesortsblandmgen. Ballnnor J,8 1,8 J,8 IO' 2 10.6
Endelig er resultaterne delt op i forsog gennemfort p CPB-T '\0-10 -2.1 -1.6 ·1.8 '8 J 11.0
Ocrnc og I Jylland. De højeste udbyncr er i årets forsøg CPB-T 96-23 7,4 7.1 7.2 108 J 10.7

opnået i sorterne CPB-1'96-23. Ilybno~ l og Hybris. der Opllmus -5.6 -4.4 -4.' " 2 11.6

har givet henholdSVIS 8. 9 og 6 pet. mere end målebIan- Charger -1.7 -<l.8 -1.2 .. < 10,9
BonlcO -5.9 -6.3 -6.2 9J J 11.1

dmgen Dc 2 sldstnævnle sorter er speelelle. Idel der tDle Complet ·).0 ·1,6 -2.2 98 J II,S
om såkaldle hybrider. Det belyder, :lt der ved produktio- Savannah 1,4 1.l 1.l 102 I 10,\
nen af såsæden er sikret en fremmed bestøvning af de LSJ) 2.6 1.9 U
modcrplamcr. hvorpå udsæden er hoslet. Denne kryds-

/IJ • 7bc"lovnlllg er dct kun muligt al sikre I hvede ved at be· AllwlJ-~
, ,

handle modcrplanterne med s.1kaldt gametocid (et mid-
lJIanding 98.1 82,7 ".8 100 2 10.9
Veronica -0.2 1,4 0.8 101 l 10.1

del. der odelægger planl(~rnes muligheder for at produ- Hybns 7,7 J,I <.9 106 1 lU
cere pollen). BestøvnIngen af moderplanteme er herefter H)'bnos I 9,' 6.' 7.8 109 2 10,6
sikret \cd al der i marken er dyrkel stnber afden ønskede Diabas 1.7 1.8 J.< IO' J 10,7

fadcrplantc, Her. ed sikrer man sig. al moderplantcrne f3r A 1102% J.2 1,4 '.1 101 ; 10.5

pollen fra de onskede bestoverc Enten fjernes besto\'er·
Hf)

Blanding l nntella. Ilussar. Penllum. Rltrno
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Ud_hk. Merudb. ror Procent Pro<:,,,,
~.._,,,," pr. ba s....am~ meldug Septoria

b<kzm,e'l"
A I B B- ,A ,A

Tabel 47. Svampebekæmpelse i I'inrerh\'edesorler 1998.
(834-836)
A = Uden svampebekæmpelse
B = 0,15 1Ti/IIOp. 0.251 Amisrar + 0.15 1
Carbel, 0.251 Amistar + 0,151 Corbel

..011)/(1/ formg .5 5
Blanding 64,6 85.3 20.7
Veronica 74.1 85.8 11.7
Hybris 75.1 91,8 16,7
Ilybnos I 77,5 9·U 16.8
Diabas 77.0 88.9 11.9
A 1102.96 75.0 91.5 16.5
LSD 4.1 4.3 ns

4 4
1,0 32
1.0 2.

10,0 l.
1.0 Il
O,. 38
0.8 24
1,0 40
2,0 21
1.0 20
O,. 19
2.0 l.
1.0 J2
O,. 44
0.2 18
2,0 ]l

4.0 44
3,0 30
[,O 40
3,0 34
9,0 16
0,4 ]l

J.O 22
1.0 20
0,4 17

5 5
1.0 34
2.0 IO
2,0 21
3.0 17
2,0 12
O,, 15

planterne før høst. eller også hestes moderplanterne se
parat, så kun kerner fra disse indgår i den solgte udsæd.
Det er klart. at en sådan produktionsform er forholdsvis
omkostningskrævende, og prisen på hybridhvedesorter
må forventes at blive væsentligt højere end for konven
tionel udsæd. På nuværende tidspunkt er det ikke tilladt
at anvende det aktuelle gametocid i Danmark.

Til højre i tabellen ses karaktererne for lejesæd i årets
landsforsøg. Der er en tendens til. at jo højere lejesæds·
karakter. jo lavere udbyne er der opnået. Det er kun sar·
ten Lynx. det har været helt uden lejesæd i årets forsøg.
Den har med et forholdstal for udbytte på 100 også klaret
sig bedre end i de foregående år.

Råproteinprocenten er vist helt til højre i tabel 46. l må
!esortsblandingen ligger den næsten på niveau med 1997,
Der er således igen i 1998 høstet kom med et forholdsvis
lavt proteinindhold. Det skal formentlig ses i sammen
hæng med det forholdsvis høje udbytte. Kun i sorten Ure
er ptoteinprocenten nåel over de 12 pct .. der ønskes til
eksporthvede. Dene skal formentlig ses i sammenhæng
med det forholdsvis lave udbytte. der er opnået i denne
sort, De relativt højeste proteinprocenter er opnået i sor·
terne Ure, Asketis og Rubens. Fælles for alle 3 sorter er.
at deres udbytte knap lever op til det, man kan forvente af
en moderne sort. De relativt laveste proteinproeenter er
fundet i sorterne Cortez og Savannah. Resultaterne for
1998 viser igen i mange sorter en sammenhæng mellem
et lavt proteinindhold og et forholdsvis højt kemeudbyt·
te. Det kan i en vis udstrækning forklares ved en fortyn
dingselTekt. men der findes også sorter, som bryder dette
mønster. Dette kan illustrere betydningen af sorternes
forskellige genetiske baggrund. der blandt andet kan af·
spejle sig i deres evne lil at opsamle og udnytte det til
gængelige kvælstof

Svampebekæmpelse i vinterhvedesorter
Resultaterne af årets 14 tofaktorielle forsag med vinter
hvedesorter findes i tabel 47. I disse forsøg er der i hver
anden gentagelse (B) behandlet med svampemidler,
mens gentagelse (A) ikke er behandlet. I de fleste forsøg
er der gennemført 3 behandlinger. og sammenlagt er der
anvendt 0,25 liter Tilt top + 0,5 liter Amistar + 0,3 liter
Corbel pr. ha. Den sidste behandling, hvor der er brugt
0,25 liter Amistar + 0.15 liter Corbel pr. ha, er gennem
ført i forbindelse med eller lige efter Skridning.

Det store antal sorter. der indgår i sOl1sforsøgene, gør
det desværre nødvendigt at gennemføre en standardbe
handling. Det er ikke muligt at gennemføre en egentlig
behovsbestemt bekæmpelse i hver af de 52 sorter.

I tabel 47 er vist merudbytte for svampebekæmpelse.
Der er i 1998 opnået særdeles store merudbyner for den
gennemførte bekæmpelse. Merudbytteme er i størrelses
ordenen 15 hkg højere end i 1997. Forklaringen på denne
forskel skal fornlentlig søges i to forhold. For det første
har der været særdeles kraftige angreb afSeptoria i årets
forsøg. og for det andet er der i årets lands forsøg anvendt
et slrobilurin ved svampebekæmpelsen. Der er en vis
sammenhæng mellem de konstaterede sygdomsangreb
og de opnåede merudbytter. Del største bruttomerudbytte
er på 27.1 hkg. Det er opnået i sorten Savannah. I denne

5
31
17
9

J4
47
J3
48
24,.
43
172.
12
19
30
37
3I
31
IO
21
27
II
14
20,.

5
1,0
1,0
1,0
1.0
1,0
3.0
3.0
2.0
1,0
2,0
1,0
2.0
2.0
1.0
4,0
2,0
2,0
0.4
0,4
3.0
1.0
0,3
1,0
1,0
2,0

20.9
18.]
13.8
7,7

21.1
17,5
24.3
19.6
IS.3
20.8
16,2
22.3
23,.
12.7
23,1
26.]
24,7
20,4
22.6
13.1
19,3
17,2
13,9
27.1

"'

21.9
15,2
7,9

20.0
2.,2
22.2
30,9
14.5
15.9
22.9
17,9
21.0
11,2
19.8
21,]
22.9
22.1
17,4
12,3
19,4
19,8
19.2
19.3
18.7
15,9

'"

An/alforsøg 5 .5
Blanding 66.5 88,4
Iiereward 70,6 85,8
Ure 62,5 70,4
Ha....en 66,9 86.9
Hussar 60,2 &6,4
Ritmo 66.4 88,6
Brigadier 55.5 86,4
Rialto 69,1 83,6
Term 70,1 86,0
Bandit 63,0 85,9
Yacht 73,S 91,4
Versailles 69.5 90.5
Flair 77.0 88,2
Hunler 67.6 87,4
Contur 65.7 87,0
Windsor 69,0 91,9
Bral 66,4 88.5
Pentium 67,1 84,5
Stakado 76.6 88.9
TrintelIa 69.7 89,1
Mennaid 68.0 87,8
Sareste 70.7 89.9
Encore 68.5 87,8
Dublo 71,8 90,5
Fold 70,1 86,0
LSD 5.1 5.1

Anw/forsøg :I ;I

Blanding 66,4 87,3
Hanseat 67.5 85.!!
As~t 71.3 85.1
Askelis 76,9 84.6
Lynx 66,8 87,9
Bill 73,8 91,J
Harrier 63.0 87.l
Kris 71.5 91,1
Classic 69.3 84.6
Cortcz 73,6 94.4
H93-1782-100 74,4 90.6
Record 70,1 92.4
Reaper 62,9 86.5
Rubens 64,9 71.6
Maverick 66,3 89,4
Buccannecr 63.7 90,0
Baltimor 68.7 93,4
CPB-T W 40 65,8 86,2
CPB-T 96-23 73,8 96,4
OplimUS 71.8 84,9
Charger 67,7 87.0
Borneo 64,4 81,6
Complet 71,6 85.5
Savannah 61,9 89.0
LSD 5.8 5.X

Blanding: Trintclla. Hussar. Pentium. Rllmo
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sort er der sanuidig konsHllcrct de kraftigste angreb af
Septoria pj bladene. nemlig 57 pc!. dækning. Det lavcste
merudbytte på 7,9 hkg er opnåcl i sortcn Ure.

I figur 8 findes en grafisk afbIldIlIng afde opnåede re·
sultatcr med og uden svampebekæmpclse. Nederst I fi·
guren er Vist udbyttet I sortsblandingen. hvor udb)1tel I

de behandlede parccller er sat 111 100. Derudo\ er bringes
sorterne med hOJCSI udbytie i ubehandlet nederst i figuren
og det laveste udbyne i ubehandlet overst i figuren. Jo
længere man be\ reger sig opad i figurcn.jo lavere udbyt
te har ~orterne dcrfor givct I de ubehandlede forsogsled.
Udbynct i de ubehandlede parceller er \'ist med gronl.
mcns udb)"1tf't I de behandlede parceller udgøres af den
samlede flerfarvede ~ojle. Dcn blå top p~ sOJlen svarer til
omkostningcrne III de 0.25 hter Tilt [OP - 0.5 liter
Amlstar - 0.3 luer Corbel pr ha. Del svarer ttl ca. 6 for·
holdstalsenheder. Den midtcrstc gulc del af sojlen viser
udbringllingsomkostlllllgerne. og endelig viser den rode
del af søjlen det. der er lilbage. når b~de omkosmmgerne
111 svampemiddel og III udbringIlIng er betalt.

Figur 8 Illustrerer tydeligt dc store mr:rudbyner. der er
opnåel for S\ ampebekæmpcbc l årets sortsforsog I vm·
lcrhvcdc. Det er således kun l sorten Ure. der Ikke har
været betalll1g for bMe udbnngning og for de anvendte
sv:unpemidler. Det forhold. at der i 1998 er opnået ren
table merudbytter for ..vampcbckæmpclsc I næstcn saml·
lige de prøvedc sorter. betyder Ikke. al sorternes resistens
cgenskaber er uden bcrydnmg \ed \ alg af sort. De van·
erende udslag for s\ampebckæmpelscn kan brugcs som
en mdikator for. hvilke sortcr der kan klare sig med en
forholdsvis beskeden svampebekæmpclsc. og I hvilke
sorter der skal gennemfares en krafl.lgcre Indsats for at
opn~ dct økonomisk optimale udbytte. Vælges der en sort
med en fornolds\ is effekti\ :-.ygdom:-rcsistens. er der
gode muligheder for Ilobet af en normal vækstsæson at
spare en eller måske nere svampebehandlinger.

Del er efterhånden l ganske mange :k vlOterhvcdcsor
ternes reaktion på svampebckæmpclse er undcrsogt.
Menldbytlerne har sVlIlget STærkt fra sort til sort. og der
er set megct tydelige forskelle I sorternes reaktion fra år
ul år Den resistens. som sorterne er udstyret med. har så
ledes forskellig effckt. både overfor de enkel Ic sygdom·
me. men også ovcrforde smiucracer. der er fremhersken
de I de enkeile år Et beVIdst sortsvalg kræ\"cr. at man fol·
gcr udvlklmgcn J de enkeltc sorters modlagelighed o\ocr
for de enkelte sygdomme. En sådan løbende opfolgmng
gordet muligt både:ll vælge ~orter med en så effcktiv re·
slstens SOI1l muligt og at mtllrr:lIe planlcbeskyttclsesind~

satsen mod de valgte sorters svage sider. Der er en tcn
dens til. at JO mere udbredt en SOrt bliver. jo mere bliver
den angrebet afsvampe. Del skyldes. at svampenes smit·
ter.tccr Illpasser sig sortens svage sider. El effektl\,t mid
del ul :11 reducere beho\ et for ~\ ampebckæmpelse i vm·
terhvede er derfor at sprede sort.'walget pj et forholdSVIS
Slort antal :-orter. Et alternativ til denne metode er dyrk
ning af sortsblandmger. også I vmterhvede. hvilket er
blevet tilladt fra og med efteråret 1998.

\'intersæd

Vinterhvedesorter med og
uden svampebekæmpelse 1998

Briga<jor
Hussar

Ur.
Savamah

Bendit
Raaper
Harri",

IloccaMeer
Bomeo
Contur
A.-..s

Aitmo
EfaJ

CPB-TW40
Haven

Pentit.m
Maverick

Hunter
Lyn><

Marmekl
Hanseaf
Enoono

ChaIger
Windsor

Rialto
Versailles
Beltlmo<
Trintena

TømI
Fold

CfaseIc
Heroward

Sareste
AOCOfd
Dublo

""-
Kris

Cofrc>le<
Optimusv_

Cortez
CPB-T96-23

em
S1akado
Voronk:a ii!!i!!iiiIii!!!i!!i

Aalr
A 1102.96

Hybris
Asketls
~

Hybnos 1
Blanding

50 60 70 80 90 100 110 120
Fht. for lJCI)ytte

.Udensv~

• Medsv~se
D 0rrl<00trW1ge< li udbl' Y • ~
• 0rrl<00trW1ge< til ~81 i iØ84 ,liddeI

Flg. 8. Forlwhlvtalfor vinterhvede.wrternes IU/hl,tre med
og liden swullpebekæmpelse. Udbyuct ; den sl·ampebe·
handlede sorfsblandmx er sat Iii JOD
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Tabel 48 Vinlerhvedesorter J998 Supplerendeforsøg (837-838)

fviatntl'Wtde Udbyt1e og """"'by1t<. "'" '" ha Hdc b.ndct 1
Sjællaod I F)"D I~~ IBomholmI Øerne IJY~ Ij~f:nd IJ~~ IJyUaad Hltl pr ha I Fb. ~

AntaJfonøg 3 9 3 1 /9 13 9 • 31 3/

Blandinl .". 90,3 100,3 91.0 '3,2 8'.9 79.4 87.9 84.' 87,8 100
Lynx -1.9 -1.8 -3.2 -1.3 ·2.0 -O., 0.3 -0,1 ·0.2 -0.9 99
Hussu -3,1 ".8 -3,4 -0.3 -3.7 -2,8 O., -O.' ·1,3 .2,2 97
TrintelIa ·3,4 ·0.' -2.3 2.1 -1.3 -0.7 2.8 0.8 O., -0.1 100

lU""" -O., 1,3 O., -1.1 O., .1,2 0,2 2.1 0.0 0,2 100
PentIUm ·3,2 -2,1 -3.9 -5,2 -3.0 ·3.6 -2,0 "A -3.3 -3.2 9.
Vcrsailles 2,1 2.0 1.9 -3,7 lA -0,2 0,3 1.8 0,4 0,8 101
Efal -2.9 -3.5 -3,4 -6.6 -],6 -2.1 -1.3 1,7 -0.9 -1,9 98
LSD l.' 1.' 3.9 ",I" 1.0 '" os 1.7 1.7 1.1

Anlalforsug 3 IO 1 , 19 /0 , 4 IO 33
Blanding 94,3 87,7 81,6 84,3 lllI,3 8',8 76,S 87.' 85,1 86,9 100

' ....do -2.4 3.0 J,3 -0.2 I.J 1.7 J.9 -o.J J.5 1.4 102
Comz 2,3 1.7 3.8 3,3 2,5 -3,8 -1.7 1,0 -2,4 0,3 100
Enco~ -2.1 ·2,2 O., -2.0 ·1.9 -2.0 lA 2.1 -O., -1.3 99
Rup'" -O,, .2,3 -1.0 -1,4 ·1.6 -2.5 -1.8 .1,5 -2.1 -1,8 98
fia.. 1.8 0.0 -0.7 -8.2 ·0.5 -1.6 ".' -5.6 -3.0 -1.6 98
Bripbcr 0.8 ..,5 .2,1 0.1 -2.4 ·2.0 .7,2 2.' ·1,5 ·2.0 98
Hurier O., -1.6 -0.7 1.9 -O., 1.0 0.2 -0.4 O., 0.0 100
LSD os 3.3 os ·0 1,J ., os os '" /.9

Blanding Tnntella. Pcnllwn. Rltmo. Hussar

Supplerende afprøvning af vintertwedesorter
Ud over de egentlige landsforsog. der gennemfores I et
samarbejde med Danmarks JordbrugsForskning, danske
kornforædlere og sonsrepræselllanter. gennemføres der
cn supplerende afprovning af nogle afde mest Interessan
te sorter i et stort antal lokale landokonomiske foremn
ger. I disse forsog er der i 1998 indgået 14 sorter. For dis-

Tabel 49. Vjmerhvedesorter. supplerende forsøg J998.
Opdelt efterjordl}pe

Iv......,...
Udbytte Ol mmxfb., hkg pr. ha

18 I - 3 JO 2 t 4 18 5-8

;"'~ \ fbI ;'1.1 fhL ;"'~ I FbL

se sorter gælder. at de har en forholdsvis stor udbredelse i
Danmark, eller at det er soner, som de lokale planteavls
konsulenter har fundet særligt interessante.

Det store forsogsmateriale er samlet i tabellerne 48 til
50. Her er resultaterne opdelt efter varierende kriterier.
Dc sammenligninger, der her er forsøgt, skal tolkes med
varsomhed. Det er f.eks. ikke muligt at sammenligne ud-

Tabel 50. Vinterhvedesorter. supplerende forsøg J998
Opdelt efterfor/rug!

Udb".. og m<rudb. bks '" ha

Vi.terllvcdt Vintrmvcdc And<t kom I Illi kom

;'1.1 FhL ;"'~ I fbI ;:k~: FbL

O 17 Al1Ialforsøg 7
100 80,7 100 lllI,9 100 Blandjog 84,. 100
107 4'- 10l OA 100 Stakado 2.0 102
93 ".I 9l 1.7 102 Concz 0,0 100

lO. ·0.9 99 -1,7 98 Encorc 0.8 101
102 -1.3 9S -2.2 98 R<op'" ·2.3 97
'03 -2.3 97 -1.9 98 Flair -6.0 9J
97 "A 9' -1.4 98 Bn....... -0.2 100

IOS -0.2 100 ·0.5 99 Ilamer -0.9 99
4.0 J.l LSD 4.1

A"talforsøg 6
B........ 82,4
LynA 1,0
HtwIJ' 0,4
Tnmdla O,S
Ritmo -4,1
Pentium ·1,1
Vcrsaillc5 -2,7
Era) -0.8
LSD ns

Anwlfor.\'øg 1
Blanding 7805
Slakado 5.4
Concz -5,8
Encore 3,4
Reaper 1.6
Flair J.S
BrigadJ.er -2.6
Hamer 6.5
I.sD ns

II
100 87,3
101 -1,2
100 -2,.5
101 1.0
9' 0,2
99 -3,9
97 1,8
99 0,0

11

33
100 89.3
99 -LO
97 .2,7

101 -0,4
100 0.9
96 -3J

102 1.0
100 ·2.9

I.'

100
99
97

100
101
96

101
97

Al1Ialforsøg 9
Blanding 79,1
l)'TlJl: -U
Hussar -3,1
TrimelIa -1,4
Riano 0,7
PentlWD -2,4
Vcrsa.illes -0,7
Eral -2.1
LSD "S

100
98
96
98

101
97
99
97

13 19
87.7 100 90,3 100
-0.8 99 -0.7 99
·2,9 97 -1,6 9S
O,, 101 0,0 100

-0,5 99 OJ 100
-O,, 99 .... 9l
1,4 102 1.0 10\

-2.0 98 ·1.9 9S

'" 1.3

II /7
81,8 100 91,2 100

lA 107 -I.S 9S
0,1 100 0.4 100

·0,4 100 -2,7 97
-0,7 99 -2,4 97
1.8 102 -2.1 9S

·3,2 96 .1,9 9S
0.1 100 0.2 100
J.l os

Blanding Tnntella. RJtmo. Pentium. Hu..sar
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UdbytU hkg M«udb ro<,",ha ro< hoI<Jo. ''',,,,,u Proc<n.
\ 1.ltr.\~

A I B

svampt- tal for ~~"'.......
"4"9'''~~

an SI. 72

Tahe151. SvampehekæmpelJe I rulligl wiNie
\·imedlw,desorter 199H. (H4J)
A = l/dcn svampebekæmpelse
8 O.~/,\fento,. + O.l/Mentor + J,O/Amilla,.
Pm

Vinterhvedesortemes egenskaber
I observationsparcelleme mcd vinterhvedesortcr 1998
hardet ikke værel muligt al bedømme oven intringsegen
skaberne. men der er opnået gode bedømmelser af mod
mngsudspunkt. slrålængde, karakter for lejesæd. procent
dæknmg af: meldug. Septoria på blad. gulrust. runrust
og akssvampe.

,,
7
8
6
6
6
6
8

9
]J

J8
4J
18
28
21
21
18

100
106
99

100
10J
100
'Ol
97

16,3
18.2
22,2
IS,5
20,1
15.7
19.0
11.0
J./

9 9
70,8 87,1
7~,1 92,3
64.0 86,2
68.6 87,1
69,4 89.5
71.6 87,]
68.6 87.6
67.8 84.8
1.9 1.9

Arrwljorsflg
Blanding
Lyn~

l-tuSSAr
Tnnlella
Rumo
Pc-nllum
Versaillcs
Hal
LSD

Tidlig såning af vinterhvedesorter
For at f3 bel) ~t. om !lAtidspunktcl har mdflydelsc på sor·
ternes relative udbytte, blev der I efteråret 1997 etableret
9 sortsforsog omknng I. september. Resultaterne afdisse
forsøg fremgår af tabel 52. Til venstre i tabellen er .... Ist
udbyttcrne både med og uden wampcbekæmpelsc. Mer·
udbytlct for s\'ampcbekæmpclse er anfort mIdI I tabellen
og ligger i sanUlle storrelsesorden som l de supplerende
forsag i øvrigt. Forholdstallet for udbyne i behandledc
forsogsled kan lial1lmenligne~ med de opnåede re~uhater

i land ...forsogenc. DISse resultater tyder på. at sorten Lynx
klarer sig lidt bedre ....ed Ildlig sånmg end vcd nonnal
tId. De ovrige sorter ligger udbynemæsslgt meget tæl på
lll\Cauct i landsforsogene. Yderst Id hojre i tabellen er
VlSI procent Septona på bladene I hcnholds\'ls ubehandlet
(Al og behandlet (B). Resultnteme Viser, at der er opnået
en bd,æmpelseseffckt på ca. 80 pet.

pege enkelte sorter som særligt velegnede ul anden eller
flere års hvede.

42 lIf de supplercnde forsog er gennemfort med og
uden svampcbekæmpelsc. Resultaterne af dIsse forsog
fremgår af tabel SI. I disse forsøg er der gennemfort J be
handlinger. Første behandl mg er sket med 0,2 !iter Men
tor pr ha. som ca. 3 uger scnere er fulgt op med yderli
gere O,llttcr Mentor pr. ha. og ~å erder gennemfnrt en af
sluttende behandling med 1.0 Iltcr Amistar Pro pr ha De
opnåede merudbyner for behandlingen er vist midt I ta·
bellen. Der er opnået næsten de sanlIne merudbytter som
i landsforsogene. Merudbytlcrne svmger fra 9.9 hkg til
22,6 hkg pr. ha.

BlandIng TrintelIa. lIussar. Penllum. Rluno
Bemll:rk Forsogcnc er del ca l september

'flta/fm'mg ,. ,. lJ 1J
Blandmg 69.J 87,8 18.5 18 J
L)'T1x 69.1 86.9 17.8 li I

"""'-' 64.1 86,4 22,] 21 2
Trlntcl1n 66.4 1l7.1 20.7 17 ,
Rltmo 66.9 87,9 21.0 18 6
Pentlum MU tl5.~ li.2 17 l
Venallks 67.6 88.7 21.1 18 ,
Efal 68.~ 8504 17.0 17 ]

LSD U U }j

4nloll,,",,1(. 16 16 16 16
Bland.mg 73.2 87,6 1404 2J 2
StalaJo 79.2 89.1 9.9 IO l
Concl 77,3 89,0 11,7 ]J O
Eneore 70.7 87.3 16.6 2J l
Rcaper 69,6 87.1 17,S 24 2
Flair 75.7 116.2 10,5 19 J
Bngalhcr 65,S 88,1 22,6 J6 l
Ilarner 71.0 88,6 11.6 27 l
ISO 2.0 1.0 1.2

Udbyttc hk.
,"""db r~It""'''' Procml

'1.IC'mu'dc ",.ha
"........ S<p<nria meldul

A I B
beTriSt lA A

Tabel51 SmnIfJt'bekæmp('/:,e / l'Um:rhl't'de:,orter.
SlIpplerellllejorsog 1998. (839-840)
A "" Uden ~mmpebekæmp('lse

8 - 0.1' Mentor + O.] I Mentor + 1.0 I Amislar
Pm

Blandmg Tnnlell~ UUSS8t. PentIum. Rllmo

bynemveauerne mellem forskellige forfrugtcr direkte,
idel fon;øgenc ikke har ligget i de samme marker. En op
deling efter forfrugt vil ofte samtidig betyde en opdeling
efter jordtype. fordI en betydelig andel af forsogene med
vinterhvede som forfrugl er gennemført på sværere jord.

Tabcl48 (side 46) viser resultaterne opdel1 på landsde
le. Indbyrdes klarer sorterne sig forholdsvIs ens. uanset
hvor I landet de er afprøvet. Der er dog en \ IS tendens til.
at sorten Cortez har klaret sig bedst på Oerne. Det samle·
de re~ultat på landsplan er vist helt ude til hOJre i tabellen.
Det stemmer nmeligt pænt ovcrens med resultatet af de
egentlige landsforsøg. som findes l tabcl-t6. De relatl\t
største afVigelser svarer 1115 forholdslalsenheder i sorten
Cortcz og 4 forholdslalsenheder i sorten Flair. Udbyttcm
veauet i den supplerende afprovning ligger ea. 5 hkg pr.
ha under udbytteniveauet I landsforsogene.

I tabel-t9 (SIde 46) er de supplerende forsøg opdelt ef·
tcr jordtypen. Hvis man sammenligner forholcl..tallenc
for udbytte. ligger de for næsten alle sorter forholds\IS
ens. Der er dog svage tendenser ul. al sorterne Rltrno,
VersalIles og Cortez har klaret sig bedst på den sværere
Jord. mens sorterne Stakado, Encore, Reaper, Flair og
Harrier har klaret sig bedst på den lettere jord. r 1997 var
det ikke muligt at konstalere disse tendenser.

Gennem flere år er del diskuteret. om enkelte sorter er
speeielt velegnede i et anstrengt vinterhvedesædskifle. I
tabel 50 (Side 46) er de supplerende forsog opdelt efler
forfrug! For alle de l-t afprovede sorter gælder. at der
Ikke er nogen klar tendens til, at de klarer sIg relam1 bed
re eller dårligere afhængIgt af foTfrugten. Resultaterne
for 1998 svarer således fuldstændig til resultaterne fra de
4 foregående år. Det er således fofl'mt ikke muligt at ud-
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Tabel 53. V;n'erhvedesorternes egenskaber 1998

OI>oa._..na'998 ar. vidca •. 191,.. I"..

Kar.
_ ....... 01 .... Sodi-

~=VbIa"••

~ --a=:=- f. _:t pl-_';;~ :::
~

., rt:t! S ..... ..... - Øi· .....
Iiod duJ~""'-pc bold ... do"

Antalforsøg JO 6 , II J7 6 4 7
Blanding 17/8 81 1,2 2,7 " 0.01 O l.'
Asketis 18i8 98 4.1 0.7 , 0.06 o l.' Pm5.Pm6 8 8 6 7 • 8 "Aspcct 1818 97 4.0 9 IO O., 0,03 1,4 Pm6 9 8 , 7 7 ,

"Baltimor 17,'g 80 '.4 1,5 19 2.9 O 9
Ilondit I 82 1,4 1.7 27 0.01 O 4 Pml,Ptn4b.Pm6 6 • 4 , 7 7 3 J.
0.11 "8 86 1.9 0.2 IO 0.09 O 2.1 Pm6.U 6 • 4 , 8 7 I "Ilom<o 1818 97 3.9 • 13 1.1 O •
Bngad~ 11.8 7J O., 3 39 12 O 7 Pm4b.Pm6.Pm8 , • 4 4
8""""",", 17/8 79 1,5 8 19 0,02 O 9
Charger IH 74 2.9 0,4 24 0.Q7 0.01 II
Classic 1818 84 2,8 0.8 9 0.05 1,3 8 7 , 7 8 • J.
Comple1 19/8 100 1,9 8 9 0.08 0.03 8

Co""" 1818 87 2.1 4.' 19 , O • Pml.Pm6 , • 4 4 4 4
COo1cZ 1818 Bl 4.1 O 7 O 0,01 3.1 U 3 2 4 2
o;abas 17/8 101 '.' I,] • 0.1 0,1 I
Dublo 1'118 81 I.' 0.7 II 0.01 O l.' Pm4b.Pm6 • , 4 l
Efol 1618 80 2,1 1,1 19 0.01 0.1 4,4 MtHa2.MIHel 8 4 4 3 7 • ,
En""" 188 80 1.1 O., 9 O O 2.8
F1all' 1818 99 1.8 2,2 • 2.' O 0,5 Ingen , • 4 , 7 , J.
Fold 18'8 87 3,5 I,] 13 O 0.3 4.2 Pm2.Pm6 7 , 4 • 7 • J.- 17 83 "O 1,9 16 O O 7 MiKal • , , • , • J.
Ilamer I 8 " O., I " 0.4 O 1.6 Pm4b.Pm8
Ha,·C11 17 76 1.0 1.7 20 O O • Pm8.MIHa2 8 4 3
H«eward 17 76 0.4 2.1 II O 0.01 IO Mlllal,MIUel , 8 • 7 8 7 J.
Hun'" 17/8 79 1,1 I \4 O O 7 Pm8,MIHa2
H""" 1718 " 1,4 0.8 J6 0.1 O 4.2 Pm2.Pm4b.Pm8 • 2
Hybnos l 19/8 102 2.1 4,2 II 2,8 0,01 3,'
Ilybns 18/8 99 1.3 2 \4 0,4 II 2,1
Kri, 19/8 81 2,4 0,1 II 0.7 O 3,' Prn6,U 8 7 4 , 7 7
Lynx 1718 72 0.1 0.1 26 O O 9
Maverick 17/8 " 1,8 O" 17 O.• O •Mermaid 1618 78 2.4 0.7 13 O O 4,2 MIHal.M1He2 7 , 4 3 7
Oplimus 1818 104 2.8 " IO 0,9 0,03 4.7
Penbum 1&8 82 O.' 0,2 II 0.02 O 3.' Pm2.Pm4b.Pmb.U 9 4 , • 7 , J.
R<apct' 1618 82 2,2 0.7 29 0.09 O 43
Record 17.:8 94 2.5 4.8 2J 0.7 O ,
RiallO 1618 84 0,7 I " 0.04 0.01 \O MlHa2.MUie2 4 • , • 4 • 3 J.

"m"" 191 82 1.5 4.1 l' 0,2 0.1 2.3 Pm2.Pm.5.Pm6 • • 4 l • l I J.

"ubeos ,,/8 91 2,7 0,02 " 1,4 O 3
Samte 18'8 79 2.0 0.02 l' O 0.4 2.1 Pm2.Pm4b.MIFtJ.MIFI4 4 • 4
Savannah 17/8 7' 0.7 O.l 40 0.01 O 8
S""'"," 18'8 79 0.4 0.2 3.8 O 0.4 4.3 Pm2.MIFi4 7 l 4 3
T"", 19/8 96 3,4 1.7 9 O 0.3 2.9 Pm5,Pm6 8 • l • 7 , J.
TrinreIla 1918 82 I,] 1.8 16 0.2 0.05 2.' 1~5.Pm6.MIHa2 8 l l 2
U.. 11/8 113 4,l 7 3,8 8 0,3 l.' Ingen 7 7 • 7 • , J.
Veronica 1818 81 l.' 1.9 l O 0.01 2.4
VenaiUes 1818 82 2.5 4,4 " 0,01 0.03 • Pml,Pm' 8 • 4 4 7 4
Windsor 17.8 84 2.2 2.9 27 O 0.01 4.8 Pm2.Pm5.Pm6 7 • 4 J
Yacht 1618 80 0,9 I.' 9 O 0,05 IO PmS.MlHa2.MIHe2 4 7 , 7 • • J.
A 1102.16 19'8 87 2.1 2,2 7 O 0.01 II
CPB-T96-23 1618 " 2.2 , 24 0,02 O 8
CPB-T \\40 11. R 82 I,] 0.7 20 O O IO
H 93-1782-IOC 17/8 83 2,7 2 9 0.08 O 4 Pm8.Mllia2

Blanding Tnntella.llussar. Riuno. Pentium.
Skala 0·10. O- ingen lcJe~d.

Akssvampc: meldug. Sq>toria mm
• Specifik resistens. Vedr. re$lstensgencr se tabel 54.
" Se:ifik melllugrcsislcns: Pm2.Pm4b.Pm6,UIPmS .Pm6.M Illali?m2. Pm4 b, l'm8lPm2.Pm5.Pm6
., S aia J.9. I" Lav kornvægt. rnmvlrgt. protelnmdhold. sel,l1mentations\'ærdi. mcludbync. brodvolumen. klæbnghed..
" Ja ~ sonen mi gedes som brodhvede i følge I'lantedlrelnoratetS normer.
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Tabel54 SpeCIfik meldugresi.ftens; Inede'iorter

Betegnelsen \tI' cren foret"blK Lode for ~"~lcns o...erfor
h\edemcldug. h\'or rcsistensgcncl endnu Ine er u.lenlllicerel
l3etegnclscn 'Pm' er en kode for Cl \'Cldclincrcl rCIstensgen 0\ erfor
h\edemddug

Talangl\e1,.en I ~\I'len,b.,>Il'gnd,cn angl\ er den kronololmloe
rækkefolgc, rcsistcn~n er rcglMrcrCII.
Elos '1111ven': Pmll. Mli-Ia2: Mll1a2 er den andclI rcg1.~Ir\:rcdc

~!>I'Ii~n, I 'Ha\(~n'

antal resistcnsgener, som er 111 rådighed. lIlen nogct tydc:r
p~. al nogle afde nye resistenscr er forholdwis effekllve
Der mangler beskm'clse af reslstensgelleme I en stor
gmppe af de nycre soner. der har en effektivt virkende
meldugrcslstens.

I label 53 findes ogs~ kaf3kterer frd sortshslen. mcn 23
af de afprmede sorter cr Ikkc på den danske son~lIsle.

Forklanngcn cr enlen. at der er tale om nye sorter, som
endnu Ikke er ble\ et oplaget på liMen. cller at det er wr
ler. som er optaget p~ Cl andel lands sonshste og på den
baggrund "nskes markedsfort l Danmark

r første rækkc er dCI karaklererne for prolcllundhold og
Sed1l11entaflonsværdl, der påkalder sig IlltereSl<.e. Sccl!
melllauollsværdlcn er Interessant. Idel den er afgørende
for. om el pani vlnterh\'ede kan s..'Clges tllllllef\'cntlon.
Ved salg til intervclltion er det Lclenylallet. som er af
gørende. Det s\'arer III se<hmentation'itallet. men fordi
soneme er afprmet l forskelllgc år, er dct nod\"endlgt al
omsætte scdlmcntatlonstallet III en værdi. der kan
sammenlignes mellem forskellige år. Til det brug. amcn
dt.'s sednnenlatlons\'ærdien, der er et relall\ t lal på en
:-kala fr.I I tll 9 Hvis sedlmentauonsværdlen er 6 cller
derover, svarer del normalt til el zelen)'lal p~ ca. 30 eller
hajere. mcns en sedllllentation:-\ærdi p:'t 4 eller la\'ere
~\'arer til el zelen)'!al p~ ca. 20 eller derunder Ved s:llg til
mlef\'CllIlon kræves et zelenytal pti mllldsl 20. H\ IS del
IIggcr på mellcm 2U og 30. skal kompanlct gennem en
stikaldi dejlesl. mden det kan sælges lil mtef\entlon. Er
zelenytallcl over 30, er der mgen km\ om dCjlCSI Del cr
det en"'-ehe kompanl. der skal opfylde Inlcf\·cnllonskra·
vcne for at kunne sælges til Intervention Indcn for det
sldsle år er det igen blevet 1I11Cl'eSSalll al sælge kom til
lntervellllon. Det skyldes blandt andet den stærkt falden
de verdensmarkedspris på hvede.

En betydclig andel af soneme på den danske sonslistc
er testet for bagccgnethed. Cd 0\ er sedmlcntatlon!'l\ ærdi
en er her også undesogl meludb)ltc og brod\olumcn Ta
bel 53 \i1M:r, at en del af de afprovede sortcr skulle være
\'elegnet td brodfrcmstdling. men del er I sldsle ende af·
lagerne. der stlllcr kravene. og de onsker nom13h al ind
drage flere forhold end dem. der her er undersogt.

Længsltll højrc i label 53 er anfon Plarucdin:kloratcts
klassificering af de enkelte \ llllcrhvedcsoner Denne
klaSSificering cr afgorende for. om en son må tildeics
ekslra kvælstofgodlllng I form afdct såkaldte brodlncdc·
lillæg. H\'is en son Ikke eropfon p~ dcnne )]posiflVilslcl(.
cr det Ikke lIlIadi al regne mcd et beho.. for hahtets
godsknmg \ed fal'ollæggelsc: af godnmg~planen. Delte
forhold \iI formenilIg blive Mærkt styrendc for sons\al·
get l de kommcndc r

Flere års forsog med vintemvedesorter
Tabel 55 (Side 50) gIver en oversigt over forholdl'otallene
for udbytte for de enkelte vinterhvedesoner i de ~r siden
1994. dc h\cr Især har deltaget l landsforsogcne, OverSI I
tabellen findes II soner, der har deltaget I landsforsoge
ne I 5 år eller merc. I den nederste del af tabellen bnngc3
re~ultatemefor de 15 ~ner, der hardellaget I landsforso
gene for forste gang 11998, Udb)'ttcrc1atlOnemc vanerer
cn del fra ~r ul år. Ocr kan også \'ære mllldre \'arialloner

"-lUd \IIL

I. og 2. reSistens i 'Brilla'
I og 2. re,,,tcns I 'Fnmegu Abed'
2. ~Istens I 'Haven'
2 reSISIens l 'Hereward'
2. t't'Sistcns I 'Sicco'
1, resi~lem I 'Talent

A'limmsler
Longbow
Ralle'K_'
Kraka
Ilolgtr
Ambassaoor
Normandlc
" ...ona
Brina
hUllCgU Ab.,--d
Havt'n
Ilereward
SICCO

Taknl
Ukendt

Kode for
resistens 1

Iresl5tt'nsgcn"

Pml
Pm2
Pm3d
Pm4b
Pm'
Pm.
PmS
Pm9
MIA"
MlBil,MIBi2
MIFiJ, MIFl4
MhHa2
Mille:!:
MlSi2
MITa.:!
U

Rcsuhalcmc af disse \ urderinger frcmgår af label 53
(side 48). Forste kolonne efter sortsnavnet angl\'er mo
denhedsdatoen. Dcn har "anerel mcd 4 dage fra dcn l1d
IIgsle son Charger og Id de 4 stIdige soner Dublo. lIyb
nos I, Tnntella og Ilummcrsonen A 1102.16. Strålængden
har varicrcl fra 72 cm i den koneste son Lynx lil 113 cm i
den læng~te !'on Ure. I året~ forsøg er der konstatcrel en
del IcjeSicd. og karaktercn har varieret fra 0.1 Isonen
Lynx Iii 5.6 i soncme Diabas og lIanseat.

Angrebene af meldug har \ æret forholds\'ls beskcdnc.
men nogcl \'ancrendc Dc kraftigsle angreb er fundet I

sonen Optllnus, h\'or der har væreiiS pet. meldugdæk
nlllg. Conez har slet ikke \ ærel angrebet. Angrebet af
Seplona på bladene har værcl meget kf3fhgt med en stor
variation mellem s.oneme. I1c svagc·;tc angreb. 3.8 pcl
dæknmg, er fundet i sortemc Stakado og Ure. og de kraf
tigste angreb er fundel i sonen Savannah, hvor angrebet
har dækkellkke mindre end 40 pet. afbladene. Gulru~1er
fundcl som forholdsvis s\'age angreb I cl meget ston antal
soner. D~I kmftlgstc: angrch med 12 pet. dækning er fun
det isonen Bngadier, mens der hc1dlg\ls stadig er et rel
slon antal soner. hvor der Ikkc under danske forhold er
konslalerel gulmst Der er I • rets observationspareeIler
kun konstateret ganske s\'age angreb afbrunmst. Angre
bene afakssVallllle har varierc:t en del. men har liggel næ
sten på niveau med 1997.

Igen I 1998 user reglstrermgemc afsygdoll1lllc Iobser
valionspareelleme, at der er store sonsforskelle mcd hen
syn III modtagelighed. Der ~kulle således \ ære gode mu
ilgheder for, \ia el bcvid!'lt sOn5valg, at nedsætte nslkocn
for sygdomsangreb.

I de lidi ældre \'interhvedesonerer resistensgeneme for
meldug "'-aniagi, De forskellige resIstensgener er beskre·
\ct l label 54. Det er desværre el forholds\'is begrænsct

49



Vintersæd

Tabel 55. (A'ersigt o\'erflere årsjorsog med \·inrerh\'edesorter. Forholdstal/ar kerneudbYlIe.

Blanding 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
RJtmo 109 103 100 104 100 110 103 101 103 .. IOS 104 100 105 101
L)'nx 104 102 9& 95 100 104 104 97 .. .. 105 100 101 97 100
Haven 102 102 100 99 99 100 101 98 97 '7 104 104 105 102 100
Ongal,her 100 104 9' 102 9& 96 104 97 102 97 102 105 99 104 100
Hunter 102 101 102 96 98 100 100 100 '2 .& 103 102 106 99 '17
Hussar 107 103 96 ., 97 10& 104 96 ., 9' 106 102 96 98 97
H,.-ewanI 9' 93 97 97 97 99 9. 97 97 97 97 92 98 '7 98
Rllllto 101 103 94 100 97 99 102 91 100 9' 102 104 101 99 100
T,m 104 100 98 100 9J 101 100 100 102 99 106 100 94 98 94
u~ 89 88 84 84 &2 88 89 " 87 81 90 87 82 81 84
Windsor 106 99 103 103 105 99 100 100 108 101 107 106
Flair l]).l 101 103 102 106 100 l]).l 101 101 103 103 103

""'''''' 106 100 103 102 106 99 103 101 106 102 103 104
VcrsailleJ 106 100 103 102 107 98 103 101 105 l]).l l]).l 102
Yacht 101 91 96 102 101 87 95 102 102 98 9J 101
Samte 103 101 98 102 101 100 98 102 105 l]).l 98 101
Slakado 104 9J 98 101 105 9J 9J 99 104 9J .. 104
Tnn!tlla 108 106 100 100 108 107 100 101 108 102 101 100
Efa] 104 101 .. .. 104 101 98 .. 105 102 101 98
Encore 102 98 9J 98 101 9J 95 98 103 101 .. 98
Conlur 101 96 102 98 101 97 102 98 101 93 102 98
Bond" 101 96 .. 96 101 94 99 95 101 101 .. 98
Cona 105 103 105 104 104 106 107 101 105
Harrier 102 99 99 101 99 98 104 100 100

R""" 98 98 9J 9J 9J 9J 101 100 98
Pmoum 100 95 97 100 96 9J 102 95 98
MomWd 97 98 9J 98 96 9J 95 .. 98
Askttis 102 .. 96 101 100 96 105 9J 9J

H.....' 99 98 96 9J 96 94 102 .. 98
BucannteT 104 103 102 103 106 102
Kri, 104 102 105 103 103 ..
H93-1782·IOO 100 101 100 101 100 101
Maverick 99 101 100 100 .. 101
rold 94 98 95 96 93 101
Classlc 100 98 100 99 101 '17"""', 101 9J 101 9J 100 98
R.""" 9J 88 98 86 97 92
H)'bnos I 109 108 110
CPB-T96-23 IOS IOS 107
Hybn, 106 104 IOS
A t102.96 105 107 103
Baltunor 104 l]).l 104
DW>u 104 102 106
Smnnall 102 102 101
Bill 102 101 102
Dublo 101 102 101
VttOI\ica 101 102 100
Chug" 99 99 98
CPB-TW40 98 98 98
Complet 98 98 9J
Optimus 95 95 94
Bnmoo 93 93 9'

mellem Jylland og Øerne, men den skal fonnentlig lige så
meget tilskrives tilfældigheder som reelle sortsforskelle.

Det gennemsnitlige forholdstal for udbytte i de seneste
5 år er beregnet i tabel 56 (side 51). Ved beregningen af
gennemsninet er der ikke taget hensyn til, hvor mange
forseg sorterne har deltaget i det enkelte år. Alle år tillæg
ges således lige stor vægt.
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Ved en gennemgang af tabel 55 og 56 Br man gode
muligheder for at vurdere de enkelte soners udbytte og
ikke mindst deres stabilitet over årene. En sådan gennem
gang understreger. h\'or væsentligt det er at fokusere på
mere end et års udbytteresultater. når man skal vælge vin
terhvedeson.
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Tabe/56 (h·er.Hgl m'er sUrls!ursog" I'/nterhvede /994-98

Hele landet I Jylland I Øome •
Vlnterbn~dt Udbytte og merudbytte, hkg kerne pr. ha I

IMl!..." I_et _I F<><ho"""'1 MAIeO>rt I_et lOrt IFeehold>UII '-W..." IPmvet lOrt IFori>oldslal B
Blanding 100 100 100
Fonøgsdr 1994·98
'umo ~b." 2.7 103 IU.O 2.~ 103 ~U J.I 103
Bngadler 87.2 O.S 101 81,S ·M 99 94,S 1,9 102
Ila\cn l(7.1 05 101 82.2 -l.! 99 93.':" :!.~ 10J
H""" 86,7 0,1 100 82.0 0.3 100 93.1 -<l.3 100
L)'nll 87.~ ·0.2 100 111,9 -0.6 99 95,8 O,, 101
Temo 88,0 -0,4 100 83.2 0.3 100 94,4 ·1,9 98
lIunl(,T 117,2 ·0.5 99 Il Ul .1.7 9R 95.1 I.J 101
RJallo 88.2 ·0,9 99 82,2 ·2.5 97 95.7 1.3 101
Ikrcward 87.1 ·3.1 •• 82.:! -2.8 '7 93.7 -3A ••
U", 87.1 ·12.7 8S 81,7 ·ll.S 80 94,S ·14,4 8S
Fnr~eg~dr 199J-9~'

Tnntella 90,4 3,1 103 85,6 3.1 I'" 97.1 2.8 103
Wlndsor 90.1 2.8 IOl !l~A 0.8 101 (,l6."' ~.5 1Ol>
Reeoni 90,4 2.' 103 85.1 1.9 102 98.1 3,9 104
\'ersalllc\ 90.1 2.5 103 8~.0 1.0 102 97.3 ],S 11),1

Flan 90.1 2,4 103 85,0 2.S 103 97,3 2.4 102
....an:,,1e 9U O., 101 Il!>. l 0.2 100 98,7 1,0 102
Erot 90,4 0,7 101 8M 0,1 100 97.2 1.3 101
Slakado 90,4 0.2 100 1(5,6 -<l,6 ,. 97,2 1.0 101
ConlUr 90,1 -<l,7 99 85,4 -<l,S 99 96,7 -1.3 99
hlCore 90.0 .1.2 99 8~.' ·2.1 '" 98.1 0.2 100
Bandit 90,1 .1.7 98 85.0 -2.6 97 97.3 -<l.2 100
Yacht 90.1 ·2.3 o' II~.O .3,3 % '1~] -05 99
ForsfIKsår /996-98
( 'ortl;:Z 90,4 3.' 11),1 8tl.! 4.0 IO~ 96.3 4.0 104
Hamer 90,4 0,2 100 86.1 -<l,S .. 96,1 1.1 101
Askeus lJtJ.'oI ·0.8 99 1\6.2 -O,':" ']q 9,.4 ",7 99
Reaper 9O.S ·1,8 98 86,0 ·2.6 97 97.2 -<l,4 100
Penllum 90.1 ·,U 9' IIfd ·2.0 9R tJ5.3 ·1.11 08
Hanseal 90,0 ·2.1 98 86,2 .],4 % 97,4 -O,S 99
Menn31d 91.2 ·2..~ 97 86.7 ·2.7 97 97.2 -2.(1 07
Forsøgsdr /997·98
Bucann«r Ql." ~ •.1 l'" ~6.~ 25 10_' 101..1 .15 11),1

Km 91,9 2.7 101 86,2 1,8 I'" 99,7 J.2 101
1193-1782-100 ~1,9 05 100 k6.2 O., 101 99,7 0,1 100
Mavttick 92.7 0,1 100 86,1 0.1 100 101,4 0,1 100
C1~lc 91,9 ".' 'IO 86.2 -o.l 100 99.7 -lA 99
Aspect 92,7 .1.1 99 86,3 ·0.7 99 101,4 .1.5 99
t-old 93.6 ·3.7 % ~i.-l ·~.O oS 101,4 -].J .,
Rubens 92.7 ·6,6 93 86.3 ·7.1 02 lOlA -5,9 94

Kort beskrivelse af vinterhvedesorteme
Det skulle ... ære muligt ud fra de oplysmnger. der finde:-. l

tabellerne l dette afsOlt, al danne sig et bIllede afde enkel·
te vinterhvcdesorter og af deres stærke og svage Sider.
Det kan dog være nogct vanskeligl at holde sammen på
alle disse oplysrunger uden al mislc overblikket.

I tabel 57 (Side 52) er sorterne derfor grupperet efter
deres egenskaber Her er kun medtaget sorter. der IIggcr I

ydergruppcme for de viste egenskaber og karakterer Dc
fleste sortcr vil normalt ligge i mellemgruppen og er der'
for Ikke nævnt I tabellen. Der er Iale om en ret forenklet
opstilling. men dcn kan forhåbentlig være med til at pege
på de væsentllgste forskelle mellem sorterne.

Vinterh ...edearealet har igennem de senere år ligget på
o... cr 650.000 ha, og der er derfor stor mlereso;c for af·
provtllng og markedsfonng af \ tnlerhvcdesortcr lJdbu·
det af sorter er oglJ. meget stort. Tabel 58 (side 52) viser,
at der heldigvis er en tydelig lendens til. at sort~valgct l

vinterhvede spreder sig over et forholdsvis stort anlal sor
ler Igennem et par år \-ar sortsvalget domineret af sorter·
ne Hussar og Rltlno. men nu har "'Ortcr som Lynx, Trin·
telia, Efal. Haven m.fl. bc:-.laglagt en del afarealet Man
kan frygte, at denne ud\'lklmg bllvcr sal I stå. Idcl der er
kommet en ny faktor IOd l sortsvalget. nemlig mullghc
den for at indrcgnc kvahtetsgodskning af vltltcrhvedcn
ved godmngsplanlægningen. Der er samtIdig en VIS frygt
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Vimelfasthed. Der bør laUl vælges !l'orter med
god vinrerfasthed. Desværre er denne egenskab
ikke særlig ~'elbelystfor de !l'orter, der markeds
føres; Danmark.

- Stråegenskaber. Sorten skal være sd stråst;v, at
der ikke er behov for vækstreguJering. Et kort
strå kan give en lettere høst, men også en dårli
gere konkurrenceevne overfor ukrudt.

- Modstandsdygtighed o ....er/or sygdomme i priori·
leret rækkefølge:

- Effektiv resislens overfor gulrust.

God resistens overfor meldug.

God resistens overfor Seploria.

- Kvalitet.

Der I'ætges deciderede brodhvedesorter, hvis
der er rimelig sikkerhedfor afsætlling til en
fomliftig pris.

Der l'ælges interventionsegnede sorter, dvs.
sorter med et hojt proteinindllOld og en høj
sedimelllationsl'ærdi og mulighed/or at kvali·
letsgodske. hvis det prodr/cerede kom skal
sælges.

Valg afvinterh\'edesorl.

Tabel 58. Vinterhl'ede~·or(ertles udbredelse i procent af
arealet

Ritmo " 20 24 21 J7
Ly"" l , 8 12
Hussar Il l' 4" l l IO
Tnnlella 9
Efal ,
Haven 20 Il " l 4
Harrier l
VCTS3Jlles 2 l
"lunler l
Terra 8 8 i7 3
Rialto l 2 2
Flair 2
Meridien l
Stakado l
Windsor l
Horewan1 12 9 3 2 l
Brigadier l 4 7 l
Encore l
Andre soner , l 13 4 9 2

GronV\den 191,maJ 1998

Tabel 57. Kort karakteristik af \'imerhw:dsonerne i
latldsforsog 1998
Klin sorter i ydergnlpperne er næ,'nt

for, al hvedepriscme vil forblive p~ el forholdsvis lavt ni
veau på verdensmarkedet. Dette kan gøre det vanskeli
gere at afsætte foderhvede lil en acceptabel pris på det
danske marked. Herved kan sonsvalgct nemt blive kon
centreret om de sorter, hvor der er sikkerhed for afsæl
ning til intervention. dvs. soner som har en høj sedimen
tationsværdi, og som samtidig må kvalitelsgødskes.

Tidlig moden Sildig moden

Charger Rubens '''mo Trintclla Complet
To= A II02.16Kns
Dublo Ilybnos I

KortsIriet langslr'el

Lyn>< Brigadier Charger Ure Optimus Hybnos l
Harricr Hussar Savannah DIabas Complet Hm
Haven Hereward Hybns

Strlsth' Blodslr!el

Ly"" Hereward Stakado Hanseat Aspect Dmbas
Bngadier Pentium Hamer Ure Askclis Cortez
Savannah Rialto

God resistens mod meldug Sng resiSU'nj mod meldug

Cortez Sareslc Rubens Optimus ASpe<:1 Aspect
Ly"" Bill Stakado Aspecl Complet Buccanncer
Pentium Ure Ilomoo CPS.T96-B

God reslslC5 mod Seploria Svag resistens mod Seploria

Stakado Ure Veronica Savannah Bngadler Hussar
AskelIs Flair Diabas Reaper Bandit Windsor

Lvnx

God rables mod gulrun S"ag resistens mod gul rus!

Slakado Ilanscat Fold Bngadlcr Ure Contur
Sarestc A 1102.16 Hunter l3aJtlmor Hybnos I Flair
Veronica Concz Tom Ruben); Borneo
l-laven Yacht Mennaid
Encore CPB-T W40 Windsor
Lvnx Herewacd

lavt proleinindhold lIojt protl'lnlndhold

A 1102.96 Bngadier Dublo Ure Asketis Optimus
Conez Buccanneer Ilybnos I Rubens Hereward Complet

Lynx Yachl Rlalto

Støn' kerner· Snul krrner*

Pentium Aspc:cl Concz Rialto Sareste
Yacht

Høj sedimeDlatioD5\'ærdi· La\' sfitimeDlllionsnudl*

J-1ereward Ure C1asslc Trintclla Hussar Sarcste
Asketis Yaeht Aspcct Conez

Højt lIlcludb)llt* Lnl lIltludbynl."*

Bill Ilereward Classic Riaho Contur Hanseat

Ston brøch'olumen lavl bT1tcholumcn*

Asketis Bllndit Bill Ritmo Ver.lallles Contur
Hereward Kris.
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Tabel 5Y HeJd.~flIng af lit/sæd //led kraftig ~",itle af
~rinkhraf/(I (B41)

' ..m- Pet. Udb.Oi
Vialtrtntde :s.:.,- med """"'"r to, snnkbnnd "'k=epnn' ",ho

I99R "/fJnøg lif
I. Ubchundlet 198 12.1 60,2
2, 100 ml Sibutol280 LS 212 0.0 20.8
].300 ml Premis Delta 214 0.2 20.0
4 200 ml Prell1lS Oell:l 228 0.7 111,~

S. ISO ml Dividend LS 375 220 0.0 20,]
6 200 Il DlG ~lancbbeJd~ 215 O.J 21.0
7.750 ml Ccdomon 201 2,0 19,2
LSD I· ~ .' !
LSD:·~ /.

Planteværn

Bejdsning mod stinkbrand
I label 59 ses resultalel af 4 forsag med bejdsnmg mod
Mmkbrand. Ocr er am endt kronlgt smittet udsæd. En ana
lyse af den anvendte udsæd har vist 521.000 sporer pr. g
kerne, hVilket er ti meget voldsomt angreb. I prnksl~ vil
så kraftigt smittet hvcde aldrig blive anvendt som ~å~æd.

Kun J pet. af kernerne har \'æret angrebet af h\ede
brunplcl. og IO pc!. af kernerne har \æret angrebet afFu·
sanum Mod disse IO sygdomme har der derfor Ikke
\ æret bcjdsebchO\.

I dag benyttes Sibulol2HO LS og Dividend LS ]7.5 Id
bejdsmng af \Intcrhvede. Prcmis Delia er Ikke godkende
Manebbcjdsen har værel anvcndt I mangc år og er I dag
den ene..te pul\'crbcjdse på del danske marked. Ylidlct er
dog blc\c( afmeldt. men en re~tla~rre må benyttes

Cedomon erethakteneprll'parar. som t S\enge Iet Vist
omfang amcndes I vårbyg 111 bejdsIlIng af C2-genera
tlonen. Baktenen er /Jseudomo"os ch/ororaphis, og Imd
tel er udViklet på Sverige!> Landbnlgsulllversirct. mcns
markedsføringen skcr gennem dct svenskc tinna Bio
Agri All. Midlel t:r ikke godkendt l lJanmark. I Sverige
har midlel fael en foreløbig I:.L-godkendelse lil brug i
byg.

Aftabcllcn fremgår. at de kemiske midlcr har haft god
effckt Irods de \'old!>omme dngreb. Der er en tendcns ul
faldendc effekt vcd den lave dosenng af Prcmls Dclta,
Det skal bemærke~, at undersøgelser af bejdsekvalllel
ved PlanlcdircklOratct visIc. IH dcr kun kunnc genlinde~

ca. halv dosering på kemerne af Dl' idend ug ~aneb

bejdse
Ccdolllon har Ikke været helt effektiVt. hvilkct kan

skylde~. al den optimale fonnulenng af nudlet endnu
Ikke er fundet. En anden årsag kan \ære. al mIdlet har
vxret opbevarct for længe. for bejdsIlIngen er ud fort, Ce
domon har kun begrænset holdbarhed. I svcnskc forsog
har midlet påvirket spireevncn i hvede. En spireanalyse
udfort af Planlcdlreklorntct har også afslofel spirehæm
nlllg I ovennævnte forsøg efter bejdsl1lng med Cedomon,
hvor sptreevnen \:tr 72 pet. moo 89-95 pcl. I forsogsled 2
til 6.

\'intersæd

Tahel 60, KnU'kkt1odsl'gl' og skarp (1jepll!t (B4.l)

Pct. sid Pet_ dækmng af IIkg kerne
m<d ",.ho

, irlftrh"ede knæ:U,e-
...1- I S<p-f0d5YKe udb om..dug tOfUl

"I ""'- mcnod-
ca. 1'7 ca. 17/5 udb bylte

IYYX l ((Jrl'''K
I. Ubehandlet 3 0,05 , 85.5
2, (I.~ l Sponak E\\ I O.f)~ , 6,5 J.{I

].1.0 l Stereo 312.5 O 0.05 4 5.7 1.8
~ 0.5 l Ami~tal (U)~ , 4.b Oj
S. 1.01 Amlstar 2 0.05 ,

'.7 ....
6 IL~ l SpOJuk IW , 0.05 , 2.1 ·O.~

7, 1,0 I Stereo 312.5 3 0.05 4 4.7 0.8
8,0,5 1Amluar 1 O,O~ , b.' 2.J
9.1.0 I Amlstar 4 0.05 4 9.3 2.0
LSf) /-Y 3.2
1..'10 l·l) .U

• l-on:loh1llC pmer Se teksT
Lcd :!·5 behandlelI ~taJlum lO.J I
Led 6-Q behandleli stadIum 32

Ved bc)(bnmg mod stinkbrand kræves I praksis 100
pet. effekt, mcn dene cr Ikke altid muligt l forsøg, hvor
dcr er anvcndt slærk! smittct ud:-æd.

8ejdsmrtR a{nmerhwJde .\·I.:o/\'kl'. hvis en bejdsl'behol'.\
anaine l'Iser behm' heifor. men hvis tiden ikke ,,/lae/er ell
.mdall, hm' ud~æde" alt/li bejdses

/hedesrlllkhrand er den mesl tahKi\ emle afde ud5æd~

horne sygdomme.
Se/I' S\'lIRe lIngreh af~(lIIkhra"dgor kornet ildelugten

de og uegnet til hrod Ved stærke llllgreb b/n'er komet
uegl/{>( ti/fodring afsål'e! 51';11 som hæg

Smiltet IUl~æd er de" I·igtig.~te\·mittekilde,men jord·
Milt/e ku" også forekomme. Ved dl'rknlflg afhn'de eller
.ftinkhrandangrebe" h\ ede kan der skeJIJrd...,,,,lte

f 'ær opmærksom pil. a/~p,1dplanlero(hl'edl' er 1IlH.'Jd
.H'dl' ug ke'" jfJre smille" I'idere

Al de godkendle midler har kUli Sibll(ol 21W LS samt
ddl'/s Dividend LS 37,5 og Beret FS U50 l:oek.1 fIIml
jordsmirtl'

Knækkefodsyge og skarp ojeplet
l tabel 60 ses resultaterne af2 fo~g eftcr en ny forsøgs
pian lil belysning af rcntabilitctcn af bekæmpelse af
knækkefodsyge og skarp ojeplct De hidtidig anvendtc
!>vampemldler har Ikke cffckt mod skarp o)cplct. men I
udcnlandske forsøg har A111lSlar haft dclvis cffekt mod
denne sygdom. Bedommdscn af ~karp ojcplet-angreb cr
udført ved Danmark!. jordbrug'lForo;kmng, og dct har
Ikke ...æret muligl at lagttagc forskelle i angrcbsgradcn
mellem de enkcltc forsogsled. Angrebene af skarp øjC
plet har I diSse forsog \ æret moderate.

Angrebene af knækkefods)'ge har I for:'iret været p:'i I
gennemsmt 20 pet. angrcbne plantcr og sålcdes under
den vejledcnde skadetxrskcl p:'i 35 pet. angrebne plantcr.
Angrcbenc har ikke udviklet sig Ilobet af sommeren.

Stcreo. som endnu Ikke er godkendt. Indcholdcr dCI
nye Slof cyprodiml og propiconazol. som er det aktl\ e
stof l Tilt 250 EC. Mldlct har således både effekt mod
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Slrategi 1999 mod knækkefodsyge I wnlerhl-'ede.

Led 2-8 behandlel medIo oktober.
Lcd 9 benandlcl fml , no\cmber.

Tabel 6/. lfo\'rerOOsot og blotin.'ompe I tIdligt sået
\'mterh\·ede. (844)

Pet_ pliUlter mtd

lu"",· 1 S<p- I mol· i,lma:k'
Udb, <!&ra

."."••

merudti
md- lona dug kefod· hkg kerne
)()l. syge p<l"

ro,,"

årsbekæmpeise i tidligt .'Idet n\'ede og ved anvendelse af
nye, mere effelai\·e smmpemidler, nemlig strobtluri~rne

Amistar og Mentor samt meldugmidlet Fortress.
Forsøgene er sået fra 30. august til 25. seplember. KWl

Mentor og Sportak har resulteret i små, men sikre merud
bylter for svampebckæmpelse. Merudbytteme kan ikke
forklares ud fra registreringerne af sygdomsangreb. Der
har også være små, men sikre mcrudbyuer for skadedyrs
bekæmpelse i oktober, men disse merudbytter kan heIJer
ikke relateres til de foretagne registreringer afskadedyrs·
angreb.

Forscgene fortsætter. men i den nye forsøgsplan mdgår
hverken Amistar eller Mentor, fordi firmaeme ikke for·
venler disse midler godkendt til brug om efteråret

I tabel 62 ses resultaterne efter en forsogsplan, der i en
lidt anden udgave blev påbegyndt i 1996 med henblik på
al vurdere den økonomisk oplimale dosering af de to
strobi\uriner Amistar IAmistar Pro og Mentor. 2 behand
linger med hel, hal .... og kvan dosering er afprøvet i for
sogsled 2 lil 7.

Det fremgår af tabellen. al jo lavere dosering, desto
dårligere sygdomsbekæmpelse og lavere merudbytte er
der opnået. Udregnes neltomerudbyttet, er det bedste rt
sultat i gennemsnit af forsøgene dog opnåel ved de lave
ste doseringer. Delle var også tilfælde! i de foregående 2
års forsøg. I 1998 har der været kraftige Scptoriaangreb i
forsøgene, mens mcldugangrebene overvejende har
værel svage.

Afprøvning af midler og behandlingsstrategier
I 1998 er afprøvningen afstrohilurinmidlerne og andre
"ye svampemidler blellet inte'fSiveret. og forsog efter
mange nyeforsøgsplaner er Ildforr.

Strobiluriner er nu afprøvet i landsforsogene i hvede i
perioden 1995 til 1998. I alle4 år har Amistar (azoxystro
bin), Amistar Pro (azoxyslrobin + fenpropimorph) samt
Mentor (kresoximmethyl + fenpropimorph) værtl afprø
vet. Alle er bredspektrede midler. Det fremgår. at fenpm-.
plmorph - det aktive stof I Corbel- både indgår i Amlstar
Pro og Mentor. I Amistar Pro mdgår det for at forbedre
effekten mod meldug. I Mentor mdgår det derimod. for at
forstærke den kurative virkning mod. meldug.

Fortress (quinoxyfen) er et andet, nyt middel. som nu
er afprove! i landsforsogene i hvede i 2 år. Dette middel
har udelukkende effekt mod meldug, men har en meget
langvarig effekt.

Diamani og Opus Team er nye svampemidler, som er
afprovet i landsforsøgene for f"rsle gang. Disse omtales
nænnere under den aktuelle forsogsplan.

I mange tabeller er der udregne! nettomenldbyuer for
midler, som endnu ikke er godkendt. Dette er gion for
bedre at kunne vurdere rentabiliteten af behandlingerne.
Der er anvendt foreløbige priser, oplyst afde enkelte ke·
mikalielirmaer, nonnaldosis pr. ha i parentes:
Arnistar Pro 290 kr. pr. liter (2,0 Ilter pr. ha)
Mentor 500 kr. pr. litcr(O,7 liter pr. ha)
Fortress 830 kr. pr. liter (0,3 liter pr. ha)
Diamant 510 kr. pr. liter (1,0 litcrpr. ha)
Opus Team 295 kr. pr. liter (I ,5 liter pr. ha)

1 , 1 3 •
3 ]l • I ....J
I 2•.1
3 1.7

J7 3 I 1.0
J7 2 O I.S
].I 3 I 2.2
32 , I 3.2
JJ , I I.J,

I.'
J.7

'"

/998. FaFSøg
l. UbthandJet
2. 0.2 I SWDl-Alpha
). 0,61 Pcrfckth!on
4 0,51 TlIllop
S. 0,5 1AmlSlar
6_ 0,35 I Mentor
'1. 0.5 l Sponak EW
8 0,151 Fortta;s
9.0.21 Sumi.Alpha
LSD [-9
tSD2-9

Angreb afknækkefodsyge bedonlmes 'foråret l

væksrsradillm 30-32:

Er O\ler 35 pct. planler angrebet. bekæmpes der
med 0,5 liter Sportak ElV pr. ha. For angrebet tæl·
les med. skal det have bredt sig till. yderste ske·
deblad.

Pointsystemet. som bygger pl1 opslImmering afri
sikotal, kim benytres som supplement til at bestem·
me, Om der er behov for bekæmpelse afknække
fodsyge. Poinrsysremet kan ses i »Vejledning i
Plantel'æm 1999«,

el/er

PC-Plallte\'ærn kan henyltes til ar afgøre. om der
er behovfor bekæmpelse afknækkefodsyge.

knækkefodsyge og bladsvarnpe. I tabel 60 er der regnet
med en forventet pris på Stereo på 230 kr. pr. hter mk!. en
afgift på 15 pet. og ekskl. moms.

For at eliminere midlernes sideeffekt mod bladsvampe
er begge forsog behandlet med 0,35 luer Menlor pr. ha i
vækststadium 30-31 og med 0.5 hter Amistar pr. ha i
vækststadJUm 39-45. Det kan derfor ikke umiddelbart
forklares, hvorfor der l flere af forsogsleddenc er opnået
relativt hoje merudbytter for behandling med svampe·
midler.

Bladsvampe og skadedyr om efteråret
I tabel 61 ses rcsullatet fra en ny forsogsplan, hvor skade
dyr og bladsvampe er bekæmpel om efteråret. HIdtidige
forsøg har ikke vist rentable merudbytter ved bekæmpel·
se af bladsvampe og skadedyr om efteråret. Forsogsop
gaven sigter derfor på at vurdere rentabIliteten vcd efter·
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IIJIJH ~.Ionog

I. ~handl~( 4 32 I.l 69,7, I ~ 2.0 I Ami~lar I'ro
I . 1.0 I \ml~lar

, 2.h ~0.8 4.9
3. I x 1.0 I Armsw Pro

1 x 0,5 I Amisw • 2.4 17.3 '.6
4 I • 0.5 t o\.m.:)tar 1'To

t ' 0.25 I Aml~1ar 4 IO 1.J 15.0 9.'
S, 2" 0.71 Memor 0.02 1 2.l 15.6 O
6 2 ~ 0.35 l Mcntor 0.05 , :U 13.3 7.0 St'ptoria har haft /lsædmn/igt gode multgheder for af7.2" 0,17S I Mtnlor 0.4 Il 2.4 10,4 6.l
R. I .; 0,51 Tilt lop hrede sig I det rUM'ige vejr i l'(I!kSfS((''iOnen 1':19/:1, Seprorill

1 ~ 0.5 l AmlSllH 3 9 2.J 15.5 '.J har \'(('ret dl''! dommerende sl'ampesygdom i de /le.\tt'
9 1 "0,5 1Amis:w 4 12 2.4 12.8 '.7 for,Hlg, og der har ~'æret megetlldliJ{t: og meget kraftlgl'
LSD 1·9 !.II ongreb. Der er derfor opnaet megel hfljt' memdhyuerfor
LSD!·Y J,f> smmpebl'4æmpe/se I mange foniflg. især H'd am'l'nt1elle

/yy4 IJ /OTI"g af ~/robil/lrlnelAmistor
l. Ubchnndkl 2l l.l 77.S
2 1 • 2.0 l AmlsUr Pro

1 " 1.0 I ArnlSlar 0,{)9 2.4 J 1.3 ..... Ved at kombl/lerC el ~Irobilurin med en ergoslerolhæm·
3. I x 1.0 I Aml51ar l'ro

lllcr f3s både god forebyggende og god kumtlv elTekt. FraI II" 0.5 I Amisw 0.1 7 :U 10.8 2.1
4 I . O. 'i I AmlSlar Pro udlandel er Diamant kendt som el UhjTe elTektlvt s....am-

I • 0.2~ tAmlstar 0.09 , 2.1 '-' 1.6 pelmdde11 hvcde. I Opus Team mdgår epoxycona701 og
5 2" 0.71 Menlor 0.01 7 2.4 9.9 ·1.0 fenproplmorph. det aktive stof i Corbel.
6 2 . 0.351 Mtntor 0.01 , 2.2 '.1 I.S 2 behandlinger med halv hhv. h'an dosenng afmldter-
7.2" 0,175 I Mentor 0,02 12 2.0 6,4 2.l Ile er afprovel i forsogene. Ved forsle behandlmg er valgt
J.SD 1-' 1.,
ISI):· , "

lllldler. som især har god effekt mod meldug, nemlig
~enlor og Fonress. Forsogene er derfor også anlagl I

P<1. HkgkmK I
dæ:knlng ar Antal '" ha

Vlnltrh\fde md· I $q>- 'l:l:: udbdug lona --I",mi og ""'. ""'.
oa.617 Ud!> udb.

Tabel 62. 81at1~'\'lImpe middelafpnJwlIIlg (845)

/WIj, X/orwg
I. Ubehandlec 9 Il 2.3 80.5
2 I • 2.0 I AmIstar Pro

l ~ 1.0 I Amistar 3 4 l.l,! 12,4 ·3,5
S. 2 II" 0.7 l Mtntor l 2 J.1 12.0 1.1
6 2 " 0.35 I MCnlor 2 J J.O 9.l J.2
7.2 x 0.175 I Mtntor 4 2.' '.6 4.7
LSD /.7 ].6
LSD :·7 :.J

, Fortloblgc priser Se lels\.
Led 2·g bchandltt i iladlum 31·Jl J9-~1

Lcd 9 bdunJkl1 'Cldlum J9·~1

Sanullcnhgnes forsog~h:d 3 og 8, fremgår dct. at an·
vendclsc af Amislar Pro og Tilt top på del forste behand
lmgstld"punkt har resultcrel i næsten del samme nello·
lI1erudbylle. En enkell behandling med halv doscnng
Amistar I ....ækstsladlUm ~9-S I har været den næslbedstc
strategi

I label 63 se~ rc-;uitaleme af 8 forseg cfter en ny for
!logsplan. hvor Dillmanl og OPIlS Team er afprovel for
forste gang l landsforsogene. Diamant mdcholder kre
sOXiml1lClhyl + epoxyconazol. Krcsoximmethyl er stro·
bllunnct. som mdgår i MCnlor. Epoxyconazol er en ergo
slerolhæmmer. som I udenlandske forseg har \ lsi bedre
effekt mod svampesygdomme I hvede end de i Danmark
hidtil am endte ergosteroIhæmmere (TIll. RIVal. Fohcur).

Tahcl6J H1ads\ampe mltJdela(pnnnJng (B.J6J

Pet. Ilkg kerne I
dEkninaar

Antal ",ha

\llnterh\-rdt "",1'1 $q>- ~~t udb. ."'..dug lona pr str!
~~":.' ""',.

ca. 28/6 udb.l

IlJlJli HfoT50g
I Ubt:handlet 7 " 1.7 68,'

I 0.35 I Mcntor
I h 0.5 I AmISL1r 25 16.6 9.4

3. I" 0.175 I Mentor
l " 0.25 I Amlstar J Il 2.4 I3,J '.'4. I . 0.]5 J \1cntor
I "0.5 I J)larn~ml 0.9 2,5 20.1 12.g
I xO.17S I Mentor
l II" 0.25 I DIamant • 2.6 17.0 12,5

6 l • 0.35 I Mentor
I . 0.151 Opus Team , .2.' IK.O 11.1

7. I .. 0.175 I Met\tor
I " 0,375 I Opus Team 2 9 25 13,4 9.2

•1 ; 0.15 I I-'onn:ss
l . 0.51 AmlSlar 0.7 14 1.3 !J.U 6.l

9. 1 "0,075 l For1reS$
l II" 0.25 1Amislaf 2 17 2.1 '.7 4.6

lSI) 1-9 :.J
LSD :-9 /.'
I-ordoblgt priser Se Id.)1

I ed 2·~ ~handlell stadium J 1·)1 oG 4Q·51
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Tabel 64. Bladn'Ompe - midler mod meldug. (847)

p" Hl<gk..... I
dzlning.r PCI• ",,,

..andir·'......... mel· I Scp- km>< 0Hlb.
0<n~1dug lona ,od

host ogmer- meT-

ea. 2,/7 udb. udb'

1998. 7forsøg
I. Ubehandlet 6 40 18,1 72,6
2 I'" 0.5 I Corbd

I ,.. 0.5 I Amlstar J 17 17.7 12,0 S,4
J. !1I0,5ITem

I IC 0,5 I Amisw 16 17.7 12.1 S.4
4. I x 0,151 Fonrc:ss

l " 0,5 I AmLStar 0.5 J6 17,8 13,0 6.S
S. I " 1.0 l AnustM Pro

I x 0.5 I An'llstM II 17,8 16.2 7.S
6. I " OJS l Mentor

1 " O,S l Amistar 0.4 II 17,8 16.7 '.S
7.2 x 0.51 Corbel

) x 0.5 l Amistar IS 17.7 13,9 4.8
8, I "O,] I FOMres,

I x 05 I AmISlar 0.4 IS 17,8 12,7 4.S
9. I " 0,3 1Fortm!s

l x 0,5 l Amistar 0,6 IS 17.6 11.1 2.'
LSD }·9 !. ~

LSD 1·9 !.1

1997. Sjorseg
I. Ubeband1et J 28 12.8 78,7
2. I x 0.5 I Corbf:1

I "0.5 I Amisw , 13.0 '.1 2.S
J. I x 0,5 ITem

I >e 0,5 I AmlNr 0.6 7 12,9 ',' J.2
4 I "0.151 ronre~s

I " 0.5 I Amistnr 0.06 7 13.0 .., J.O
S. 1 li 1.0 I Amistar Pro

I x 0.5 I ArnisUlr 6 12.9 11,4 2.7
6. I x 0.35 I Mcntor

I li O,S I Amistar 0.2 S 13.0 11.0 J.'
7.2110,SIC~1

l II 0.5 I Aml$lar 2 7 13.0 '.7 0.6
8. I " 0.3 I Fomess

I " 0.5 I Anustar 0.06 7 1].0 9.4 1.2
9. l II 0,3 I Fonress

1 II O,S I Amistar 0,9 9 13.0 9.0 0.8
LSD }·9 l ..
LSD 1-9 J.5

l. Foreløbige pri5CT. Se tckst

Lcd 7 behandlcl i slac:hum 26-29 31·32 45·5 I
Led 9 behandlet i stal.hum 26·29 45·5 I
Lcd 2·6 og 8 behandlel i stadIUm 31·32 45·5 l

meldugmodtagcllge sorter. nemlig RltTno (7 forsog) og
Versailles. Ved 2. behandling er valgt midler, der især
har god effekt mod Scptoria. Angrebene af Scptona har
,ære megel kraftige.

De hojesle nenomcrudbyncr er opnået. hvor der er an·
vendt Diamam mod Septona. Det næstbedste resultat er
opnået, når der er anvendt Opus Team.

Anvendelse af Mentor ved den forsle behandling har
re~ulteret l højere nenomerudbyuer. end når der er an-
vendt Fortress. En forklanng herpå cr, at Septoria l 1998
har optrådl med tidlige og kraftlgc angreb. Od har derfor
været en fordel al anvende et bredspektrct middcl på et
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tidligt tidspunkt i vækstsæsonen. Fortress bar udelukken
de effekt på meldug, og effekten er meget langvarig (op
til 8 uger).

Forsagene fortsætter.
I tabel 64 er belyst effekten af forskellige meldugmid

ler, Ved den sene behandling er i alle forsøgsled behand
let med 0,5 liter Amislar pr. ha mod Septoria. Alle forsøg
cr udført i Riuno, og den bedste mcldugbekæmpelsc er
opnået, hvor der er anvendt Fortress e1lcr Mentor. Da
Septona dog har optrådt med tidlige og kraftige angreb,
har de midler. der også har effekt mod Septoria (AmiSlaf
Pro og Mentor). resulteret I de hOJeste merudbytter.

J tabellen er også vist l'andprocenten i kernen efter de
enkelte behandlinger. Måhnger afvandprocent er foreta·
get i alle forsog. men i forscgene med afprovning afstro
biluriner er vandprocenteme medtaget i tabelbilaget.
hvortil dcr henvises. Strobllurinemes såkaldte forgron
nende effekt har resulteret i en frygt for en for sen mod~

ning og et for sem hosttidspunkl. Målinger af vandpro
centen i forsøgene giver et indirekte mål for, om denne
frygt er velbegrundet. 1tidligere års forsag er ikke sel hø
jere vandprocenter i forsogsled behandjet med strobiluri
ner. men l disse år var der generelt en tidlig og lor host. I
1998 har hosten værel mere besværet af ustadigt "'cJr,
men derer generelt ikke observeret højere vandprocenter
l de strobilurinbehandJedc forsogsled end i ubehandlet.
Målinger af \'andprocenten i halm er Ikke foretagel i
landsforsogene. men undersøgelser foretaget ved Dan
marks JordbrugsForskning i 1998 tyder på et hojere
vandindhold i halmen. når der er behandlet med strobil
uriner.

Tabel 65 Bladsrampe -Ial'e do fer afslrobtlurlfler (848)

p"
Antal I I{kg kerne pr. hadæknmg.f

\1.ler',," mel· IScp- "blad< udi>

~~I~
dug tona .. I OS... me.. ~- ~;I

<>.77 u.Jb.

}9988jonøg
I. Ubehandlet J 24 J,_ 68.2
2. I " 0,35 I Mentor

1 I< 0.5 I AmiSl3r 0.3 6 2,_ 11.5 4.J J,4
J. I llO.175 I Mentor

I " 0.5 I AmiSlar O.J 6 2,4 lO,S 4.S J.8
4. l x 0.09 J Mentor

I " 0.5 l Amlstar 0.4 7 2.J 10.7 S.2 4.6,. I x 0.35 I Mentor
I x 0.25 I Amistar 0.2 6 2,3 10,8 S.2 4,6

6 I " 0.35 I Menlor
I .. 0.125 I Amislar 0.1 7 2.2 9.0 4.2 J,8

7.2 II 0,1751 MentOr
I II 0.25 I AmiStar 0.1 S 2,3 12A 6.0 S,4

8. 1 "0.175 l ~lcnl0r
2 .. 0,25 I Amistar 0.3 7 2.J 13.2 6.4 S.7

9 I " 0,5 1AmLSW' J 9 2.J 10.4 6.J S.8
LSD 1·9 2,4
LSD 2·9 1.'

ForeløbIge pnser. Se tekst
I NC'llomerudb)'ue mcd ny pcstleidafglft på ]3°~

Lcd 2·6 bchandlC'l L5la(hllm 31·32 39-45
Led 7 og 8 behandlet, Sllldlllm lO-31 ]Q 59
Led 'I hcltandlct i stadIum ]9-45
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Tahe/1'i6 Bfadwampe ~,ratt'gl med nt'e og ældre nHd/er
(849)

Pet dækning af Anlal Hkg kerne

~nne
pr. ha

Vlnftr1l\tde m"- I Sq>-
I.d<

nellO-
l

dug lona P' SIri udb
Oll ....-- ....--

CI;, 11:7 iMlb udb

Lave doseringer af strobiluriner
I tabel 65 ses resultaterne eftcr en ny forsogsplan. h\or
Ikke kun ctTek1en af halv og kvart. men også en oliende
del daslf afsrrohl/urmerne \i1enTor og AmlSlar er afprø
vct.

Mcldugangrebene har ovcJ'\cjende \ æret s\agc, og der
cr med alle J doseringcr afMcntor i forsogs1cd 2til4 op
n~et en Cns.1nCI bekæmpel!>e og mcrudbytte. Angrebene
af Scptona har været kraftige. og der er opnåcl en jævn.
byrdlg bekæmpelse med de 3 doseringer af Amistar i for
sogsled 2. 5 og 6. Del højeste nettomerudbytte er I

gennemsnll af forsøgene dog opn~ct ved anvendelse af
k\ art dosenng Arrustar. I R dOSIS Amlstar falder Især
Igennem I ct forsog.

3 behandlinger med kvan dosering i forsogsled 7 til 8
har givet et ildt hojere nettomerudbytte end bchandlm
gerne i forsogslcd 2ti16. En enkelt udsprojtning af halv
dosering ArnIstar. når fanebladet er fuldt udviklet (for·
~"gslcd 9). har dog resulteret Idet samme nettomerudbyt·
tc som I forsogsled 7 ul 8.

Forsøgene tyder på. al der er godc muhgheder for al an
vende nedsatte doser af stroblluriner.

I tabellen er også beregner netromenJdbyllet .'ed den
fo,.hojedeafgift. der trådte i kraft den l. november 1998.

Forsøgene fortsæltcr.

Strategi med nye og ældre midler
I tabel 66 ses resuhatcrne efter en ny forsogsplan lli af
klaring af. om ældre lluddeltypcr med fordel kan kombl·
neres mcd strobtlurineme Amlstar og Menlor Bell/e skij
teds QIII'/!nde/se og bltmdin[;er af de to mulde/fnJe,. er
undersogt. Ved blandmg af de to middeltyper kombl·
neres strobtlunnemes Især forebyggende \ Ifkl1lng med
de ældre midler. 'iOm især har kurerende virknlllg.

Det fremgår. at eptona har værct den dommerende
svampesygdom. og at der med allc strateglcr med 2 bc
handlLngcr er opnået en ensartet bekæmpelsc. IIIdIlgere
års forsog har stratcglen i forsog~lcd 2. hvor der er an
vendt halv dosering Mentor efterfulgt af halv doscring
Al1l1star. ofte resulterel! del høJcstc netlomerudbytte. Af
tabellen frcmg r dog. :tI der ved al anvende en blanding
afcn k\ art dosenng Amlstar og en han dosenng Folicur
\cd den anden bchandlmg (forsogsled 5) eller en blan
dmg afhart dosenng Amistar og en han dosenng Men
tor vcd dcn anden behandling (forsogsled 6) er opn~el

smnme merudbyuc. P. grund af den lavere priS p~ Foli
cur og Mentor i forhold ul Amistar blivcr neltomerudbyt
tct dog lidt højere i forsogsled 5 og 6 end i forsog~led 2.

Af forsogsled 9 frcmgår dCI. al det cr den sidstc beo
handling I vækststadium 49-51, som har givCI dcn stOrslc
del af merudb}1tel. Dette er i overensslemmeise med, at
Scptoria har \ærel den dommerende s\3mpesygdom. og
at Septona Især optræder i sidste del af vækst sæsonen.

\i1eldugangrebene har været rclatlv1 svage En forbed
nng af Amistars meldugeffckt vcd blandmg med mel·
dugmidleme Corbcl eller Tem l forsogslcd 3 og 4 har
derfor heller ikke resulteret I el højere merudbyttc end
ved anvcndelse af Amistar ah:nc. Anvendelse arhalv do
senng Mcnlor (Iorsogsled 2) og halv dosering Fohcur
(forsogsled 7) ved den forste behandlmg har derfor også
resulteret i næsten samme neuol11erudbytte. Tidltgere ~rs

forsøg har vis!. at Menlor har bedre etTekt mod meldug
end Foheur.

Alle behandlinger har resuhcret I flere grønne blade I
Juli sammenlignet med ubehandlet Behandling alcne I
vxkststadium 49-51 (rorsogsled 9) har haft næsten sam
me forgronnende etTekt som 2 behandlinger.

Forsøgene fonsætter,
Itabcl 67 ses resultaterne efter en ny forsogsplan. hvor

del I lighed med forsøgene i tabcl66 er belyst, om anven
delse af .!olrobilunnerne Amistar og Mentor med fordel
kan kombmeres med ældre mlddeltypcr. her Tilt lap og
Foltcur. Der er fokuserel på mulighederne på det .\·ene
tidspunAt. nemltg væksL"tadlUm 49·51 Septoria har Igen
været den dommerende svampesygdom. og kun I el en
kelt fors"g har dcr været kraftIge angreb af meldug. Den
bedste Scptoria-bckæmpelse og det hUjeste l1cttomenld
byltc er igen opnåel j forsøgs lcd 7. hvor der er anvendt
halv dosenng Mentor efterfulgt af en blandmg af hart
doscring Amistar og han doscnng Folleur. Anvendelse
af I alt k\ar1 dosering på hvert af de to tidspunkter (for
sogsled 8) har resulteret I et lavere merudbytte. hvIlkel
skyldes de meget kraftige angreb af Septoria Kombma·
tionen afhalv dosenng \1entor efterfulgt afhal\ dosenng
Foltcur (førsogsled 6) har glvct del næslhoJestc nelto
merudbytte.

I 14 1.' 13,4 6.5
J 19 1., 10,1 •.0

!.6
J.5

10·]\ JI)·51
J9·51

42 1.0 ....
0.1 Il 2,0 15,0 7.8

0.1 Il 2.0 U.5 7.1

0.09 15 2.0 13,9 7._

0.1 " 2,0 15.0 8.3

0.1 Il 1.0 15,1 8.'

2 Il 2,0 I·U 7.5

Forelllblge pm('r. Se Icl~1

Lcd 2·8 behandlet I stadIum
Lcd q behandlet I stadIum

/ liliA ,\ jOr'5lJg

I. l1bl:ha.ndlel
:! I K O.U I Menlor

I ' O.~ 1Aml~tar
3. I )( 0,35 1Mentor

l )( 0,25 I Amistar
- 0,25 1Corbd

4 I x 0,35 1Menlor
1 x 0,25 1Amlstar
+0,25 1Tern

~ 1 ' 0.35 1\1clllor
\ .. 0,25 I Aml,l;lf

- 0.25 \ fooill:ur
6. I x 0.35 I Menlor

l x 0,25 1Amlstar
+0,1751 M~tor

7. I ~ 0.5 I Folicur
I ~ 0.5 I Arlll,tar

8. I )( 0.25 1Fohcur
+ 0.25 1Cor~l

I x 0.5 I Amistar
9 I x 0.5 IAml\t.lr
LSD I-II
IS/) :·11
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Tahel67. Blads\'ampe slralegi med n.l'e og ældre midler.
(BSO)

Tabel 68. BladSl'ampe - srrategi med nye og ældre midler.
(BSJ)

l"~-
Pct. dækning ar Antal

Jlkg kerne

~nDc
",.ha

mel- I Scp-
lade

pr. str! udb. og netto-dug tona mc,- ""'-ICn 4n udb. udb.'

Pot Hkg kerne
dlckning .r

AnlaJ
pr. ha

Vlnterh\'ede mel- I SCl?- W'J: ,db IlCtto-dug lona ",,,,, log rncr· ""'-I ca.30i6 udb. udb.'

AJcsjllsarium har værel mere udbredl end normalt i den
jilgtige sommer. Ingen midle!' har ril.wækkelig effekt
mod aksjilsarillm.

En enkelt behandling i vækststadium 49-51 har igen re
sulteret i den slørste andel af del samlede merudbytte
(forsøggled 9).

I tabel 68 er anvendelse af strobiluriner og de ældre
midler Tilt top og Folicur igen kombineret, men her er fo
kuseret på mulighederne på der tidlige tidJ'p"nkr, nemlig
vækststadium 31-32. Forskellige strategier med 2 gange
haJv dosering og 2 gange kvart dosering er afprovet.

I 1997 blev der opnåel et ensartel nettomerudbytte ved
anvendelse af Till top og Mentor ved den første behand
ling (forsogsled 4 og 6). Anvendelse af Tilt top i stedet

Udbyltelab forårsagel af meldug hhv. Seploria
Formålct med forsøgene i tabel 69 er al kvantificere ska
den forårsaget af meldug hhv. Septoria. I forsogsled 2, 3
og 5 er der brugt ældre midler. mens der i forscgsled 6-8
er anvendt nye midler. I forsøgsled 9 er PC-Planteværns
vejledning i svampcbekæmpelse udføn.

2,3 14,0 9,6

2,4 17.4 10,2

2,5 11.0 2,3

2,4 10,0 2,8

2.4 9,8 2.6
l.J

1,7 67,0

2.1 11,1 7,5

2.2 14,7 7,5

1,8 83.4

2,2 11.4 7,0
1.3
l.O

2.4 14,9 6,2

2.2 12.6 7,4

2,3 14,8 7,6

"'

5

4

5

J3

JJ

J2

Il

J2

JJ

J3

J4

J9

29

1997. li fom,g
I. Ubehandlet
2. l " 1,0 I Amistar Pro

1 x O.S I Amistar 2
4. I x O,S ITill top

1 x O,S I Amistar 0,8
6. I "0,35 l Mentor

I "0.5 I Amlstar 0.2
LSD 1-6
LSD 2-6

1998 /lforsøg
I. Ubehandlet II
2. 1 " 1.0 l Amistar Pro

1 " 0.5 IAmistar
3. I x O,S l Amis!ar Pro

J IC 0,25 l Amistar 4
4.1 "0.5 I Ti1t IOp

I " 0.5 l AmIstar 3
5. 1 x 0,25 I Tilt top

l x 0,25 I Amistar 4
6. l " 0,35 I Mentor

l " 0,5 I Amislar
7. J "0,175 I Menlor

1 x 0.25 1Amistar
8. 1 x O.S l Folicur

I x 0.5 l AmisUlr J
9. l x 0,25 I Folieur

1 IC 0,25 I Arnistar 4
LSD 1-9
LSD 2-9

"Forelobigc priser. Se lekst.
Led 2-9 behandlet I stadium 31-32 og 49-51.

for Amislar på det sene tidspunkt resulterede derimod i et
lavere nettomerudbytte. hvorfor disse forsøg er SlOppet.
Fra 1998 indgår derimod en blanding af Amiswr og Tilt
top i forsøgene.

Af tabellen fremgår, at angrebene af både meldug og
Seploria har værel kraftigere i 1998 end i 1997, og at an
vendelse af Mentor i stedet forTilt top ved den første be
handling har været en fordel i 1998. Anvendelse af Foli
eur ved første behandling har givet samme effekt og
merudbytte som ved anvendelse af Tilt top. Det højeste
nettomerudbytte er opnået ved anvendelse af halv do
sering Mentor efterfulgt af halv dosering Amistar (for·
søgsled 6). Nenomerudbyttet ved anvendelse afmidleme
i kvan dosering (forsøgs led 7) er dog i gennemsnit af for
sogene J...'U1l 0.6 hkg lavere pr. ha.

7.0

7,5

9,7

7.7

6,7

g.o
6.0

8.4

2,6 10,9

2,6 14.2

2,6 11,9

2.6 14.6

2,6 12.2
2,J 10,1

3./
3.0

49-51
49-5l

2.7 16,4

2.7 14,4

2,0 71,2

9

JO
J3

9

II

II

II

26

31·32

1998. 7forsøg
I. Ubehandlet 11
2. 1 x 0.35 1Mentor

1 x 0.5 I Amis1af 7
3. I x 0,1751 Mentor

I x 0,25 I AnuSfar 6
4. I " 0.35 I Menlor

1 x 0.25 IArmstar
+ 0,25 1TilllOP 3

5.1 x 0,175 I Mentor
I x 0,125 I Amistar

+ 0,125 1Tilt lop 3
6. I x 0,35 I Mentor

1 x 0,5 I Foheur 2
7, 1 x 0.35 I Menlor

I x 0,25 1AmisUlr
+0,25 J Folieur 0,7

8. I x 0,175 I Mcntor
I" 0,125 I AmiS1af

+0,1251 Folicur 1
9. 1 x 0,5 1Amistar 6
LSD 1·9
LSD 2-9

I Foreløbige priser Se tekst.
Led 2-8 behandlet t stadium
Led 9 behandlel i stadium
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Tabt'! 70 Bekæmpei5C u!Sep'(Jr/o (B5.JJ

I orcloblge pn~r. Se lck,t
I ed ~ behandlet i stadium 31·]2 59
led 3-7 behandlet l stadium 39-15
Led 8 behandlet I ,.tadlUm 511
Lcd 9 ~handlet l sladlUm 39·~5 5Q

Pet Ania! Ilkakemc
d2kning af = p''''

\ inlerh\-~ mel· ISet>-
dU8 lOna ",,,,,

Ino~. ~Ica. 117 00b. odb

4' 1.1 68.1

0,4 12 2.2 15,4 -U.~

0.7 Il 2.2 13.2 ,..
O.' " 2.0 '5 '.'0.7 21 1.7 '.2 2.1
0.8

"
1.' '.6 2.'

I 18 1.1 6.' 4.'
I I. 2.0 "O 4,~

I 12 2.2 11,6 6.7
_'.5
JA

0.8 J8 1.1 68,8

0.2 IO 2.1 12.q ·3.0
05 IO 2.0 10,4 J,I
0.6 " l.' '.8 J."
0.4 16 1.6 4.4 1.3
0.6 " 1.7 ,.. JA
0.7 Il 1.8 7,3 J.2
O.' II l.' ,.. '.'!.I

!,f/

191;,\ I'iforsøg
I Ubehandlet
2 2.0 I AnlISUl Pro

1.0 I Aml~t:lr
3. 1.0 I Amistar
4 O.~ l ,o\ml$tar
5.0,5 l Till top
6,0.5 I Folicur 250 EW
7.0,25 l AmIstar
R. 0.5 l Amistar
9.2 Il 0.25 I Amisur
I.sn 1-9
LSDYI

Septoria har værel den dommerende sygdom I forsøge
ne. og meldugangrebene har overvejende været svagc.
Alllgc\'c1 er forsogene delt op I Lynx. Hunter hh\. Rlt
010 Hussar. hvor sidstnævntc soner nonnalt er mest
modtagelige.

Ved at sammenholde merudb)'lteme t forsogsled 2 og 5
kan merudbyttet for at bekæmpe Septoria med de ældre
midler \luderes. Corbel virker mod meldug og gulrust og
har kun lille effekt mod Septona. Tilt 250 EC virker den
mod mod alle tre sygdomme. Ved al behandle 3 gange
med Corbel er meldug bekæmpet. og merudbyttet for al
bekæmpe Seploria kan vurdcres I Lynx,'f-iunterer der s.1·
ledes i gennemsnit afde 3 forsog opnået el merudbytte på
1,3 hkg pr. ha for al bekæmpe meldug (forsogsled 2) og I

RitmolHussar et merudbyttc på 0.8 hkg pr. ha. For al bc
kæmpe Septoria med de ældre midler er der i Lynlt/Hun
ter opnået et merudbytte på 5,8 hkg pr. ha (forsogsled 5
2) og i Ritmo/Hussar et merudbytte på 5,5 hkg pr. ha.
Med de nye midler er der li Iltvarende opnået el merudbyt
te på 1.4 hkg pr. ha (forsogsled 6) l LynxlHunter for at be
kæmpe meldug og I Rltmo 'Hussar et merudbytte på 2.0
hkg pr. ha. For at bekæmpe Seplona med nye midler er
der i Lynx. Hunter opnået er merudbytte på 13.8 hkg pr.
(forsogsled 8 6) og I RUJno'Hussar el merudb)1tc på

19Y~ Y~ IOIQrsøg
I. Ubehandlct
2 2.0 [ Amlstar Pro

1.0 l Amlstar
3, 1.0] Amlstar
.: 0.05 I Aml~lar
S. O.S ITilt lap
7. O.2~ I ArnlSlar
8. 0.5 I AmlStar
9 2 . 0.25 I Amlstar
I.S/) l-Y
1~1).·-V

Tabel611 Blud!J.mmpe skade furårsaget af mddllg hhl
Sepwnu (851)

Pet. d2ktun.af
Ania! Udb.~

VIDurtntde mel· I Set>- =~.dua ton. kerne
p''''' ", ...

ca lin

IIII;X j jO,.søg Rlfnro 1I11.UU,.

I ~handlt1 O.• 67 0.8 58.9
2 3 • 0.5 I Cortld O.' 53 O., 0.8
3. I ... O,S I Corbd

2 l< 0.5 l Coroel
+ 0.25 I Tilt 250 EC 0.4 27 1.4 4,3

4 I " 0,3 II'onrcss
2 " 0.25 I Till 250 EC 0.2 J. 1J J.8

5. 3 " 0,5 I Coroel
+ 0.25 I Tilt 250 EC O.J 21 1.6 6,J

6 I 'O,ll f-onress 0.2 60 O., 2,0
7. I l< 0,3 I Fortress

2 Il 0,5 l Amisw 0.2 12 l.' 11,9
lo; I • 0,3 l Fonrcu

-+- 0..5 I Aml~t3r
2: ~ 0.5 I Amlstar 0.2 " 2.0 14,1

9 pc·Pl.vzm, sYl. O.' " 1.6 IO.]
l.SD l-Y 1,J
1..51>1-11 ~.J

IYVH J/OTH'!: h7IX Hun'""
I. Ubehandlet 0.7 " U 72.4
2 3 " 0,5 I Cornel 0.2 1< 1.6 1.3
] I Il O,S I Corbcl

2 l< O,S l Corbcl
+ 0,25 I Tilt 250 EC O ]J L' 6,6

~ 1 • O,] ] Fonress
2 • 0.25 l Till 250 EC O 12 2.0 6.0

5.3 "0,5] Corbcl
+ 0,25 I Tilt 250 EC O IO 2.1 7,1

n I "10,3 I Fonress U J2 1.7 1.4
7. I Il O.] I FortresS

2 " 0.5 I Amlstar O 6 2.5 15,8
8. I • 0,3 II'onrc~~

- O.S l AmlSlar
2 • O.S [ \mlSlar • • 2.05 15,2

9. PC-PI værn. syg. 0,3 21 2.2 10,6
15n 1.9 J}
I.•m }·9 J~

199~ 'Jom'K
l. ~lwK1Ict 0.8 18 1.2 8<>.0
2 3 " O.S I Corbel • Il U l.'
3 I Il O.S I Corbe]

2 .. O,S I Corbel
+ 0,2S I Tilt 250 EC O 6 1.8 4.4

• I • 0,3 I Fonrcss
:1 • 0,25 I Tilt 250 EC O L' J,6

S.3 Il 0,5 1Corbcl
+ 0..25 1Tilt 250 EC O , 2,0 ',1

6 l x 0,3 I Fortre~s O " I.' 2.1
7. I " 0,3 I FOl1ftss

2 l< 0,5 ] Amlstar O J 2.' 9,0
~, I "0.3 l Fortress

• 0,51 AmlSlar
2 • 0.5 I Amlstar O J 2.6 '.J

9 PC-PI.VIl'm, syg. 0.09 12 1.6 2.4
lSD 1·9 2.4
LSD 1-9 2.J

Lw 6 bthandlct I Sladlum 30-31
Led 2-5 og 7-8 behandlet I stadlwn 30-31 ]9-45 65-71
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Tabel 71. BekæmpelseajSeptorw (854)

1_....
..... Hq ......... -..,U .... bo-- -1Scp- ....:. .......... tona .. ""'.""'. Ddb.... l'1 Ddb.

1998.6forsøg
I . Ubehandlet 8 J4 58,3
2. J IC 0,33 I Tilt top

I IC 1,0 IArnIstar 1.33 , 8 17.6 7.9
3. I )< 0,33 ITilt top

)< O,S I Anustar 0,83 S II 14,4 8,0,. IC 0,33 I Tilllop
IC 0,25 l Amistar 0.58 6 12 11.9 7.1

S. IC 0,33 ICorbcl
)< O,S I Arnistar 0,83 S 12 D,I 7.1

6 )< 0.33 I Corkl
" 0;:5 I ArnIstar 0.58 6 l' 9.5 S.1

7. IC 0,67 I Amistar Pro
IC O,S I Amistar 0.83 S 7 1S.2 7,7

8 "0.67 IAmistar Pro
)< 0.25 I Ami5tar 0.58 6 10 14.4 8.6

9. " 0,5 I Amisw O.SO 7 17 11,8 7.7
l..so 1-9 Z.O
LSD 1-9 1.0

Led 2-8 belwKt1e'1 • stadium 31-)2 49-51
Led 9 behandlet i stadIum 49-51

12, I hkg pr. ha. dvs. Cl merudbytte, der er ca. 6 lil 8 hkg
hajere end ved brug afældre midler.

PC-Planreværn har anbefalet behandling i alle forsøg.
De nøjagtige behandlinger er gengivet j tabelbilaget. I
gennemsnit af forsøgene har bchandlingsindeksct ved
brug af PC-Planteværn været 0,62. Når de opnåede
merudbytter vurderes, burde indsatsen dog have \ærella
vere i I forsøg og højere I 2 forsog.

Forsogene fansætter.

Bekæmpelse af Septoria
Fonnålel med forsogene i tabel 70 er at finde det optima
le tidspunkt og den optimale dosenng til bekæmpelse af
Septoria.. Forsøgene er udføn i lyn.lo: (4 forsøg), Riuno og
Versailles. SepIaria har optrådt med tidlige og kraftige
angreb, mens meldugangrebene har værel svage. I for
sogsted 3 ril 7 er der kun behandlet på et tidspunkt. nem·
hg da fanebladet var fuldt udviklet (vækststadIUm
39-45). Anvendelse afhel og halv dosering Amistar (for
sogsled 3 til 4) har i gennemsIlIt af forsøgene resulteret I

næsten det samme nettomerudbyttc. mens en enkelt ud·
sprojming af kvan dosering Amislar i forsøgsled 7 har
været utilstrækkelig. Gentages behandlingen med kvart
dosering i vækststadium 59 (forsogsled 9), har denne
~tra(egi resultcret i det højeslc nenomerudbyne af dc af
prøvede strategier.

Der har ikke \ærct statistisk sikker forskel på merud·
byttet vcd a' behandle med halv dosenng AmIstar I

\ækststadlum 39-45 og i væksls13dium 59. l forsøgene
har der l gennemsnit \-ærel l-t dage mellem de to bchand
Imgcr.

60

Tabel 71 Bekæmpelse ajSeptol'ia. (855)

P,,--"'u Hq.....
.... bo

VIMa ..... !icpOlrio md- ........ --.. ";:"1ca. 916 ca. 21,l6 ca. 15/7 .....
ca. '}'7 Ddb.

....&..54 It. 71 ... "
1998 5 forsøg
I. Ubehandlt't 17 19 62 2 ",4
2. J "0.3 I Fortress

1 )< 0,5 J Amistar S , 11 0.7 11.3 7.2
3. I x 0,3 1Fonr~ss

1 x 0,25 I Amistat 10 13 0,7 10,4 8,0
4. l )< 0.3 I Fonress

I )< 0.5 l Am.star , O 12 0.5 12,4 8.3
S. I x 0,3 I Fortress

I )< 0,25 1Arnistar , 8 '3 O,S 10,0 7,6
6 I " 0,3 I Fonress

1 " 05 I Anuslar O 12 0.5 14,3 10~

7. I "O.JIF~
I x 0,.25 I Amistar 7 12 0,8 11,8 9,4

8. I "0.3 I Fortress
1 " 0.5 1Amlsw 13 O.S 8.S '.4

9. I IC 03 I F0rtres5
1 )< 0,25 l Aøu.star 18 0.6 S.8 3,4

LSD 1-9 1.8
LSD 1-9 1.9

MeNdbytl~ - omJcostnlngCT III ScpIonabekæmpcl~.
Lro:!og3behandllsudlum 31-32 35-37
Led 4 og S behandl.• stadIUm ) 1-32 39
Led 6 og 7 behæKll. i stadium 31-)2 SI
Led 8 og 9 behandl. • stadium 31-)2 71

Anvendelse af halv dosering Tilt top og Folicur i for·
søgsled 5 og 6 har ikke kunnet konkurrere med tildeling
af Amistar heller ikke med kvart dosis Amistar.

I tabel 71 ses resultaterne efter en ny forsogsplan, hvor
del er undersogt, hvad den okonomisk optimale dosering
af Amistar mod Septona er. Endvidere er det belyst. om
det ved den tidlige behandling I vækststadjum 3I·32 er
bedst at anvende Tilt top. Coroel eller Amistar Pro.

Igen har Septoria været den dominerende svampesyg
dom. Angrebene har optrådt tidligt og har været kraftige.
Af forsogsled 2 til 4 fremgår, at jo højere dosenng af
Amistar, jo bedre Septoriabekæmpelse og jo højere
merudbytte. Beregnes ncttomerudbynet. har anvendelse
afhel og halv dosering Amistar dog klaret sig lige godt,
mens kvan dosering Amista! har været for laven do
sering, når der forud er anvendt Tilt top ved det krnftige
smiHetryk af Seploria. Det højeste nettomerudbytte er
opnået i forsøgsled 8. hvor der er anvendl en tredjedel do
sering Amistar Pro efterfulgt aflcvan dosering Amislar.
Den kvarte dosering Amistar ved den sidste behandling
har således været tilslrækkellg, såfremt der ved den for
udgående behandling er anvendt et effektivt middel mod
Septoria.

Da Seploriaangrcbcne har optrådt tidligt i 1998, har det
\-æret en fordel allerede ved en førsle behandling i
\ækststadJUffi 31·32 at anvende et effektivt bredspektret
middel.
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Ol·ers/gl I. Relatll nr/.:mng afgodkend/t> slYJnrpenlldler, der alll endes, korn.

IK~H:efods)"ge O O O ..(.) O O O O
Uvedemc:ldug ...(.) U(.) .. ..(.) ." ..(.) BIl)"gmeldug O ·"1·' ..(.)

GuJrust ..(.) ... ...(.) ..(.)
Bygrust ..(., O ..(.,
Septoria

, ...(.) .., "(')
Skoldplet O ··(·1 ..(.)

Oygbladplet .(.) O .... ..,
Snesklmmcl O O O O O O O
Tridkølle O O O O O O O O O

Godlendt OO<IS pr ha 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0
(a pm kr. pr. ha 1S6 273 4'. 317 BO 326 "9 345 265

Inld. afglfi på IS·._ Hskl moms.... \1eget god \ u1mmg ••• - God 'lfknm~ f'\og.:n \ Irlmng • Svag \lrlfilng O Ingen effekt eller lUC uHadt

O

Opus Temn

O....
..,

OOO....
KgIl pr. h.

Knækkcfodsyge
Ilvedemeldug
O}gmeldug
Gulrust ••(.) O
B)'grusl U(.) O
Scpcona •••(") O
Skoldplet ··(·1 O
Bygbladplet ••• O ...(.)

OI·er5igt l Rt'l(lfll' l'irkmng af tll"t' sl'ampt.'midler atprlH't'/ i korn

..... Meget god \ln..fiIng ••• God \Irknmg·" ~ogen \Irkmng" Sug \Irknmg O
l>osenng .... lmcm\cJc og ',"'cmIg 2.0 I pr ha Vår· og \'mtcrbyg 1.61 pr. ha

Ingen efTekt

Af forsogsled 9 fremgår dog. at cn enkelt behandltng
med halv dosering Ambtar i vxkstsladlUm 49·51 ogs~

har klarel sig godt.
Forsøgene fort~ætlcr

I tabel 72 ses resuhatet afen ny forsogsplan. der har til
formål at belyse del opllmale tidspunkt foren Seploriabe·
kæmpeise. Alle forsogslcd er derfor holdt fri for meldug
del meSle af vækstsæsonen med fuld dosering Fortress.
Septoriabekæmpe!sen er udført på ~ forskellige tids·
punkler ipenoden \ækstsladium 35-37 Illvækststadlum
71 Mellem de 3 første behandhngstldpunkter har der,
gennemsnit af fonlogene været 9 dage, mens der har
værel 12 dagc mellcm vækststadium 51 og 71. Halv hhv.
kvart dosering Arnistar er anvendt på de 4 tidspunkter.

Dct frcmgår, at behandling i vækststadiulll 51 I
gennemsnit af forsogcne har resulteret i del højestc
merudbytte \ed begge dosennger af Amislar. Der har
dog med halv do<;cring Ikke værel statistisk sikker forskel
på. om der er behandlet I \ækststadium 39 eller 51. mens
der ved en tldltgcrc eller senere behandling er opnået el
sikkert lavere merudbytte. El lavcre merudbytte ved be·
handlmg I vækslstadium 35·37 skyldes nok. al fanebladcl
her Ikke er fuldt udviklcl og dcrfor Ikke er blevet beskyt·
ICl. Et lavere merudbytte ved behandling i vækststadlUm
71 skyldes nok. at angrebene er blc\ ct for kraftige. for
bekæmpelse er Iværksat. Med kvart dosering har kun be·
handling i vækstsladium 7 t givet Cl sikkcrt lavere merud·
bylle end de øvrige behandlinger. Ilalv dosering har givct
et hojerc nenomerudbyue end kvart dosering.

Forsøgene fortsæncr.
I oversigt l ses dcn relativc virkning af de godkcndlc

Iludler mod fon-kclligc svampesygdomme i kom, lover·
sigl 2 ses den relallve Virkning af nye, ikke godkendte
midler. som er afprøvet l landsforsogene I år

Aktivering af resistens
I label 73 ses resultatet efter en ny fo~ogsplan. hvor det
er underscgt. om )lplameaktlv310renH Blon kan aktl\-'ere
planternes resistens mod svampesygdomme. Blon skulle
Især aktl\-ere resistensen mod meldug, men også reslsten·
sen mod Septoria. PC·Plantcværns veJledmng l svampe-

TabellJ. Ak1fwmng afre.fi.fle1l.f. (856)

Pet. dækning af Udb I
Ile-

~dbVlalf.m,ede hind· mektug Sq>-

~
IOn.

k~, ko
ca. 26.SIca. 16.6 ca. 2;1 pr ha

IWR j /0"(/'8
l Ubehandlet 2 I 36 71.9, I "60gBIon O.' ~2 0.0
3. I II 608 BIOft

PC·Plamevlm\., syg 0.70 O.' 18 7.'
'* PC·Plante\lnn. ').g 0,70 I IK K.'
LSD/·.f ".1.SD 1·4 lO

Lcd 2 behandlet i stadium 26--29.
Lcd 3 behandlet I 'CllC!lum 26·29. herefter Ifølge PC·Plan1cvæm
Lcd 4 behandlet Iflllgc 1'C·l'lanleva:m
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bekæmpelse er undersøgl med og uden forudgående be·
handling med Bion. Afbehandlingsindeksene fremgår, at
Bion ikke har aktiveret planternes resistens så meget, al
PC~Plamevæm har anbefalet en lavere indsats af svam
pemiddel.

Forsøgene fortsætter.

De seneste års forsøg med afpmvning o/midJer og stra·
tegier j hvede mod bladsvampe har vist:
- ar srrohiJllrinerne er meget effektive og har en »/or

grønnende effekt«.
- at anvendelse aJstrobiluriner oftesl resulterer i højere

nettomemdbytter end unvendelse afældre midler,
- at Qnl'endelse a/halvel/er kvart dosering aJslrobiluri

nerne ofte har givel det hojeste nellamerudbytte. Jo
kraftigere smirtetryk,jo højere dosering er nodvendig,

- ar lave doser af strobiluriner ogsd har /orgrønnende
e./Jekt,

- at det i forsøg med både meldug og Septoria ofte har
værel en god losnjng at anvende nedsal dosering 0/
Mentor efterfulgt afnedsat dosering afAmistar,

- at behandling mod Septoriu giver bedst effekt i
vækststadium 39~59,

- ar halv dosis Amistar mod Septoria har klaret sig på
niveau med blandingen kvan dosis Amistm' + kvart
dosis Folicur saml blandingen ":"art dosis Amistar +
kvart dosis Mentor og blandingen kvarl dosis Amistar
+ kvart dosis Tilt top,

- at en splitbehandling mod SeplOria med kvart dosis
Amistar i vækststadium 39·45 og vækstswdilffll 59 har
klaret sig god! l'ed jWjt smiuetryk,

- at flere meget effektive milller er på vej.

Tabel 74. Behov for sl'{fmpebekæmpe/se i 3 hl'edesorter (857)

Strategi i sortstyper af hvede
I 1994 påbegyndtes en forsogsserie, der skal belyse den
optimale svampebehandling i soner med forskellig mod·
tagelighed for bladsvampe. I forsøgene har i årenes lob
indgået lidt forskellige soner og lidi forskellige svampe~

strategier. I 1998 er forsogene udført i TrintelIa, Haven
og Lynx. Aret før blev forsøgene udført i Pepital, Haven
og Lynx. TrintellafPepital er valgt som repræsentant for
sorter, der er modtagelige for meldug og Septoria, men
gulrustresistente, og Haven som repræsentant for sorter,
som er gulrust- og SeptoriamodtageJige. men mindre
modtagelige for meldug. Sorten erdog ikke blevet angre.
bet afgulrust i nogen afårene. Endelig er Lynx valgt som
repræsentanl for sorter. som er Septoriamodtagelige.
mindre meldugmodtagelige og gulrustresistcnle. I forsøg
anlagt i efteråret 1998 er - som noget nyt - valgt en re~

præsemam for sorter, som kun er lidt modtagelige for
Septoria.

Fonnålet med forsøgene er på et tidligt tidspunkt at fin
de den optimale strategi for svampebekæmpelse i nye
sorter med lignende modtagelighed overfor bladsvampe.

I tabel 74 er vist årets resultater. Der er udført 1,2 eller
3 behandlinger med halv dosering Tilt IOP hhv. halv do~

sering Amistar Pro. Forsøgsplanen giver mulighed for at
vurdere, på hvilket af de 3 tidspunkter bekæmpelse med
de 2 middelryper har været mest rentabel i de 3 soner.

I tabel 75 ses svampeudviklingen i de ubehandlede for·
søgsled i løbet afvækstsæsonen. Det fremgår, at Septoria
har været den dominerende svampesygdom, og at alle 3
sorter har været kraftigt angrebet. Gulrust er ikke konsta~

leret. og meldugangrebene har overvejende været svage.
Det er derfor ikke overraskende, at merudbyneme for

PCt. dækning af Hkg kerne pr. ba Pet. dækning af Hkg kerne pr. ha Pet. dækning af Hkg kerne pr ha

Vlnlerh\'ede mel· I Sep- udb. neno- mel· I Scp- udb, oetU>- mel- l Sq>- "db ",lU>-

I
dug tona og mer· merud- dug tona og mer~ merud- dug tona

ogmer~ morud-
ca. 10.7 ",Ib, bytre ca. Ion Udb, bylt' ca. Ion udb. b)1tl:

/998.2/ forsøg Tn'nlellu Huwm Lyru
I. Ubehandlet 6 34 ",2 4 4J 65,1 2 44 ",'2.3>< 0.51 Tilt top 3 12 10,8 1,4 I 14 11.2 1,8 0,8 15 9,8 0,4
3.3>< 1.01 Amistar Pro 2 8 16,9 2,9 0,9 IO 17,5 3,5 0,5 II 15,9 1,9
4. 2 x 0.5 I Tilt top J 14 9,8 J,5 I 14 10,5 4,2 I 15 9,7 3,4
S. 2 x 1,0 l Arnistar Pro 3 IO 15,6 6,3 I II 14,9 5,6 0,7 12 14) 4,9
6. I x 0.5 I Tilt IOP 4 18 5,. 2,5 2 20 6,0 2,' 0,9 21 5,8 2,7
7.1 x 1,0 I AmiSlar Pro 3 15 lO,S 5,8 2 18 9,6 4,9 2 18 9,7 5,0
LSD '-7 1,8 1,8 1.7
LSD 2-7 1.5 1.6 l,'

/997.17 forsøg Pepilol Hu('en Lym
I. Ubehandlet 8 29 73,6 2 22 76,2 I 22 78,9
2. 3 >< 0.5 I Tilt top 2 IO 6,1 ·3.3 0,7 7 .,9 .2,5 0,5 6 4,2 -5.2
3. 3 " 1.0 1Amistar Pro 2 S l3,1 ·0.9 0,5 4 11,5 ·2,5 0,3 4 8,6 ·5,4
.4 2 >< 0.5 1Tilt top 12 6,8 0,5 O,. 8 7,1 0,8 0,6 7 4,1 -2,2
5.2 lO; 1,01 Amistar Pro 3 6 (1,6 2,3 0,6 5 10,8 1,5 0,3 4 8,2 .1,1
6. 1 x 0,5 1Tilt top , 17 3,. 0,5 I II 5,2 2.1 0,5 12 2,6 -0,5
7. I x 1,01 AmistarPro 5 12 7,7 3,0 0,6 9 8,2 3,5 0,4 9 5,7 1,0
LSD /·1 2.0 1,7 1,6
LSD 2·7 1,8 l,' 1,5

Led 2 og 3 behandlet l stadium 29-30 32-37 45-51 ' ForelDbigc priser. Se t<:kst.
Led 4 og S behandlet i stadIUm 32-37 45·51
Led 6 og 7 behandlel i stadium 45·51
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Tabt.'! '15. Slampehehrmpelse I npewrtt'r I unrerhl'ede
(857)

S)xdomungrrb

191;/'1 II forjog
Trinldla
Meldug I O,, 3 6
Gulrusl O O O O
Scplona 4 7 34

II.Hn
Meldug O 0,3 0,7 4
GUlruSI O O O O
Seplona 4 8 40

l~'n_~

Meldug O 0,02 0,1 2
Gulrust O tl tl O
Seplona 4 8 43

J'ælll.\tudllim JO J6 51 74

Pct angrebne: planrer 18 4

s\'ampcbckæmpel~e er p. samme nl\eaU i alle 3 sorter.
Bekæmpelse i \,æk..tstadlUm 45-51 har bidraget til den
højeste andel af mcrudbyttet. h\ IIkcl er I overen~stem·
melse med. 31 Septoria Især optræder I sidsle del af
... ækslpCnoden. Da der I 1998 allerede har værel kraf'tJge
Septonaangreb i maj. har det endvidere været rentabelt at
udføre 2 behandlmger med både Tilt top og Amislar Pro I
Trintclla og Haven (forsogsled 4 og 5). men det fremgår,
al langt den storste dcl af nenomerudbyuct er opnåel ved
behandling i vækstsladium 45-51 (forsogsled 6 og 7). I
Lynx har 2 behandlIIlger med Till top resuheret i et lidt
hajere nenomerudbyne end en enkclt behandling med
Tilt lap. Ved an\'endelse afAmistar Pro har en enkelt be·
handling denmod resulteret i del højeste nenomerudb}1tc
I gennemsnil afforsogene. Dc opnåede neltomerudbyner
\ ed amendelse af 2 gange hah dosl\ Amlstar Pro er IA
III 2.8 hkg hOjere pr ha end ved anvendelse af 2 gange
halv doSiS Tilt top. h\llkct sk~·ldes en bedre bekæmpelse
af Seploria med Amlstar Pro.

Forsøgene fortsætIer I 1999.forsogene mdg~r 8ngadl
er. Rumo og Cortcz_

Svampebekæmpelse i forskellige sorter
I label 76 ses en sammensullmg af dc opn~edc brutlo
mCnJdbytlcr for svnmpebehandling i forskellige h\cde
sorter i 1998 og tidligere:ir. Frcm til 1998 er anvendt 2-4
x 0.25·0,5 I TIll 10P pr. ha. I januar 1998 bic" Allllstar
godkendt. hvorfor der dette år er udvalgt forsøg, hvor der
cr behandlet med en kvan III halv dosenng TIlt 10p. Fol!·
cur eller Amistar \cd førsle behandlmg og med en kvan
til halv dOSIS Amistar \ed anden behandling I nogle for
sog er Anuslar supplerct med O.1511ter Corbcl pr ha. Op
gørelsen I tabel 76 bygger både på sonsforsog og pl3nte
\æmsforsag. Det skal påpeges, 3t der Ilgger forskelhgt
antal forsag til grund for de visle merudbytlcr Ide enkclte
soner. hl,.orfor tallenc ikke er dIrekte sammenlignelIge.
Tallene giver dog ct induyk af "iwouel for mcnldbytler
for svampebekæmpelse i de enkelte år. Merudbyl1erne er
både et udtryk for sonernes ll1odlagelighed. årets smil·
fetryk og midlernes effektivitet. De store brullolllcrud
byner i 1998 skyldes såledcs både el kraftigl smlttclryk af
Seplona. og at Amlstar giver højere merudbytter for
~\ ampebekæmpelse end Tilt top.

PC-Plantevæm
PC-Planleværn er et beslutnmgsslOtte-program. som er
udVIklet af Danmarks jordbrugsFørskmng i samarbejde
med Landskonlorct for Planteavl. DCI kan vCjlede Ibeho·
\et for bekæmpelse af sygdomme. skadedyr og ukrudt. I
sygdoms· og skadedyrsdclen vejleder programmet om
bekæmpelsesbehov i kom ud fra sort, udViklingstrin. an·
grebsgrad og nedborsdata. Ved bekæmpelsesbehov gives
forslag til middelvalg og dosering samt mfonnation om.
hvornår marken Igen skalll1ses. )'C-Plarucvæm kan ko
bes på del lokale pJanteavlskontor.

Tabel 76 BrllttomerllfJbwrt' for .\\'tImpehekæmpelse m('(/forskellige sIra/eg/a'

19.J
24.3
~O.I

19.9
19.8
14.0
14,4
16.4
11.7
15,9
18.8
18,8

6
4,
S,

12
S

23,
S
9
8

3.9
6.5
~.~

4,0
.,1
4;
3•.J
6,0
J,o
4,0
J,6
S,,

,
4

, l

S
16
43

S
12
4,,
4

,O

,O 3.~ SS 5,6 )9 10.6
14 4,0 lo 4,6 25 6,7
17 2.0 S, ". '0 7,7
Il 2,6 lo 4,2 40 5,6

16 4,1 SO 7,1 64 8,0

7 3,2 31 5,4 42 6,3, ',7
S 4,7 25 7,4

I-fal
Uamer
Ha\cn
H""",
HusS3r
LY""
Rmlto

"'Im'StaklIdo
To""
Trmtc:llll
Versallies

1994 1995 19% 1997 1998 I
VI.lerh"ede

antal I tnef- antal I roer· antal l mer· antal l mcr- "'lal I ""'. IfOlSOa udbytte fOfSO& lKibyne forsøa udbytte fOrJOg udbytIe forsøg udbytte
.

I 1994.97: 2..1 ~ 0.25.0.5 I rllt top 19'1S 2 x 0.25-0.5 ITilt IOP' FollcurAnllSlar.
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Tabel 77 PC-Plantevlem - sygdomme (858)

Pot. Hkg kerne
Jk. dælminga pr. ha

!vlatl'rtl\Ue
Anlal hand-
kors- lings- mel~ l~e~ ""b. netto-;
I" m· dug lona .g me,·dd" mer- .db.

CII4n ""b.
/998.8forsog
l. Ubehandlet , 2E 71,1
2. I >( 0.33 l TIlt top

I )l 0,33 1Amistar 2.00 0.66 4 " 10,5 45
3. I )l 0.33 I Amistar 1,00 0,]3 3 lE 10,1 7,3
4 PC.Planteva=m, syg 1,50 0,66 3 " 12.4 75
S .PC-Planteværn, sygJu~t. UO 0,63 2 l? 11,6 6,7
6. PC·Planleværn. syg. 75% 1.50 0,53 3 20 10.2 '.7
7. PC-Plantevæm, syg, 50% 1,.\0 0,36 3 20 E,6 6,0
8. Markens planleværn 1.75 0.66 2 IS 9,8 4.8
9. Plante\,æmsgruppe 1.38 0.49 2 lE 10.0 ',7
LSD 1-9 1.7
LSD}·Y .,.

Lcd 2 behandlet i stadIum 30-3 l og 39.....5.
Led 3 behandlet i stlll.hum 39·45.

I tabel 77 er vejledning ifølge PC-Plantevæm sammen
lignet med andre bekæmpelscsstTalegier. I januar 1998
blev Amistar godkendt, og l'ejJednjng i sl'ampebekæm
pelse med Amislar er indarbejdet i PC-Planleværn. Tidli
gere års resultaler med afprovning af PC-Plantevæms
vejledning i svampebekæmpelse med hidtidige midler er
derfor ikke vist i tabellen. Der henvises til tidligere års
oversigter.

I forsogsled 5 er en justerel udgave af PC-Planlevæm
afprøvet. Her er doseringen af svampemiddel i højere
grad tilpasset klimaforholdene i perioden forud for beo
handling. , forsøgsled 6 og 7 er behandlet med 75 pct.
hhv. 50 pct. af den dosering af svampemiddel. som
PC-Plantevæm har anbefalet i forsøgsled 4. I forsogsled
8 er der udført samme behandling som i marken omkring
forsøget. mens en lokal planlcvæmsgruppes forslag lil
bekæmpelsesstralegi er fulgt i forsøgs led 9.

Som »stanciardled«( er valgt behandlingerne i forsogs
led 2 til 3. Da forsøgsplanen er omfangsrig, er del be
grænset, hvor mange »standardled«( der kan afprøves,

Septoria har optrådt med kraftige angreb. Behandling
med en tredjedel dosis Amistar i forsogsled 3 og behand
ling ifølge PC-Plantevæm har resulteret i det højeste nel
tomcrudbyne. PC-Planteværn har i alle forsøg anbefalel
behandling med en blanding afArnis!ar og Cornel i vari
erende dosering og med I eller 2 behandlinger. Ved at
følge PC-Planlevæms vejledning har behandlingsindek
set dog været væsentligt højere (0.66) end i forsøgsled 3
(0,33). l den justerede udgave af PC-Plantcvæm er der
opnået et nettomerudbyne på samme niveau, men med el
lidi lavere behandlingsindeks end i forsøgsled 4. J for·
scgsled 7 er behandlingsindekset på niveau med stan
dardbehandlingell, men neltomerudbyttet er lidt lavere.

Forsøgene i tabel 77 belyser ikke behandlings indeks
for ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse og evt. vækstregu
lering, Ifølge miljøministerens handlingsplan skulle den
totale behandlingshyppighed som et gennemsnit for alle
afgrøder ned på 1,34 pr. I. januar 1997.

Opmærksomheden henledes på tabel 69. hvor PC
Planlevæms vejledning i hvede også er afprøvet. I skade
dyrsafsninet findes ligeledes resuhater med afprøvning
af skadedyrsdelen afPC-Plantevæm.

I tabel B67 i tabelbilagel ses yderligere resultatet af I
forsøg med afprøvning af et beslutningsstottesystcm
ink!. brug af PC-Plantevæm,

I tabel 78 ses resultaterne af 9 forsøg efter en ny for·
sogsplan, hvor Septoriamodellen i PC-Plantevæm er af
provet. Brug af Amistar er nu indarbejdet i PC
Plantevæms vejledning. Amistar virker bedst forebyg
gende, og da brug afAmistar oftest har resulteret i højere
merudbytter end ved brug af hidlidige midler. skal der
færre dage med nedbør til at udløse en Septoriabekæm
pelse med Amistar. For de ældre midler udløser 8 dage
med nedbør i en nænnere angivel periode en $eptoriabe
kæmpeise. mens der ved bmg af Amistar kun skal4 dage

Tabe/78 PC-Planteværn afpro~'n;ng afSeploria-modellen (859)

Antal
Seploriabekæmpclse Ilet dækIung af hkg kerne pr ha J

"iDlen"flIe "g, Valg af middel meldug I SqKoria

::iu3e I
Imed antal Iwrslcr lbch;andlings· ""'.nedber tndtb

CL 30.'6 OObyne' j

1998.9j()f"Søg
I. Ubebandlet, 0,6 21 66,7
2. I " 0.3 f Fortrcss

I" 1.0lTdttop 1.0 1,00 0,02 10.5 ,,O
3. I >( 0.3 l Fortress

l )l 1.0 1Amistar 1,0 1,00 O 7 16.7 9,4
4. 1 >( 0.3 1 Fortress 4 Tilt top lA 0,65 0.0\ 7 9,1 4,9,. l x 0.3 I Fortress 4 Amistar 1.3 0,43 O 7 11,9 E,I
6. l )l 0.3 1 Fortress 4 Amlstar , Folieur 1.3 0.52 0.02 8 11,8 7,8
7. \ x 0,3 I FOrtress 8 Tilt top 0,9 0,)6 O 12 E,O ',6
8 1 " 0,3 I Fonrcss , Amlstar 0.9 0.36 O 12 12,0 E,9
9. 1 x 0,3 l Fortress 8 Amistar + Fohcur 0,9 0,44 O 12 12.6 9,4
fSD 1·9 3.7
fSD 1-9 J.5

I Merudbytte _omkostninger III Septoriabckæmpebe
Led 2-9 behandlet med Fortress I stadium 30-31
Led 2 og 3 behandleT I ~Iadium 45-51
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De !traflIge lmgreh a(Septoria i 1998 har gll'et gode nlll
ligheder fur at iagttage forskelle i sorternes modtagelig
hed, Normair angil'es hwdesorteme som mere eJ/l'r
III/ndre modtageligt.' ow!/for SeplOria, Vækstsæson('n
1991~ har dog !'iSI, al der hådefindi's meget modragelIge
sorrerog middel modlagelige SOrfer, Ugeh'des er der /Il'e
sOr/cr på vej, som har en væsentligt bedre resislem mod
Seproria, end \.j hidtil har sel. /'å hilledenle ses angn,bs
",yrken af Sl'pror/a /0, )uft I en ml'get modtagelig .'1urt
(Brigadier) hllI', j en lidt modtagelig sort (Corte=) , el
ubehandlet .wrrsforsog

med nedbør 111 al udløse en bekæmpelse. Efter en beo
kæmpelse med Amlslar regnes dcr også med en længere
virkningstid end vcd anvcndelse af de hidlidige midler. I
forsøgene I tabel 78 er det belyst, om PC·Plantevæms
vejlednmg I bekæmpelse af Seploria er riglig. Både
PC-Plalllevæms vejledning ved brug afTilt top, Amistar
og blandingen af AITIlstar'" Fohcur er belys!. Bekæmpel
~e er udføn med dIsse midler efter både 4 og 8 dage med
nedbør. For al belysc det potemieIIe merudbytte for ep
tonabekæmpelse er der l forsogsled 2 og 3 behandlet med
fuld dosenng Till IOp hhv. Amistar. Meldug er i alle be
handlede forsøgsled bekæmpel med Fortress i stadie
30·31.

Det frcmg r af labclbilage!. hVilken vejledning PC
Planteværn har givet i de enkelle forsøgsled.

Af tabellen fremgår. al anvendelse af AmIstar og blan
dingen af Amistar + Folicur har resulterel i højere nelto
merudbytter end anvendelse af Till top. Neltomerudbyt~

ICI ved brug nf midlerne efter 4 dage hhv. 8 dage Illed
nedbor har været på sanune nivcau. Behandlingsindekset

Vinlersæd

har dog som forventet værcl lavest. når der har \-'æret 8
dage med nedbor. inden der er bekæmpet

Forsøgcnc fortsætter.

De seneste årsforsog har \'isl. al PC-P/ante\'æms w!jled
flIng i hekæmpelse af sygdomme og skadedyr htlr med·
fim:
- at sygdomme og skadedyr kan konlrolleres,

ar IIdspul/kr og dosis kan opllmere....
- ar det okoflomiske resultat er på 110jde med de hed.~te

afde alT/gI.' a(pmvede bekæmpelsesslrateglf!r,
ar der er hehm for justering og \'derllgere afprmnmx
af PC·Plontnærn \'ejledlllllg , hmg af stroh,lur"'et
AmiSfOr

SIrategl 1999 mod smmpe i hl'ede

Melduf(:
Kend .wrrf'll\· resisrl'ns.

Bekæmp kun i \'æksrstadium 29-65

Bekæmp i de tIdlige stadier. hns.

der er OW!r I per. angrebne planrer I modragell
ge sorter,

der erOl'er IO pct. angrebne plonlt'r 1m/mire
modtagelige sorter

Amwltl ca. 114 /formal dosi!" og op til II:! do.... ,.~ I'ed
mere /ldhredle angreb på spmjletidspllllkrl!t, Gen
lag hehondlingen efter behov.

Gu/rust:
Kem/ sorlens resislen~

Bekæmp" \'æksrstodium 19-7I./ms

- der findes gulrust.

Am'end ca / 3 normal dosis Gentog behondlm
gen ca hl'er 1,·3 uge

Septoria:
Kend surlens re,~isre1l.'j

Bekæmp i vækststadiwlI 32-71, JlI'is

- der registreres 4 dage med nedhlJr, Oplæl/mgen
starter i wekststadlllm 31

VirIalingen afen behandling sæltes til/O dage.
når der er behandler, \·{('hl,\·tadlllm 31-44. og lil
10 dage. ndr der er behandlel' l'æk!;rsradium
45·7/

Amend Ami:.lar eller en hlondmg afAmi'ltar og
FoliClIr eller en bland"'g afAmiSlar og Tilt top
mod Septoria.

Anvend ca, IIJ-IIl dosering, gentag hehandlUlgen
efter behov.
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Tabel 79 Sl'ampebekæmpelse kvælstojniveau Qgjungicidtype (B60)

Pot. Hkg kerne Pct. l[kgkem~ Pet. Hkgk~m~
dltkning af

f~~~
pr. ha dækning af

ff:'
pr. ha dækning af

!'f:'
...ha

mel-I Sep- mel- l Sep-. mel-l Scp- ",.,.Vblterbnde '" ud· mer- n< ud· mer-
"" "".dug lona "". dug lona "". dug tona ud-b}lle

b}'tte byn' bytt' bytt' byn'ca. 2&16 ca. 28/6 ca. 28J6
Blok A Blok B Blok e

/998_ 6forsøg
I. Ubehandlcl
2.2 x0,51 TIll top
3. 1 )( 0.35 I Mentor

I )( 0.5 lAmistar
LSD 1-3
LSD 1-3

10
4

2

40 kg N Wlder N-mm
9 124 67,3
3 133 76.3

J 150 85,6
4,1

4.'

9,0

IS,3

12

•
N efter N-mm

, 130 64,8
3 147 74.9

3 166 87.0
3.7
4,j

10,1

22,2

"•
3

40 kg N Qw!r N-mm
, 129 63,J
4 149 74,5

4 168 88.1

'.'H

11,2

24,8

Led 2 og 3 behandlet i stadIum 31-32 og 45-51.

Vekselvirkning mellem kvælstof og
svampemidler
Svampebekæmpelse i hvede med strobiluriner har i man
ge forsøg medført ct højere merudbytte end med ældre
svampcmidler, f.eks. Tih top. Med henblik på at afklare,
om de højere merudbyner har relation til kvælstoftilde
iingen, er en ny forsogsserie iværksat.

Tabcl79 viser resultaterne af6 forsøg efter en forsøgs
pian, hvor svampebekæmpelse med Tilt top er sammen
lignet med Memor!Amistar ved 3 kvælstofniveauer. Dis
se er fastlagt som gødskning efter N-min og hhv. 40 kg
kvælstof lavere og højere.

Ved godskning efter N-min (Blok B) har der været tilført
157 kg hælstofpr. ha i gennemsnit. Der er hostet 64.8 hkg
kerne pr. ha i det ubehandlede forsøgsled. Svampebekæm
pelse har medført store menldbytter på ca. IO og ca. 22 hkg
kerne pr. ha for hhv. ældre og nyere svampemidler. Om
regnes de store merudbytter til kvælstof i kemelldbyuet. er
dene i forhold til det ubehandlede forsøgsled oget med 36
kg til 166 kg pr. ha efter brug af strobiluriner.

Ved gødskning efter N-min) 40 kg N (Blok A) har der
været rilført 117 kg N pr. ha i gennemsnit. Der er i det
ubehandlede forsøgsled hostet er lidt højere udbytte end i
blok B. Forskellen er dog ikke statistisk sikker. Mæng
den af kvælstof i kemeudbytlct er her øget mcd 26 kg lil
150 kg pr. ha i forsøgsled 3.

Ved gødskning efter N-min + 40 kg N (Blok C) har der
været tilført 198 kg N pr. ha i gennemsnit. Udbytte og
merudbytte for svampebckæmpelse svarer omtrent til
det, som er opnået efter N-min gødskning. Kvælstof
mængden i kemeudbytlet er kun ogct med 39 kg til 168
kg pr. ha i forsøgsled 3.

Der er ikke nmdct statistisk sikre forskelle mellem ud
slagene de tre blokke imellem.

Efter host er der målt N-mm i jordpmver fra forsøgs led
2 og 3 ved det højeste gødningsniveau. Der er ikke fundet
forskel på N-indholdet i jordcn eftcr brug afhhv. Tilt top
og Mentor/Amistar.

Arersfor.wg har vist. at
- svampebekæmpeJse giver en fJger kvælstojoptagelse,

strobi/uriner har tJget J..,'ælsrofoptage/sen mere end
ældre sl'ampemidler.
Forsøgene fortsænes.
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Valg af dysetype
l 1998 blev der iværksat en afprøvning af dyser med re
dlKeret afdrijtsporemiaJe. Afdriften fra sådanne dyser er
mindre end fra en fladsprededyse. Derfor er det et mil
jørigtigt tillag at anvende disse, såfremt effekten er den
sanune.

FonnAlet med fOfSøgsplanen er derfor al afklare, om
effekten af svampemidler påvirkes, såfremt en lavdrift
dyse vælges i stedet for den meget anvendte fladsprede.
dyse.

Resultaterne fremgår af tabel B95 i tabelbilagct. 2 be
handlinger med Mentor/Amistar i 2 doser er prøvet over
for et beskedent svampeangreb. Effekt og merudbytte har
ikke været påvirket af dysevalgel i årets forsøg.

Forsøgene fortsænes.

Plantetrimning!vækstregulering
I tabel 80 ses resultaterne af2 års forsøg med vækstregu
lering eller »plamctrimningK Moddus blev godkendt i
1997 til vækstregulering afkom. Fimlaet har dog onsket

Tabel BO. Væksrreglllering og Np/amerrimninglf. (B6/)

'Vi..........
Udb.

LeJe- Siri· E., ogmer
sæd Iltng- Ah SId· ""b.
vod pr. m' ~. hkg

høst' d"m kom<
.... ha

/998. 9forsøg
l. Ubehandlet 77 '06 6 82,6
2. l )( o,S I Cycoccl 750 74 '08 7 0.3
3. l x 0.5 lModdus 7' 525 7 0.3
4.2 x 0,25 IModdus 72 '08 7 O••
LSD 1-4 "' ns
LSD ]-4 "" "'
1997-98. /7 forsog
I. Ubehandlet 80 '" • 83,4
2 1 >( 0.5 1Cyeoccl 750 76 55' • 0.2
3. I x O,S IModdus 77 ,., • 0.9
4. 2 x 0.25 IModdus 7' '66 7 0,7
LSDI-.J "' "'LSD 1-4 ns ns
Kamkter for lejesæd 0-10. h\'or 10 helt i leje.

, Karakter for ens strilængde (}.IO, hvor IO er heil ens strålængdc.
Lcd 2 og 3 behandlet I .)L:l.dlum 29-30
Led..j behandlet I .~13dium 29-30 og 37-39
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Tabel 81. Frit/luer i \'intnh\'ede efterfrogræs. (B61) Tabd 81 Bladlus og kornbladbIllens lan'e (863)

LcJ 2 og 3 behandlel ca. 20 augUSl l ruJgtrSstub
Lcd ~ og 5 behandlet ca. IS, "Cptember II1IJgra"!>stub
Lcd 6 behandlCll h\edens stadium 9 I eftmret

Skadedyr
Bladlusangrebcnc har været moderatc I 1998. Angrebene
har bredt sig fra omkring midten af juni. Angrebene af
kombladbdler har været meget svage.

Fritfluer
I tabel 81 ses resultatet af 5 forseg med bekæmpelse af
fntnuer Ihvede sået efter I'3jgræs til fro. Bekæmpelsen cr
ud fon I TaJ græsset for omploJnmg (forsogsled 2-5) eller I
hvcden straks ved frcmsplnng (forsøgs led 6). Forsogcnc

l.l
1.9
2.5
2.7
2.9
4.0
~.O

J.l.,

85,8

J."
3.6
3.7
4.8
_,3
',I',
4.2
1.J

udb. I "",o
og~. mer- I

Udb udbY'"

O
O
O
O
O
O
O
O
O

ca.24n

2_,
Il

"O
2
I
I
3

Pet. stri /IKomblad-
med bille- I-Ikg kerne pr. ha

bladlus gnav

19911 4!ørstJg
I. Ubc:handJe1
2 0.2 kg Pmmor
]. 0.1 kg PInmor
4 0,05 kg I)lnmor
5. 0.2 I Mavrik 2F
6.0.11 Mavnk 2F
7.0.05 IMavrik 2F
8,0.2 19 Karate WG
9 0.1 ka KaBte WG
l..5n 1-9
LSD 2-9

\'la.erbnde

Bladlus
I tabel 82 er sammenligncl effekten af heJ. halv og kvan
dosering af 3 skadedyrsmidlcr. Pirimor og pyrcthrOldet
Mavnk 2F er godkendt til fonnålct, mens der for pyre·
thrOldet Karate er tale om en ny. cndnu Ikke godkendt
fonnulenng. som kun er prøvet I hel og halv dOSIS. Fir
mael forventer dog samme pns på den gamle og nye for
mulering af Kamte.

For behandling ca. 20/6 har 28 pct. afstråene i gennem
snit været angrebet afbladlus. og alle behandlingcmc har
resulterct I sikrc merudbytter. Angrebet har I ubehandlet
udViklet sig til ca. 60 pet. angrebne strå I begyndelsen af
juli. Den bedste bladlusbckæmpclse og de hOjeste
merudbyucr er opnåct med Mavnk og Karate, Forskclle·
ne i mcrudbytte mellem midlerne er dog Ikke statistIsk
slkrc Mellem dosenngerne for dc enkelte mIdler har der
Ikke været forskelle I de opnåede merudbytter

I tabel 8J ses resultatcmc af 7 forsøg efter cn forsøgs·
plan. der blev startet I 1997. Fonnålct med forsogene er at
afpmve de vej/edende skaderærskler for bladlIIs i hvede.
Ocr er behandlet ved 3 forskellige angrebsgrader med hel
og halv dosering Mavnk 2F. Ifølge forsogsplanen skulle
der behandles vcd 5 pct.. ved 40 pet. hhv. ved 80 pct. an
grebne strå. Delte cr næsten lykkedes. Idet der I gcnncm·
snit af dc 7 forsog er behandlet ved 5 pct., 50 pct og 75
pc!. angrebne strå.. Behandlingerne cr udført 11/6. 25/6
og 4'7. hvor hveden I gennemsIlIt har været på \ækststa
dium 57. 69 hhv. 72.

er såct fra II. september til 20. oktober. Flyvnlllgen af
frilfluer er fulgt via blå fangbakker I græsset for omploj
ning. og der er kun fanget f3 fritfluer. Kun i 2 forsog cr
der registrerct angreb affrilnucr, og angrebenc har været
svage Der cr derfor heller ikke opnåct sikre merudbytter
for nogen afbchandlingeme.

1 gennemsnit af 4 års forsog er der heller Ikke opnået
SIkre merudbytter for bekæmpelse af fritfluer og andre
skadcdyr på de angivne tidspunkter. Angrebene i forsø
gene har overvejendc været svage. Forsogsopgavcn af·
sluues henned

led 2-9 behandlet i swhum 65

O 71,6
O 0.1
O 1.6
O 0.8
O 0.2
O l.l

"'
"'

O 67,7
O 0.8
O U
O U
O 1.3
O 0.9

"'
"'

2
I
2
I
I
I

'ir
12
Il
IO
9
8

IO

2
I
2
I
I
I

2ft,
J,
~

4,

1998 j forslI8
I. Ubehandlet
2 0,51 Suml.Alpha 5 F\I.
3. 0,6 I Perfelcttuon SOO S
4 05 I Suml-Alpha 5 FW
5.0.61 PerfdcthlOTl SOO S
6 0.6 I f'crfekthlon 500 S
I~IJ l-ti
I..5D2-6

Pct, plamer med
Udb.

fnl-
'K~

blad· ~bVlaterhnde fl .... I.. hk.
novem· km"

ca. 14'11 april bu
",.ha

199J-9J1 lY forsøg
I. Ubehandlet
2 0.5 I SumJ·Alpha 5 n\
] 0.6 I Perfd:thloo .soo S
~ 0.51 Suml-Alpha 5 n\'
S. 0,6 1 PmekthlOn 500 S
il 0,61 Perrekthlon 500 S
IS/) '-6
I.SIJ 1-6

at rn mIdlet afprovet som en såkaldt ))planlctnmmenc I
h\cde. da mIdlet skulle have en effekt på forskellige
vækstparamelre. Bl.a. skulle behandlmg resultere i ncre
aksbærende Sideskud og cn oget rodvækst. For al adskille
cn sådan effekt fra dcn vækstregulercnde effekt er
vækslregulcring med Cycocel 750 mcdtaget som kontrol
i forsogsled 2. I modSil:lnmg til året for er der i inde
værende års forsøg stillet krav om. at forsogcne skulle
anlægges i sem saeljh're ar.~ hl'ede. og forsegene måtte
Ikke anlægges på uvandet !>andjord. Delle ud fra teorien
om, at cn stimulering af rodvæksten Især skulle være
nodvendtg under disse betmgelser. De 9 forsag er sået l

perioden 19/9-25/10 og Ikke i alle tilfælde anlagt i ncrc
års hvede der henviscs t1llabclbilagct for nænnerc op·
lysninger.

Det frcmgår aftabellen. at der i lighed med årct for ikke
er opnået SlkrC merudbytter ved nogen af behandlinger·
nc. ligesom der ikke har været sikre forskelle på de målte
....ækstparametrc: I forwgsled 2. 3 og 4. licIler ikke i nogen
af enkeltforsogcne er der opnået sikre merudbytter. I et
enkelt forsog cr der opnået et statistisk Sikken udbyttetab
på 2.9 hkg pr. ha for vækstrcgulenng med Cyeocel 750.

67
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Tabe/Bj. Afprøwling af,'ejledende skadetærsklerfor
bladlus. (864)

I Pct. Ko~d Hk& kerm
ml blod. '" bo •

VI.lfl'h"edf: Middel =billc;,1 ~. gnav"l udb. ncno-:
lus 08 mel'·

mel'· ud·
ca. 26.'7 I'udb. byttc

/998. 7fonøg
1. Ubehandlet 8 2.0 86,5
2. S% angrebne stn'l 0.2 I Mavnk 2F O 0.7 6J 4,1

3.S%~bMsui 0.11 Ma\Tik 2F O 0,7 6.b 5J
4. S~~ angrebne sri 0,2 l Mavnk 2F O O., 6.4 4.3
S. 50% angrclJoe 5tli 0.1 1Mavrik 2F O 1.0 5,b 4,2
6 7S-l_ angreboc 5tli 0,2 I MnTik 2F O l.! 4.' 23
7.75%angrdJncstri 0,1 IMavrik 2F O 1,1 4,1 2,7
8. PC·PlantcvlCrTl ' O 1,0 5.4 3.'
9. PCPlante\,~1 I l.! 4.5 2.4
ISO /·9 I . .~
LSIJ 2-9 /.'
/997. 4!om'8
I. Ubehandlet 3 0,7 91J
2. S-{, angrebne $In\ 0.2 l Mavnk 21' I 0.5 2.7 O.b
3. S% angrebne strA 0,1 IMavrik 2F I OJ I.b 0.2
4 40'"'" angrebne sm\ 0,2 I Mavnk 2F I 0.5 2.1 0.0
S. 40% angrebne lUft 0,1 I Mavrik 2F I 0,5 1.8 O,,
6. tIO-". angrrbM sui 0,2 1Mavnk 2F O 0.7 l.! ·1.0
7. 60%an~strl 0.1 1Mavrilt 2F O 0,4 1,1 -<l.3
8. pc·PfanIe\·zm I O' 0,0 0.0
9. PC-Plarllevzmll 2 0.7 0.0 0,0
LSD /·9 U
LSD 2·9 J.J

"Behandlet med Mavrik 2F ved bekæmpelsesbehov.
l, Behandlet med Pmmor vcd beluempelscsbehov.
"Pet. dæknmg af ovcrstc bind.

Det fremgår, at der ikke har været sikre forskelle på de
opnåede merudbytter ved hel og halv dosering. Bchand·
ling i vækststadIUm 72 har gl....et det laveste merudbytte.

t forsogsled 8 og 9 er der behandlet ifølge PC·P/anle·
\'ærn. som netop baserer sin vejlednmg på de vejledende
skadetærskler. PC-Plante\"ærn har med rene tilrådet be·
kæmpeise i alle forsog. Behandlingsindekset har været
0,6 i gennemsnit af forsøgene i de 2 forsogsled. pc.
Planteværns vejledning ved brug afMavrik har med hen
syn til det opnåede merudbytte ikke adskilt sig fra de øv·
rige behandlinger. PC·Plantevæms vejledning vcd brug
af Pirimor har derimod resulteret i et sikkert lavere
merudbytte, end der er opnået i forsogsled 3 og 4.

Forsøgene fortsætter.

Forsøgene med b/ad/usbekæmpelse i h""ede har \/Sl:
- al der er storforskel på angrebsslyrken fra år t" år,
- at bekæmpelse er rentabel. når de )'ej/edende skade·

lærskJer over.,krides,
al nedsalte doser kan om endes

Agersnegle og svaner
Der er gennemfort et enkelt forsøg med bekæmpelse af
agersnegle i vinlersæd. Se 1<lbclbilaget 866. 18 pet. af
bladarealet har været bortgnavet 3111. men plantebestan
den er ikke reduceret af angrebene. og der er ikke opnået
sikre merudbytter for bekæmpelse.

b8

Der er gennemfort el enkelt forsøg. hvor skader forår·
saget afsvaner er belyst. Se tabelbilaget B65, Angrebene
har været svage og bar ikke forårsaget sikre udbyttetab.

Ukrudt i vintersæd
l eftcråret 1997 var der i oktober gode færdselsforhold i
vintersædsafgrodeme, hvilket muliggjorde efierårsbe
kæmpeise af ukrudt 3-4 uger cftcr såning på skønsmæs
sigt rrefjerdedele af \~ntersædsarealel.Efter en periode
med tør jordoverf1ade i førsle del afol<tober kom der ned·
bor. som gaven passende jordfugtighed, således al
ukrudtsmldlernes jordvlI1rning blev aktiveret. Middel
blandingen afStomp SC og lPU har været meget anvendt
i behovstllpassede dosennger. På det stigende areal med
forekomst af vindaks er middel blandinger med Boxer
og/eller Stomp se an....endt med god bekæmpelseseffekt
til folge.

I anstrengte sædskifter med en stor andel vinterhvcde
er der stadig flere arealer, hvor agerrævehale bliver kraf
tigl opfomlcret. Markedsføringcn af Puma Supcr har be
tydet, at man på disse arealer på kort sigt har fået en be
kæmpclsesmulighed. Erfaringerne fra udlandet viser, at
holdbare losninger over for dette græSukrudt skal omfatte
sædskifte og kuIturtekniske foranstaltninger.

Storstedelen afukrudtsforsogene er udført I Vinterhve
de. og det er derfor resultaterne af disse forsog. som er
fremstillet l tabelfonn i denne oversigt. Hvor der er ud·
fort forsøg efter samme forsogsplaner i vinterbyg, trilica
le eller vinterrug, er disse beskre....et i teksten. Resultater
nc af alle forsøg kan findes i Tabelbilag til land:iforsoge·
ne. Forsøgsresultaterne præsenteres som gennemsnitstal,
der kan dækkc over en betydelig variation, idet forekom
sten af ukrudt varierer betydeligt. bAde hvad angår
ukrudtsarter og antal. l nogle forsøgsserier har det været
muligt at opdele forsøgene eftcr forekomst afdomineren
de ukrudtsarter.

ye midler og bckæmpelsesstrategier afproves over
3-4 år for at rn et sikken billede afeffektiviteten og skån·

l efteråret /998 har »dræbersneglenK, som ses o\'f!njor,
igen været meget omtalt i landeis aviser. Den ko"e/cte
betegnel,.,e for »dræbersneglen« er iberisk eller spansk
skovsnegl Både den iberiske skovsnegl og agersneglen
har haft IIsædvanligt gode betingelser i detfilgrige vejr i
sommeren og efteråret /998. Ilandbrugsafgroder har
den iberiske skovsnegl i modsætning ril agersneglen end·
nu ikke forårsaget de Slore problemer.
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Komblom!)'( optræder efter mange års ,,(nn'ær« i el sr/
x(:'nde 0,,((11 villlersædsllltlrker An'agen kon være den
/ldhredte al/vende/s/! af hlllndmgen Sromp + IPU, som
,kk(' er II/strækkeligt e.!Jekt;1 mod dem/c uknldtMlrt.

somhed under forskelllgc klima· og \ækstbelingelscr
Effekten af fodrsbchandlmger opgore~ normalt 3-4 uger
cncr behandlmg ved optællmg af antal ukmdtsplanter
Herved undervurderes effeklen ofte af rcducerede do
sennger. som Ikke nodvcndigvls slår ukmdtet helt Ihjel.
og afmidlcr med cnlangsom virkIlIng. Dcrtorer der fore·

Tahel84 Frl!:,k :,abedfiJr MI/Ulg lI/ \'Ultl'næd (868)

lagel en række bedommelscr af ukmdtsforekolllslcn for
og ener host. Effekten af efterårsbchandlmger opgores
om forårct. men opgørelsen er supplerel med en optæl-
ling 3-4 uger efter behandlingen. I forsog med afprøv· B I
mng af græsukrudtslllldlcr er der foretagel en oplælling
affrobærcnde strå pr. ml for host afde ),hojc(( gm:saner.
Dækmngsgraden af kamille og burrcsnerre er endvidere
bedomt for host Der er I allc forsog bedomt dæknmgs·
procent af græs· og tokunbladel ukrudt l stubben efter
hOl<>1. DISse optællinger og bedommelser er lagel med i
nogle labellcr. men kan I O'·ngt findes I tabclbtlaget.

I ukmdtsforsogene i 1998 har der på grund af de fugti·
ge vejrforhold generelt været en belydelig starre uknldts
dækmng vcd host end normalt

Ved afprøvning af græsukrudtslludler er der foretaget
en bedommelse af afgrødens tilstand i enernrct omknng
3 ugcr eftcr sprøjlnlng og Igen om forårct Ocr cr Ikke set
afgrodeskader i 1997·98. hvor græsukrudlSmidler er af
prO' et enkeltvIs eller I blandmger

Falsk såbed og nedvisning
Resultaterne af 3 An. forsag med falsk såbcd og nedvis
ning af ukrudt for såning cr vist i label 84. Falsk s:\bcd er
etableret vcd plojnmg ogjordpaknmg omknng 2 uger for
såmng. Fornlålel har værel al undcrsøge, om nedvlslllng
af fremspirel ukrudl med Touehdo'Wn lige for afgrødens
sånmg har betydmng for effekten af den efterfolgende
ukrudtsbekæmpelse. Forsogsled I viser, at nedvlsmng
med Touchdown Ikke har bevirkel mindre fremsplflng af
hverken tokimbladet ukmdt eller græsukrudl cfter sånmg
afofgrodcn. Behandlingcn har ikke forbedret bekæmpel
sen af ukrudt i forsagsled 2 lil 4. Som folge heraf cr der
ingcn forskel på de opnåede udbyIler med og uden an·
vcndelse af Touchdown. Udbytterne kan ses i tabelbila
get. Ocr har \ æret god o\erensstemmelse mellem resul
taterne I de 7 forsag.

Forsøgene afsluttes hermed.
Ned\'isnmg afukrudt efteretoblermg o/falsk sahed har

13 (ir... (orstJg Jam haft ringe berydnwg/Qrfrenupmngen
afgræsflkrodr og tokimbladet /lknult , u/gnu/en og har
ikke' forbedret d('n g('nnemjim(> IIknultshekæmpels('

Antal ubudl 1""' ml Antaluårudtpl".ml I
YI.'f:rIlnck stadium 10-11 13 uger efler betwKUing sradlum 10-11 I3 ugCT efter bebandhng1

.,.,. I .<>brobl. I ..... I lOIumbl ..... I "",,mbl I ..... I toLlmbl

IY'i(~ lforwg
I. Ubehandlet

1: 2.0 I Slump se 1.0 l Melon
3. 1,0 I Stamp se .. 0.5 I Arelan
~ I Ib r,press + 0.1 I FIc,idor"

Ing. n ht!Jrandhngjw {åmng
19 132 42

I
2

JO

34J
13 l
211
181

f/lrsåmng 1.511ourhdo....n
IS 124 40

I

J
JO

36'
196
194
163

IYfJfJ-9!< ~ jon"M
I Ubehandlet
1 1.0 l Stomp se j 1.0 I Areion
). 1,0 I 510mp se + o,S I AreIon
4 I Ib hpress ~ 0.1 I Flcxidor

llbJt LI$"3pol BIO
Lcd :!-~ behandlet I 'tadlUm IO-II

5/s
20

51'
108 72

4
6

44

176
104
96
82

5/1
18

'Is
lO. "4

8
43

178
89
88
J3

69
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Tabel 85 Bekampelse afvindaks og endrig rapgræs. (69)

AnwWaudt P... Udb"" AnlOlWaudt Strip:_ P... ~_- pr mt , forar- dækn,n~
mmW6. pr_ m'. fodr

m: ,ed

='"..:1V..........
~. vod bøi ~

.... hl.a

græs Itokunbl. i all
vindals I""'mb! ' al.

k_
",.ha vondaks ",.ha

1998.
J. Ubehandlet
2. 2.0 I Stomp se + 1.0 I Alelan nE 0,90
3.3,0 I Boxer + 20 aAlly 1,42
4. 2,0 I Boxer + l tb Express 1,00
S. 2.0 I Boxer + 10 I Ally
6. 2,0 l Boxer + 0.5 IOxltnl 1.00
7.1,01 Boxer+O,5IOxitriJ 0.75
8. 1,0 I Bacan
9.0,5 I Bacara
LSD /-9
LSD ]·9

/996-98.
I. Ubehandlet
8. 1.0 l Bacam
9. O,S l Bacara
LSD 1-9
LSDB·9

Led 2 og 4-9 behandlel i stadium 10-1 I l efteråret.
Led 3 ~hand.ld i marts

l forsog uden I'Indats
6 75 27
O O 6
O 4 10
O 3 10
O 9 IO
099
O 12 7
O 10 3
O 9 ,

IO forJog uden \'mdaks
SI 84 47
9 14 8

18 lO 11

4for.mg med vindaks
67,7 73 67 114

7,1 IO S 12
9.0 12 2S lO
9,2 I S3 6
8,S 234 6
7.9 3 2l S
9,1 6 19 IO
7,1 8 I 22
7,9 20 2 33
J.J

/0 forsøg med vindaIes
68,8 141 86 125
4,4 9 II 18
4,0 18 14 27
1.5..

16 43,1
6 15.9
8 12,8

10 17.9
9 17,4
7 17J
6 17,2, 17,1, 13,2

6.5..
Il 32,4
10 25,5
10 21,7

5.'
1,7

Græsukrudt
Enårig rapgræs og vindaks er de mest forekommende
græsukrudtsarter. Agerrævehale, gold hejre og blod hejre
er i fremgang på en del arealer. Udbredelsen afalle græs
ukrudtsarteme fremmes ved høj andel af vintersæd i sæd·
skiftet, reduceret jordbehandling, kortstråede soner og
afgrøder samt tidlig såning.

Årets forsøg med bekæmpelse af græsukrudt har igen
vist, at der kan opnås store merudbytter for bekæmpelse
af vindaks og agerra:vehaJe.

Tabel8S viser resultaterne afS forsøg I vinterhvede op
delt efter forekomst af vindaks. FonnåJet med forsøgene
er at afprove forskellige midler og doseringer på arealer
med vindaks og/eller enårig rapgræs. Bacara er et blan
dingsprodukt, som indeholder flurtarnon og diflufenican.
Flurtamon er et nyt al'tivstof, mens diflufenican I septem
ber 1998 er blevet godkendt af Miljøstyrelsen efter en
usædvanligt lang sagsbehandling, som har strnkt sig over
et helt Arti.

Den bedste effekt mod vindaks er opnået ved behand
ling med 2 liter Boxer pr. ha i forsDgsled 4 til6. Ved op
tælling afvindaks i april harefTekten i gennemsnit afde 3
behandlinger været 97 pet. I tabellen ses. at der i disse
forsøgsled også bar været færrest antal frobærende vind
aksstrå før høst. Bekæmpelsen af vindaks har i alle for
sogsled medført store merudbytter.

I forwgsled ) er der foretaget en indledende afprøv
ning af Boxer ... Ally anvendt i dettldlige forår. I forsøge
ne er der opnået en betydelig effekt afbehandlingen. meD
den kan ikke efTektmæssigt måle sig med de øvrige be
handlinger. Denne afprøvning indstilles derfor.

l vinterbyg er der udføn l forsøg efter sanune forsøgs
plan. Effekten af de forskellige behandlinger har ikke
været væsentligt forskellig, og der er opnået pæne og ens
artede merudbytter.
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l vimerrug er der udfort 1 forsøg efter samme forsøgs
plan. hvor der har været en betydelig forekomst af vind
aks - der er i maj optalt 86 vindaksplanter pr. ml i ube
handlet. Der er opnået merudbytter på omkring 7 hkg pr.
ha for alle efterårsbehandlingeme, mens behandlingen
med Boxer + Ally i mans ikke har medført et sikken
merudbyttc, selvom fremvækst af frøbærende vindaks
strå næsten er forhindret.

Nederst i tabel 85 ses resultaterne af) års afprøvning af
Bacara i hel og halv dosis. I IO forsøg har der været en
massIv bestand af vindaks på 141 planter pr. ml i gen
nemsnit. Ocr er opnået meget store merudbytter for be
handling med både hel og halv dOSiS og endvidere et sik·
ken merudbytte ved behandling med hel dosis frem for
halv dosis. Når dækningen afukrudt ved høst er ens i ube
handlet og behandlede forsøgsled, skyldes del, at der i de
ubehandlede forsøgsled har være så meget vindaks, at an
det ukrudt er trængt tilbage. Vindaks dækker efter høst
kun i meget begrænset omfang jorden, idet hovedpanen
af plantemassen høstes sammen med afgrøden.

I IO forsøg uden vindaks er der opnået sikre merudbyt
ter for behandling med både hel og halv dosis afBacara.

Tabel 86 viser resultaterne af 7 forsøg i vinterhvede,
hvor fire middelblandinger er afprøvet i hel og halv dosis.
Der har i 4 af forsøgene været en moderat ukrudtsbe
stand, mens der i de ) ovrige forsøg har været en massiv
bestand af henholdsvis vlOdaks, kamille og agerstedmo
derIkamille. Tolkan WG er en ny formulering af isopro
ruron som granulat og indeholder 830 g pr. kg, dvs. at 1,0
liter Tolkan svarer til 0,6 kg Tolkan WDG. Udviklingsar
bejdet med Tolkan WG er indstillet på grund af udsigten
til et forbud eller en stærk begrænsning i anvendelsen af
isoproturon i Danmark. Ved beregning af nettomerud
bytterne er anvendt samme pris for en nonnaldosis af
Tolkan WG som for en normaldosis Tolkan.



Tabel 86 Efldng rapgræs I \'mrersæd. (870)

Vintersæd

Antal uJaudt pr. m"
P<I.

ma kerne pr. ha
Ikhand·

Vlnlerllivedt
~r.

.Rem I fo'" doekn..:::.f

::::J~·I.=..ved

ane' bOlumbl.1 IV'" IlOlambl.
,~,

91 275 62 129
0.90 , 200 J 22
0,45 9 2Jl 8 J2
0.65 J 216 J 2.
O.JJ 7 20l 6 Jl
0.95 2l 116 7 18
0,43 26 156 Il 26
1.00 29 120 12 I"
OJiO J4 147 18 22

1998 7forsøg
I. Ubehandlet
2 2,0 I Slamp se + 0,6 kg Talkan WOG
J. 1.0 l Stomp se+o,J kR Tolkan WOG
4 0.8 I Stomp se .. 1.0 I Box~r'" 0.3 kg Tolkan \\"DG
,. 0,4 I Stamp SC • O,, I Boxer + O, I' q Tolkan \\'DG
6 0,8 l Stomp se + 1.0 I Bo),er + O., I Oxlml
7.0.4 I Stamp SC + O., I Boxer - 0.2' 1OxltJil
8 2.0 I SlOmp se + 0,' I Oxltnl
9.1.0 I SlOmp se + 0,25 I OxltJil
LSD 1·9
/.SD 2·9

1f)9~ 6forsøg
I. Ubehandlet 160 JlO Il2 100
2.2.0 I Stamp se + 1,0 l Tolkan 0,90 6 IO' J .0
3. 1,0 I Stomp se + 0,5 ITolkan 0,45 Il 140 12 J9
4 0,8 I Stomp se· 1.0 l Boxer + 0,5 1Tolkan 0,65 J 9l l 41
5.0,4 I Stamp se + 0.5 I Boxer + 0,25 I Tolkan 0,33 12 149 9 "6 0,8 I Slomp se ... 1,0 l Box~r'" 0,5 IOXllnl 0.9' 2J 88 Il Jl
7. 0,4 I Stomp SC + 0.5 I Boxer ... 0.25 I Oxltril 0.43 28 141 27 "8 2,0 I lomp se + 0,5 10xltnl 1.00 27 124

"
29

9.1,01 Stomp SC+ 0,25 IOxltril 0.50 40 162 44 "LSD J-9
LSD 2-9

lw 2-9 bthandlet I stadIum 10·11 i d\erårt't

48 63,3

" 11.0 6.6
14 10,4 7.8
14 11,4 '.6
19 10,0 7.7
Il 10.6 l.8
22 9.1 6.9
12 9.' 4,-

17 9,6 6,7
H

'"

40 SS,>
J 15,6 11,2
8 14,5 11,9
7 14.8 11,0
8 14.6 12,3

• 15.2 10,4
IO 14,2 11.4
6 15,3 IO.]

12 14,5 11,6
n

'"

De mest effektive behandlinger har l disse forsog med
fort meget store merudbytter. Optællinger og merudbyt
ter i de enkelte forsøg kan ses i tabelbilaget. Der er sket
en væsentlig nedgang i antallet aftokimbladet ukrudt hen
over vinteren. Dette skyldes især forsøgel med mange
stedmoder, hvor antallet af stedmoder l det ubehandlede
forsøgs led er reduceret fra over 1300 pr. m: ved optælling
l november ul238 \'ed optælling I maj. Også i de behand·
lede forsogsled er der skel en stor reduktion I antallet af
stedmoder hen over vinieren.

Effekten på både græsukrudt og lokimbladet ukrudt har
for aJle middelblandinger som forvenleligt været lidt
bedre ved hel dosis, hvilket også har bevirket en lidt bed·
re renhed ved høst. I såvel 1998 som i 1997 har effekten i
forsøgsled, hvor Tolkan indgår i blandingen, været bedre
mod græsukrudl i forhold til de øvrige blandinger. Dene
gælder både ved hel og halv dosis. På grund af som
merens fugtige vejrforhold har dækningen af ukrudt i de
behandlede forsøgs led ved høst været betydeligt Slørre
end årel før.

I gennemsnit af forsøgene er der opnået betydeltge
merudbytter uden Sikker forskel mellem hel og halv do
SIS, og den bedste økonomi er opnået ved halv dosis. Kun
i forsøget med vindaks er der en klar tendens lil, at det
storste merudbytte er opnåel ved hel dosis. I forsoget med
massiv forekomst af kamille er der i det ubehandlede for
sogsled optalt gOdl 160 kamille pr. ml. Ved en effektiV
bekæmpelse af kamille er der i deue forsøg opnåel
merudb}1ter på 28 hkg pr. ha.

Behandlmgemes påvirkning af afgrøden er bedøml
bade efterår og forår. Ingen af behandlingerne har med
fort synlig påvirknmg af afgroden.

I vinrerbyg er der efter samme forsøgsplan udføJ1 el
forsøg. hvor der har været en stor bestand af vindaks. I
april er der i del ubehandlede forsogsled optalt IO plan
ler pr. ml. Den bedste effekt mod vindaks er opnået I for
sogsled 2 ni 7. Merudbyttet for dISse behandhnger har
været godt 4 hkg pr. ha ved både hel og halv dOSIS. Forso
get bekræfter således, al vinterbyg er bel)'deligl bedre lil
at konkurrere med vtorlaks end vmterhvede. Resultaterne
kan ses i labelbJiaget.

Nederst i label 86 er vist resultaterne af6 forsøg l 1997.
En større ukrudlsbestand medfOJ1e i disse forsog et højere
gennemsnitligl merudbytte. lovrigt er resultaterne i god
overensstemmelse med resultaterne fra 1998.

Forsogene fortsænes efter en Jusleret plan.
I 2 forsøg er aktuelle gmsukrudtsmidler afprøvet mod

enårig rapgræs og vindaks. Resultaterne fremgår aftabel
bilaget, tabel B71 Behandhngeme er udført på IO sproJ
letidspunkter.1 stadium IO-II og ca. 14 dage senere i sta
dium 12-13. Der har I begge forsøg v~ret en beskeden
bestand afenårig rapgræs og ingen \wdaks. I del ene for
søg er der målt betydelige negative merudbytter ved alle
behandlmgerne I stadium 12·13 på grund af voldsom be
stand af kamille, som ikke er blevet bekæmpet. Arsagen
lil den dårlige virkning kan være, al der er faldet nedbør
l-l 1/2 time efter sprøjtningen. En mulig forklaring på de
negative merudbytter i forhold til ubehandlet kan va:re



Vintersæd

Tabel 87 Agerrm'ehale; 'j.,.nrersæd (72)

""""- !'<t. <!I!biJ'I Ab ....-pr. ør. bIr ,'Od"'" pr~". .......
v-..... - ::.J.I.:--1- .... ,1- --r::: - -:. - ......

l1li<

1998 4forsøg 3ft 3ft
I. Ubehandlet 295 26 , 2 354 ....
2. 1,0 l AreIon fl.E'" 2.0 I Stomp se - 0.2 I Puma Super IO-II 39 6 O 4 22 28.9 23.3
3.2.0 I AltIon n.E + 0.,5 I Brioml 1().1I

1,0 I Puma Super" april 7 14 O J2 5 32.8 23.8
4 0,5 I 8riotril 10·11

1.0 I Puma Supcr' llpnl 34 14 9 '6 24.5 16,9
5.0,5 I Bnotnl 10-11

1.0 I Puma Super" 12·13 15 13 I II 17 33,2 25,6
6_ 1.0 I Arclon n.E -f 1.0 I Slomp se • 0,4 I Puma Super 12-13 14 , O 5 8 35.3 30.3
7, 0,$ , BriofriJ + 1,5 I ArtIon fl_E + 0,4 1 Puma Super' 12·13 27 8 O 7 7 34.' 29,0
8 1,0 I Puma Supcr'" 1.5 I Ar13ne Super" apnl 46 19 2 5 19 25.7 16.7
LSD 1-8 7,.
LSD 1-8 6.3

, Tilsat 0,5 I Aetirob

herbicidskade. I det andet forsøg er der Ikke opnået sta
tistisk sikre mcrudbytter for behandlingerne.

I lri/icale er der udfort l forsøg efter samme forsoKs
plan.

Tabel 87 viser resultaterne af4 forsog, hvis fonnål er al
afprøve forskellige stralegler for bekæmpelse af agerræ
vehale. J alle forsøg har der værct en massiv bestand af
agcrrævehale. Der er opnået statistisk sikre merudbyttcr
for at bekæmpe agerrævchale om efteråret eller ved en
indsats både efterår og forår i forhold til forårsbckæmpel
se alene. Ved forårsbekæmpeise sidsl i apriVforst i maj
har agerr.cvehaleplantcme påført afgrøden konkurrence.
inden bekæmpelsen har stoppet væksten af agerræveha
le. Den bedste effekt er opnåct i forsogsled 3,6 og 7. op·
gjort som antal agerr.evehaleduske for høst. De største

Tabel 88. Bekæmpelse afagerrævehaJe efierar og/arår (B73)

nenomerudbyner er opnået I forsogsled 6 og 7, h\or der
er anvendt blandinger, som indeholder 0,4 liter Puma Su·
per pr. ha_ Behandhngeme er udføn medio lil ultimo ok·
laber I stadium 12·13. hvor agerrævehale har været frem
spiret.

Forsøgene fortsættes.
Tabel 88 viser resullateme af 2 forsøg efter en ny for

scgsplan. hvor formålet er at belyse mulighederne for be
kæmpelse af agerr::evehale ved forskellige doseringer af
!)uma Super efterår og fornr. Der er i alle de behandlede
forsogsled udført en bekæmpelse af tokimbladet ukrudt
med Oxirril om efteråret. I begge forsøg har der været en
massiv rorekomst af agerrævehale. Ved lave doseringer
afPuma Super i forsøgsled3 og4samt6og 7 harder ikke
været væsentlig rorskel på effekten mod agerrævehale

AMaJ lIknd: pr. ar Vod_ ....-......
"'*'.... - B~ .,., m;ac.;fter -- ,e".tle -&- .... -mi _'!t.. --....... 1 - - ...... byae

19981f~øg

I. lJbdw>cIk< 248 293 IS 305 2 61,.
2.0.75 I Oxlml 12·\] 0.75 209 246 15 "5

, 1.3 -1.3
l. 0,75 I Oxioil

+ 0,2 I Puma Super" 12-J} 0,95 J46 80 9 116 J7l 13,7
4.0.75 IOxitril

t 0,4 I Puma Super' 12-13 1.15 151 '3 II 63 23,4 18,7
5.0,75 I Oxitril

+ 0.8 I Puma Supcrll 12-13 1.55 '05 " 14 49 22,5 16.0
6. 0.75 1O'llril 12-13

0.2 I Puma Super' lIpnl 0.95 214 8 "' 10,7 6,4
7.0,751Oxitril 12-ll

0,4 I Puma Supct' epol 1.15 206 J2 " 13,1 7,9
8 0,75 IOxitril 12-13

0.8 I Puma SUjX1' apnl 1.55 190 13 lO 1504 8,3
LSD 1-8 lU
LSD }--/I. M

. TIlsal 0.5 I Acnrob.
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Agerrævehale breder sig ril sradlgj1('re arealer Der hor
.wr!>es pd en IIlll!grerer ",d.HIIS. IIIclell a~erræ\'eh(lle er
opformeret sil mldmnll, at det umlllsggor dyrkmflg af
1'I11lersæd

\ ed efterårs- og forårssprDjtnmg. n5.r den er opgjon som
anlal agerræ\ehalestrå for host. I det cne forsog. hvor for-
• ro;~projtmngen fon.t er ud fon mIdI l maj, har der været Cl

væscnlllgt mtndrc merudbytte for for:\rssprojtmng end
for etlcclrssprojtmng. Det kan skyldcs. at agerrævchalc

Vintcnæd

på dctte t1dspunl.."1 allcrede har p fon afgroden \ æscntllg
konkurrence. Dette har kunnet registreres vcd optælJtn
gen af agerrævehale 2 uger efter behandling, h\ or ager
nevehalen endnu ikke er visnct ncd. I dct ,mdet forsøg.
hvor for:\rsspfOjtningcn er gcnncmfort I. maj, er forskel
len lidi mmdre. I beggc forsog har der været færrest fro
bærende agerr".e\ ehaleplanter efter behandhng med 0.8
liter Puma Super pr ha såvcl \cd eftcrårsbehandlmg som
ved forårsbchandllng. Den laveste dOSIS af I)uma Super
har på begge tidspunktcr haft en ulllstrækkellg effekt
mod græ~ukrudt.

Forsogene fortsættes.
Tabel 89 viser resultaterne af 3 forsøg lVIIlIerhvede

med bekæmpelse af alm. rajgræs og agerra:vehale. Ba·
eara er et blandingsprodukt. som IIldeholdcr nurtamon
og dlnufeniean. Tolkan WOG er en ny fomlulenng af
isoproluron (lPU) og 0.6 kg Tolkan WOG svarer til 1.0 I
IPL-mlddel.

I de 2 forsag med rajgræs er der I apnll gennemsmt op
talt henholdsvis 15 og 124 rajgræsplanter pr m; I forsø·
gel med mrajgræsplanler har Illgen af behandlingerne
medfort mcrudbyttc. mcns udbyttct er næsten fordoblet i
forsøgct med mange rajgræspiaIlter. Dette ga:lder for for
sug~lcd 2. 4 og 7, hvor der er anvendt Totkan (ISOPro
ruron). og l forsogslcd 3. som er behandlet mcd Baeara.
Baearn S)llCS sålcdcs at være el muhgt allemall\' til iso
proruron OPU) tl1 bekæmpelse af alm. rajgræs. og af
prO\ mngen af midlel mod rajgræs forts..-ctter BOlter har I

både for~ogsled 5 og 6 han utilstrækkelig effckt på raj·
græs

robe/81) Bekæmpelse af ,·ojgræ.f OK ClKerræw!ha/e I 11II1t'r!>æd. (B74)

Antal ukrudt Pot. Udb. Antal ukrudt PCl. Udb.
pr. m', rorir Raj-

_.
Oll pr, ml. fMr dzk· og

S~· F:,,;. ~ ma-.
~I~

ma-.
V1.lullnck udb. udb.""." 00- m'V, .... i k~

00- hkg

""" kom- """ "am- "",,II
bl høst alt bl. ah kerne

",bo ",bo

m< ! forslIg mt',1 rajgræs IJanI/g mtd ug(,Tr~l;?hule

I. Ubehandlet 171 III 201 42 49,4 800 120 3 33,9
2. O.f> kg Tolkan WDO ! 2.0 I Slllmp se , n.2 Il'um:l Super" 10-11 4 " 11 6 111.0 600 16 I 9.6
315 [BaclIrll 10·11 15 4 25 3 20,4 640 O O 9.0
4 1.2 kg Tolkan WDG l 0.5 I UnOlnl 10·11 " 60 19 8 18.6 640 44 2 6.6
5, J.O I Boxer + O, I I Flexldor 10·11 29 , 82 6 17.7 400 20 l 16.1
b J.OtBo'\«· 20gAlly marb IO' 44 136 15 10.0 200 20 , 18.3
7. 1.2 kg Tolkan WDG + 0.51 Bnotnl 10-11 8

1.01 Puma Super' apnl 11 99 6 38 15.4 16 " 12 33.2
Il 0.5 I Briolnl 10-11

1.0 I Puma SUp.:'1 arni 90 " " 4 I U~ 16 44 13 2SA
1..\1) 1-8 "' 4.6
1-\1) !.,~ "'
IlJlJ~ 3forlog ""'d rcJjK"I'J. l/orsl/g m,'d fll,:/·rrll.'l'l·hfl/('
I. Ubehandl~t 22 2J , 69.7 268 11 I 40,8
-' [.s I Bacara 10·11 7 , I 2.J 200 O O 7.6
4 2,0 I Tolkan + 0,5 I Briotril 10-11 12 IO 3 O~ 112 6 1 17.5
"] 2.0 I Tolli.an l 0.5 I Bri01n1 10-11

1.0 I Puma ~upe-r' apnl 12 19 6 ·0.8 O IO 25.3
8 0.5 I Bnotnl 10-11

1.01 Puma Super' april 22 24 , 0.0 O 8 20.6
I-3D /-8 M 1./
150 j·H "'
. Tilsat olie.

7J



Vintersæd

Tabel90 Bekæmpeueajrajgræs (B75)

Antal ukrudt pr. ml Pa.ddmna Udb,_....
Sia· ....., ,..... Aks /". ~ohum m- U>- bq'''''''

I to-.I rlJ· lO- l rlJ- 1ambI1 ...... .....
kimbl. gnn kJmbl ps

1998. j forsøg med rajgræs
J. Ube'handlet
2.0.6 kg Tolkan WOO + 2.0 I Slomp se + 0,2 I Puma Super 10·11
3. 1,5 18acanI 10-11
4.0.6 kg Tolkan WOG + 0.51 Oxitnl 10·11
5.4,0IBoxer+0,51Ox.itril 1().11
6. 2,0 1Boxer + 0.5 l Oxitril 10·11
7. 2,0 1Boxer + 0,5 l Oxiuil 10-11

0,4 kg Grasp WO"I april
8.0,510xltril IO-II

0,4 kg Grasp WG' apnl
LSD 1-8
LSD 1-8

1998. I forsøg udell rajgræs
J. Ubehandlet
2.0,6 kg Tolkan WDG + 2.0 1Slomp se + 0,2 I Puma Supn-' 10--11
3.1,5 I Bacata 10--11
40,6kgTolkanWDG+0.510ximl 10--11
5.4,0 I Boxer + 0.51 0xrtriJ 10--11
6. 2.0 1Boxer ... 0,5 1Oxltnl 10--11
7. 2.0 I Boxer+O,S 1Oxnril 10--11

0,4 kg Gnsp WQ" "",I
8.0,510xitril 10·11

0,4 kg (}rasp WG" apnl
LSD 1-8

"Tilsat Actirob. : Tilsat Atplus 463.

En massiv bestand af agerrævehale på 400 planter pr.
ml ved optælling i april er i et forsøg bekæmpet meget ef
fektivt i forsøgsled 7 og 8 med Puma Super. Det størsle
merudbytte er opn.ået i forsogsled 7, hvor bekæmpelsen
er påbegyndt i efteråret med Tolkan. I forsøgsled 8, hvor
der udelukkende er foretaget en forårsbekæmpeise Sidst i
april, har agerrævehaleplanterne ydet afgrøden så meget
konkurrence, at der er sket et udbynetab. Der er udføn
yderligere 2 forsøg på arealer med meget store bestande
af agerrævehale. Forsøgene følger ikke samme forsogs
plan, men bekra::fter, at Puma Super er et meget effektivt
middel til beka:mpelse afage1'1'3:vehale. Resultaterne kan
ses i tabelbilaget.

Forsøgene fonsættes
Tabel 90 viser resultaterne af 6 forsøg med afprøvnmg

af midler mod rajgræs. 4 forsøg med forekomst af alm.
rajgræs og I forsøg med ita!. rajgræs er vist for sig. Raj
græsbestanden har været på samme niveau i alle forsøg.
Bacara eret blandingsprodukt, som indeholder flurtamon
og diflufenican. Grasp WG indeholder det nye aktivstof
thifensulfuronmethyl, som endnu ikke er godkendt.

Grasp WG har haft en særdeles god effekt på rajgræs
og har været de øvrige midler overlegen. Ved optælling
3-4 uger efter behandling har der i forsogsled 8 være nog
le rajgræsplanter tilbage, men disse er i løbet afvækstsæ
sonen sygnet hen. således at der også i dette forsogslcd
kun er sat ganske f3 aks ved host. Grasp WG erellovende
middel mod rajgræs, og afprøvnmgen fortsætter. Be·

74

109 12 65 49 21S S 14 61,.
O , 6 8 16 5 4 10,6
J 2 4 12 33 5 J 11,8
2 I 13 7 14 5 J 14,2
7 2 7 4 II 5 J IJ,S
9 2 12 1J J7 5 J 13.6

O 4 15 IJ,O

13 • 26 O 2 2 II 12,5
4,7

"'
SJ I 4 O 4 O 101,0

2 O I O 2 O 0,0
O O O O O O 0,0

16 O I O O O -0.7
17 O I O O O -0,6
14 O I O O O -02

22 O O O -0,1

65 J O O .1,)

"'

kæmpeisen af rajgræs har i alle forsøgsled værel tilstræk·
kelig til, at der er opnået betydelige merudbytter.

Nedersi i tabellen ses et forsøg i vinterhvede med for
frugt alm. rajgræs. Der har va:ret meget lidt ukrudt, og i
overensstemmelse henned har der ikke været merudbyt
ter for behandlingerne. Forsøget viser, at fremspiring af
rajgræs første år efter frohøst kan undgås ved omhygge
lig pløjning.

Forsøgene fortsættes.

Tabel 91. Græsulcrudt. tokimbladet ukrudt og kvik.. (876)

An'" uIaudt Ved hest
~pr. mo, forir

VI.lm,.
~

...... ""S
lOkim-l kvik ""'mbr ""'" .-bl pr. m' .....

1998. 7faNeg
I. Ubehandlet IlS J6 27 41 56,3
2.1.51 Ariane Super

- 1 I Pri~ra Super J, 26 18 J6 6.4
3.20 g Monitor" 70 27 22 Il 6,J
4. 10 g Monitor" 74 26 21 Il 6.S
5.20 g Monitor

+0,5 I Oxilril" 73 JI 19 IO S,O
6.20 g Monllor

+0.75 1Oxirnl" 44 31 IS 14 S.5
LSD 1-6 42
LSD 1-6 "'
TIlsat 0.41 MO'll 0818

Led 2-6 behandlet, stadIum 30-32. ca I nuJ



TaheIV]. Græ..<;ukTlIdl/ \'",ter.wpd. (877)

Vintenæd

Antal uro: pr. nr. V<d høst

~
Antal;;tl pr. mJ, V<d høst

~
I

I"··...•·... -.01_ vmdaks;,I'" -... .........
AFf- : I tokunbl Aa~- ~II ddn ...,-

,..ha rrowk pct. . ,.hastri pr. m' toklmbl ",,<hal. M pr rrt' IObmbI.

199' j jorføK mcd ,",,,dob 1/orsø8 m~d QK~rrlt\'f!hQI..
2/s lIs

l. Ubehandlel '6 36 " 6 66.6 250 O 26' 3 4',9
2, 30 g Ally , 12 3 2 8.4 O 26' , 3,_
3.30 Il Ally

1.0 l Puma Super" O 10 11,4 O 146 3 13.9
~ 30gAIJy

0,4 kg Grasp WG' " 3 10,~ O 1O~ 17,3

5.30 g Ally
3.0 I Bamon Plus 12 3 6,_ O 12_ 10.2

LlD 1-5 .!8 ...
I.SfJ .!-j J,/

Lcd 2 behandlet lidligl forår.
Lcd 3-S behandlet ltdligt forår og I apnl

Tabel 91 viser resultaterne af 7 forsøg I nmcrh",'cdc.
h\or det nye middel Momtor er afprovet III bekæmpelse
afloklmbladel ukrudl. græsukrudt og som noget helt nyt
- kvIk - I en kornafgrode I vækstsæsoncn. Aktivstoffel I
MOllltor er sulfosulfuron. som tilhorer gruppen af sulfo
nylureaherbieider. de såkaldte Ilunimidler. Monitor er
godkendt 1 en række af vore nabolande og har en god ef
fekt på en række arter afbåde tokimbladet ukrudt og græs
ukrudt. heriblandt burresnerre. kamille og vindaks. For
skellIge strategier for anvendelse af Monitor er sammen·
lignet med cn standardbchandling med en blandmg af
Amme Super og Puml! Super, der ligesom Monitor kun
har begrænset effekt mod enårig rapgræs.

Behandlingerne er ud fon i perioden fra den 28. apnl til
16. maj Igennemsnit den 7. maj. I lighed med andre sul
fonylureaherbicider ses virknmgen forst fuldt ud efter en
længere periode. og I 0\ erensslcmmebe henned er der 4
uger efter behandimgen opL1lt forholdsvIs mange ukrudts
planter I forsogsled 3 og 4 Den langsommc virkmng træ
der sa=r1ig tydeligt frem o... erfor kvik. hvor der 4 uger ef
ter behandling ikke umIddelbart ses en effekt. Ved hosl er
effeklen slået Igennem, som det ses vcd optællingen af
kv Ikskud efter host. Derer populæn sagt tale om. at kvik
ken efter behandling står tilbage I afgroden som gronne
skelcttcr Ved bedommelse af tokimbladet ukrudt ved
host er effekten i forsogslcd 3 ul 6 på samme niveau som
standardbehandlmgen I forsogsled 2. Ilgcsom merudbyt
ternc ligger på samme nlveau.

Forsøgenc fortsættes.
Tabcl92 viser resulUlterne lIf 4 forsog. 3 med bekæm

pelse af vmdaks og 1 med bekæmpelse af agerrævehale.
Forsogsplanen er primæn udarbejdct med henblik på al
bekæmpe agerrævehale og flyvehavrc. Bchandlingerne
skulle efter planen have været udfon t april. mcn er på
grund afvejrforholdene i 3 afforsogene forst udføn midi
l maj. Dettc kan være forklarmgen på den begrænsede ef
fekt. der afPuma Super og Grasp WG er opnået mod især
agerr.evehale. I alle 4 forsøg har der været en meget be
grænset mængde tokimbladet ukrudt. De forholdsvis

store mcrudbytter kan derfor pnmæn lilskn ... es bekæm
pelse af græsukrudtet. selvom effekten som nævnt Ikke
har været overbevisende. FlyvehavremIdlet Bamon Plus
har haft pæn effekt mod både vmdah og agerrævehale

Forsøgene fonsætter efter en justeret forsogsplan.
Tabel 93 viser resultaterne af) forsog. hvis fonnål er al

belyse behovet for supplerende bekæmpelse af vmdaks
og agerræ\ehale i marker, hvor disse arter optræder om
foråret. Pnmcrd Super har samme mdhold af det aktive
stof fenoxaprop-ethyl som Puma Supcr og Primcra og
samme Indhold af safener som Pnmera. Grasp WG er ct
nyt middel. som endnu Ikke er godkendt, og indeholder
det aktive Mof tralkoxydim.

Tabel9J Supplerende bekæmpelse af \ mdaks (878)

Vlaltrl,,;eett
.'Uld-
oks

1998 Jlorsllg l/f
I. UbehaDdlet' 84 70 147 57.7
2 0.8 I Prumra Su~r' 19 7J " 3,2 -l,5
3. 0,4 IPn~ Supnl' 40 6' SJ 3,6 0,7
4 0,4 kg tirolSp \I, (j II 62 " 3,3
5_ 3,0 I &mon Plus 23 60 8_ 2,1 -3,9
LSD 1·5 1.0
LSD }._~ /,0

1997. .!lorsøg IJs
l. Ubchandlcl ll 36 " 99 62,3
2 0.8 I Puma Super' 2 " l ',6 0,_
3. 0,4 I Puma Supefl 6 SO 10 3,0 0,1
4 0.4 kg (jrn.~p WG" 16 " " 1._
iSf) 1-4 os
LSD l-J os

Efterirsbehandlel tokimbladet ukrudt bekrmpel.
.. Tilsat ACllrob.
, Tilsat Atplus 463.
Lcd 2-4 behandlel I apnl
Lcd 5 behandlelI april·maj.

"



Vinlersæd

Tabel94 Bekæmpelse o/Ilkrudt i tidligt sået \'interh\'elle (B79)

Aø:aI ubudI pr, at' .....4'- · Hka-- pr."
:vII4a.... .: -1-·1_1- -1- -·1-01_- .........

ca. 22111 I - - ..,...
1998 7Joneg
I. l1btbandkt 41 88 49 80 12 26 74,1
2.0.5 I Boxer'" 0,4 I Stomp + 0.25 I AJ'elon 0.33 J J6 15 42 2 21 1,0 4,1
3. 1,0 I Boxer + 0,8 l SlOmp + 0,5 I Arelon 0.65 1 " 1 J2 I 18 8,1 4,9
4 0,5 I Boxer I 0,4 l Stomp + 0.25 l AreIon

O,S I Boxer + 0,4 1Stomp .. 0,25 l Areion 0,65 I 21 8 21 1 16 11,6 1.0
S. O,S I Oxitril + l,S I Arelon 1,10 15 21 29 21 6 15 8,9 5,9
6. PC-Plantevtr:m 1,59 4 JJ IO 5 1 1 9,J 2,1
7.0,5 I Boxer +0,4 I Stomp + 0,25 I AreIon

0,5 I SlllIllne 180 + 8 g Ally 1,22 J J8 14 18 6 9,5 4,0
8_ 1.0 l Boxer + 0.8 l Slomp + 0.5 I AreIon

0.51 Starane 180 t 8 g Ally 1.54 25 8 9 11.6 4.6
LSD 1-8 j.'
LSD Z..a 2,7

Led 2 og 3 behandlet I sladlUm II l efieriTC'1.
Led 4 behandlet i Stadium 11 i efterlret og igen 28 dage senere
Led 5 behandlet i stadium I3 I eftedrt1
Ud 6--8 behandlet I stachum II 1efteråret og IgclI 1 apnl

På alle 3 forsogsarealer har der været vindaks, og på 2
af arealerne er der foretaget en efterårsbekæmpclse mod
græsukrudt. I det tredje forseg er der ikke foretaget en
efternrsbckæmpelse. hvilket har medfort, at der på dette
areal har været en maSSIv bestand af vindaks. I dene sid
ste forsøg er behandlingerne udført den l. maj. hvilket i
1998 har været så sent, at vindakspianIerne har forårsaget
udbyttetab. BekæmpclscsclTekten har kun været på knap
50 pet. i alle forsøgs lcd. når denne er vurderet ved optæl
ling af vindaksstrå før host. I de 2 ovrige forsag er et be
~kedent antal vindaks bekæmpet tilfredsslilIende med
Puma Super og Gmsp WG. I gennemsnit af forsagene er
der opnået beskedne merudbytter.

Nederst i tabellen ses resultaterne af2 forsøg i 1997.
hvor behandlingerne med Puma Supcr og Grasp WG blev
gennemført sidst i apnl. Ved den høje dosis af Puma Su·
per blev der opnået en særdeles god efTel't mod vmdaks.

Forsagene forsættes.

Ukrudt i tidligt sået vinterhvede
Tidlig såning af vintersæd giver ah andet lige cn Slorre
fremspiring af ukrudt om efteråret. Der er derfor Igangsat
en forsogsserie, der ...kal belyse, om den nuværende prak
sis med rclat1\1 tidlig s. nmg af vtnterhvede gl\Cr anled
nmg lil at ændre strategien for uknldlsbckæmpclse om
efteråret. Tabel 94 viser resultaterne af 7 forsøg. hvor
~Irat~gier med for~kel1ig bchandlingsintensitct er afprø
vet.

På trods afen relallvt bc~keden ukrudtsbestand på for·
søgsarealerne er der opnået pæne ncnol11erudbyttcr for
alle behandlmgerne. Der er 1 forsegsled 4 opnået en bedre
bekæmpelse af tokimbladet ukrudt ved en todeling af tre·
komponentblandingen af Boxer. Stomp se og Ardon i
forhold til forsogsled 3. hvor de samme mængder er lil
fort p en gang. Todelingen har betydet Cl sikkert merud
bytte og et storre nenomerudbyne. selvom der er 2 gange
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korsel. Anvendelse af PC-Planteværns behandlingsfor
slag 1 forsogsled 5 har medført et relativt højt behand
lingsIOdeks. PC-Planteværn har i 6 afde 8 forsøg anbefa
let behandling både i efteråret og om foråret. Mlddclvalg
og dosis fremgår aftabelbilaget. Kombinationen afefter
årsbckæmpclse og forårsbekæmpeise i (arsøgsled 7 og 8
har som i forsøgsleddcl med PC-Planteværn fdM til den
bedste renhed ved hosl. Disse behandlinger har været
rentable i 1998. hvilket som gennemsnit ikke har været
tilfældct i de scneste års forsog.

Forsagene fortsæncr.

PC-Plantevæm som rådgivningsværktoj mod
græsukrudt
Tabel 95 viser resultaterne af6 forsøg i vinterhvede. hvor
PC-Planteværn er afprovct som rådgivningsværktoj mod
græsukrudt. Den beregnedc dosis i PC-Planteværns be
kæmpeisesforslag er sammenlignet med bekæmpelses
forslag fra den lokale planteavlskonsulenI. Bekæmpel
sesfo13lagene er bercgnetiudarbcjdet på to forskellige
tlClspunktcr og er udfort i den foreslåede dosis og 50 pet
heraf.

I gennemsnit har der I 1998 været mere ukrudt i forsø
gene cnd i 19960g 1997. Den storre mængde gm:sukrudt
stammer især fra et forsøg. hvor der er optalt godl 1.500
enång rapgræs pr. m; i efteråret. I gennemsnit af alle be
handlinger er der i delte forsøg opnået et merudbyne på
21 hkg pr. ha.

PC-Plantcvæm har foreslåct IPU + Stamp SC i 4 for
søg ved den tidlige sprøjtning og i 3 forseg ved den sene
sprøJtnmg. Middelvalg og dOSIS i de enkelte forsøg kan
ses i tabelbilaget.

ElTekten på tokimbladet ukrudt har ikke været overbe·
visende ved bekæmpelse I henhold til PC-Plantevæms
forslag. I I forsøg med mange agcrstedmodcr har PC·
Plantcværns f013lag været IPU. hvilket har haft helt utll-



Tabel 95. Græ.'i:llkrudt l IlIller.{(l!d (880)

Be· Antal ukrudt Pet. Udb. og
lland- pr. ml, forlr ""kn. merud6.

Vlntuh"ede
~s- """ 'kg
• ,ks .Il '0- ho~ kerne

gncs kirnbl. L alt pr. ha

1998 tilo~øg

l. Ubehandlet 127 207 " 75,4
2 PC·PlanlC\<nlI O.... J 12" " '.'J. PC·Plantnrm.50'... 0.32 Il "4 l4 S.1
4 lokalt forslag 0.67 ,

" l5 '.J
l. Lokalt fonlag. 50'<. O.]" 9 76 19 '.1
6 PC·Plantc....em 0.68 " 11~ 21 7,n
7. PC·Plantcv:em, 50". 0.34 " 142 l4 6.6
Il Lok.ll1 forslag 0,75 21 6J 21 7.8
9. lokall forslag. 50"'. 0,37 22 126 " l.'
LSD /-9 40
UiIJ :-1} "'
199fi- 9R :!4}orS"8
I. l1beh3ndlet .9 110 17 60.',. PC·Plante,,;rm 0,61 9 4' " 10.5
J. PC·PIantevZ'm. SO'. OJl 19 li " 9.'
4 lokalt forslag 0.61 8 ]j l2 10.\
l lokalt forslag, 50"/. 0.]0 Il 43 14 '..
6 PC-Planlcværn 0.74 " " 14 '.2
7. PC-Plantcvæm. 50"/. 0.37 20 62 " 7.'
g. lokalt for~lag 0.1'0 " " Il 7.1}

9. Lokalt forslag. 50',. 0.40 29 l8 " l.9
/..50/-9 J.O
UiIJ 1-1} .'4

Kun tollmblaJcI ulrudl
Led 2-5 behandlet 1stadIum 10-111 cftmrel
Led 6-9 behandlctl stadIum 12·1] 1 c!'tcrårcl.

slrækkclig effekt mod dennc ukrudtsart Det store ania I
tokimbladcde uknJdlSplantcr skyldes pnmært. at der L I
forsog har været en stor forårsfremspiring afvejpileurt.

De lokale forslag og PC·Plamevæms forslag har været
JævnbyrdIge mcd undtagelse af forsogel med mange
agcrstcdmoder Udb}l1emæsslgt har der Iu'e været for
skel på de forskellige behandlinger. og behandlingsin
dekset har ligget p5 'i3mme IlIveau for PC·Plantevrems
forslag og de lokale forslag Udsænclse af sproJmlllgcn
har foroget bchandllllgslIldcksct med ea. 20 pct.

I l'iflferrug er der ud fort l forsog efter samme forsogs
plan. hvor en storbesland afvindaks vt':d d!;':t tidlige sproJ
tetidspunkt er bckæmpt:t meget tilfredsstillendc med
Stomp se + IP . som er lIldgåcl i begge forslag. Ved den
senc sproJtlllng er der af samme mlddclblanding opnåct
en markant nngcre effekt mod vindaks med 1.51Iler
Stamp se + 0.75 !Iler IPL:. som er foreslået af PC·
Plante\ rem. Bekæmpelse af \ mdaks har medfort merud
bytter på omknng IO pct

Nederst i tabellen ses resultaterne af 3 års forsøg. Be·
handlingsindcksct har I gcnnemsnit af PC-j)lanleværns
forslag og de lokale forslag \ æret 0.61 ved bekæmpelse I
stadium 10·11 og 0,77 ved bekæmpelse i stadium 12-13

Forsogene afslultes hermed.
Tre drsforsog har \;st. al PC·Plante\-ærn kan beregne

forslag til bekæmpe!!)e af græsllkrudt og tokimbladet
ukmdt..mm erpo ht'Jde med bekæmpelsesftmdag ha...erel
på pltmfem·/skonsltlenteme.s erfaringer. Bekæmpelses
forslag fra PC·Plantewl!rn har haft el1 bl,tydelig sikker.

Vinlenll'd

TlIbe/ Y6 PC·P/afl/('læm som rddgn'mngsl'll'rkUJ} (8X/)

Antal ukrudt Udb

Be· Kemi· pr. m', fodr P<I. og
lland- bhc- Ikkn. m,,·

Yinttrh'cde
h~ pns kr. ,ed udb.... hast hkgin cks P' ha """ lcimbl. i alt kerne

pr ha

/99,' /O/orsøg
I. Ubch3ndlg 27 l29 45 72,0, Pl-I'I'Jnle"a:m 0.50 100 ]J 2l J.'
]. Keml-btal)(hng I 0,45 97 J l6 27 J.8
6 Kcml.blandmg II 0.57 132 4' " 4.4
LSD ,.ti 24
LSD J-f! "'
/ 91} 7 R for.mg
I. Ubt'handlet 9g ]lO 4J SI.7
2. P{:-Plantc,\<rrn 0.79 1M 'O '. 2l 11.11
3. Kctm-blanding I 0.56 116 20 88 IO 11.9
6. KCIIIl.blanding II 0.81 ". 2. .0 l. 9.1
Hf) /·11 59
/Sf) 1·11 "'

hed.l"wrglll. idet IIknill1~ejJektog memdhvltl' Ikke er l'a"

xe"'''gr reducerel wd en Iw/n'ring l~fden fore ...låede do
sis

Tabel 96 viser resultaterne af IO forsøg Lvinterhvcde.
hvor dCI er afprøvet. h\ ordan blandmg!)forholdet mellem
relc\anle midler kan optlmcres med henblLk p vldereud·
Vikling af PC-Plantcværn I forsogsled 3 og 6 cr 2 for·
skellige blandIIlger afpro\et. mens de enkelte blandmgs·
komponenter I samme dOSIS er provel I andre forsogsled
(se tabelbilagel). Kemiblan(lLngerne er 0pll/neret efter
pris og behandlingsindeks. Dosis i forsogsled J og (l er
beregnet hos Danmarks JordbrugsForskning. Forsk·
nmgscenter Flakkebjerg med et nyt blandmgsmodul.
som mdbygges l PC-Planleværn ni vækstsæsonen 1999.
Dc opumerede blandmger er sammenlIgnel med et nor·
malt beregnet forslag fra den hidlldlge version af
PC-Planle\æm (forsogsled 2)

Behandling med kemiblandmg I har været i1dt bllllgcre
og med ct bchandhngsindeks. dcr er IO pcl lavere end
standardbchandltngen I forsogsled 2.

Nedersi i tabellen ses resultaterne af8 forsøg l 1997 ef·
ler samme forsog ..plan. Der er god overcn!!.stenundse
mellcm rcsultalcrnc i de IO forsogsår.

Forsogene afsluttcs hermed.
To arsforsog l \·interhl·e{h, med afprO\'ning a} et nH beo

regnmgsprogram /II upllmCrlng ufmiddelMundlllKer har
\-';'''1, ul def er muligt vedfrit wlg mellem ukwelle !n/lller
at beregne den oplimale dosis for komponenfertll! J en
midde/blanding
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Tabel 97. Gold hejre; n·ntersæd. (881) Tabel 98 Tokimbladet ukrudt J nntersæd. (884)

I Uloudt pr. ml Gold
b<J'"

~Id C"!S lO- I~Iv.._ .... Tidspunkt Jre I alt kimbl. mi
pr. ml

13. nov. Jun,

Pc1 dleuung Hqk"",

Antal ved bøst p<ha

"gtfl1l'"f'dt ukrudt udb+......pr m·
Ka- 1'0- og 1Mf· merud-mille klmbl Udb. byne

1998. J/onøg
I. Pløjning og slning
2. 2 JO: stubharvning

PIøJDlng og slning
3. 2 JO: stubbal'vnlna

2 le stubbarvnma
PløjDiDg og 1An1D.i

4. 2 JO: stubharvnmg
2 I{ stubhatvntng
Plejnmg
SåJung

14.-15. sept.. '" 348 J27 206
15. BUg

14.-15. sept 181 308 308 140
25.",&.
8._
14.-15.5q)I:. 118 348 340 61
25. aug
8 sepl
19 sept
6.olcl. 2S " \64 18

1998. j/onøg
I. Ubehandlet
2. 2 Ib Eltpress

-+- 0,41 Oltll"1
3.15 g Logran

-+- 0,4 I OxIml
4.1.0IOltltnl
5.1,5 I ArIane Super
6. \.5\ T"sw
7. 0,65 I Clpture
8 Ilb Expren

"'O,75101utnl
9. IO g Logn.n

+ 0,75 \ Oltitril
LSD 1-9
LSD 2·9

ISI 13 41 66,2

39 O " 6.6 3.1

40 O 14 6,8 3,9
48 I 17 6.4 3,2
26 O 14 6,1 \,9
2S 2 " S.9
S2 2 18 6,2

3S O \4 6,0 2,5

46 O " S,9 2.6
J.l

"'
Gold hejre
Tabel 97 viser resultaterne af et forsøg med kulturtekni
ske 5Uategier til bekæmpelse af gold hcjre. Forsøget er
udført på et arcal med en usædvanhg stor og Jævn be
stand af dene græsukrudt. Forsøgsplanen indeholdcr
strategier med et stigendc antal srubharvninger før pløj
ning og såning til normal tid i forsogsled I ril 3. mens be
handlingen I forscgsled 4 kombmerer stubbchandling,
falsk såbed og sen såning. Falsk såbed er etablerct vcd at
pløje og pakke jorden godt 2 uger for såning.

Kombinationen af stubbehandling, falsk såbed og sen
såning har medfort en effekt på 88 pet. overfor gold hejre
vcd optælling i november og på 91 pct. ved optælling af
frøbærende strå ijuni. Tilsvarende har effcktcn på tokim
bladct ukrudt kun været på 50 pct. 2 gange 2 stubharvnin
ger i henholdSVIS august og september har også medført
en betydelig effekt overfor gold hejre.

Forsøget har ,",st, lJ1 swbbehandlinger Irombineret med
falsk såbed og udsat såtid kan gn'e en god bekæmpelse af
gold hejre.

Der er gennemfort 2 forsog med bekæmpelse af gold
og blod hejre. Resultaterne fremgår af labelbilaget, tabel
B83. Bekæmpelse er forsøgt med relativt højc doscr af
Boxcr alene som græsmiddel og i trippeiblandingen
Boxer, Stomp se og fPU. Der er i nogle forsogsled sprøj
tet lige efter såning og i andre i stadium IO-ll. Kun i det
ene forsøg har der været en forekomst af gold hejre på 7
planter pr. mZ

l april. Resultaterne bekræfter. at hejrear
terne ikke kan bekæmpes med de græsukrudtsmidler,
som er til rådighed.

Tokimbladet ukrudt
Tabel 98 viser resultaterne af 5 forsog i vinterh\ ede med
afprøvning afforskelJige midler mod tokimbladet ukrudt
om foråret. Tristar (ioxini1. bromoxynil og f1uroxypur)
og Capture (ioxynil, bromoxynil og dinufeniean) er end
nu ikke godkcndt.

Der er opndcc en ensartet effekt af de prøvede behand
linger, som ved optælling 3-4 uger efter behandling lig
ger på samme niveau som året før. Renheden vcd hest har
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1997. j/orseg
\. Ubehandlet " " 23 59,8
2 2 tb Expre~

... 0.4 I Oltllnl 32 O 4 6,8 3.3
J. 20 g Lopan

-1" 0,41 OxIlnl 34 O 4 8.S S,6
4. 1,0 I 0xJ1n1 32 \ 4 6.8 3.6
5. 1,5 I Ariane Super 23 O 4 6,.1 2.1
6. I,S I Tnstar 26 2 4 SJ
7.0,65 I Capnut 32 3 S 6,1
8. I tb Express

+ 0,75 I Olt1t"1 30 O 4 7,\ 3.6
9. IO 8 Lovan

+ 0.75\ Oxitril 24 4 8.\ 4,8
LSD /-9 J.'
LSDZ-9 '"

led 2-9 bclUlndJet i apnl

imidlertid været væscntltgt ringere end i 1997 på grund af
de fugtige vejrforhold i vækstsæsonen_ Der er opnået sik
re merudbyner for alle behandlingerne, og der har været
god betaling for indsatsen. Resultaterne er i god overens
stemmelse med resultaterne fra 1997, som er vist nederst
i tabellen.

Tabel 99 viser resultaterne af 5 forsøg i vinterhvede,
hvor en række midler cr afprøvcl til forårsbekæmpeIse af
tokimbladet ukrudt. Synergy er et nyt middel med ind·
hold af oiasulfuron og dicamba, som er aktivstofferne i
Logran og Sanve\. Behandlingerne er gennemfort sidst i
april og har ikke medført overbevisende effekter på
ukrudtet. cdem i tabellen ses resultaterne af 5 fOr50g i
1997. hvor en del afforsogsleddene varde samme_ Ren·
heden ved høst i det ubehandlede fo~gsled har værel
betydeligt mindre i 1998 end i 1997, selvom antallet af
ukrudtsarter har været det samme. Den skuffende effekt
mod ukrudtet har medført små merudbytter, som ikke er
statislisk sikre. Ingen afbehandlingeme har i gennemsnit
af forsøgene kunnet betale sig.

Forscgcne fortsættes.



Tabel 99. Ukrudt i \'Jnrersæd (B85)

Antal Pot.
Hka kerne pr. ha

VI.lertlvtde ,budt dækning
ud~1 :",.m' ved bøSt
me udbync

19985jorJøg
I. Ubehll1ldlc:t 177 2. 61~

2. 2 tb Eltpress
... 0.6 l $taranc: 180 52 15 2.8 -1.7

l. 20 g AUy
+ 0,6 I Stlll'UC 180 54 14 3.0 -1.6

4 l S Il: logrnn
- 0,6 I Slatanc: 180 70 14 3._ ".1

S. 100 a Syongy 78 20 2.-
6, IS g Logran' 91 21 1.0 -1,0
7. 21b Express" 100 18 U -1.4
8 3 Ib Harmony Plus 76 16 2.2 -l.l
LSD 1-8 M

LSD1·a M

IY97, .s forsøg
l. Ubehandlel 174 18 55.6
2 2 tb Express

.. 0,3 I Starane 400' 20 6._ 1,9
3. 20a Ally

... O,ll Swa.ne 400 17 7 6,7 2,1
7.2 tb ExpreS5 28 6 6,3 3,7
8. l tb Hatmony PIUJ" 34 7 6,4 2,9
LSD 1-11 <.6
I.sD l-S M

liisai O.lllIssapol 010
Led 2-6 behandlell apnl.

Tabel 100 viser resultaterne af 8 forsøg med dell ind
sats mod tokimbladet ukrudt. Forste behandling med
henholdsvis Fleltidor og Briotril er udfort om efteråret
3-4 uger efter såOlng i stadiwn IO-II. Anden behandling
med Express + Starane 180 er udført om foråret. Der har I

allc forsøgene været en varieret. mcn relativt beskeden
ukrudtsbestand.

Der er opnået tilstrækkelig effekt afefterårsbekæmpel
sen alene med Flexldor og Bnotril i forsøgsled 2 og 6
samt med blandingen af de to midler l forsøgsled 5. Den
supplerende behandling med Express og Starane i hel og
halv dosis om foråret har forøget effekten på ukrudtet ved
optælling i april, men har stort set ikke påvirket renheden
ved host.

Behandlingen i forsogsled 2 mcd Flexidor har givct et
sikkert mindre merudbyttc end de øvnge etleråTsbehand
Imger. men har alligevel været rentabel. De beskedne
merudbyttcr for supplerende forårsbehandling har ikke
kunnet dække de forogedc omkosminger. Dog har be
handlmgen i forsogsled 4 kunnct dække omkostningerne.

I forsøgsled 9 og lOer der udelukkende udfort forårs
bekæmpeIse med henholdsvis Express + Staranc 180 og
Ariane Super. Disse behandlinger har givct samme ren
hc..-d ved hest som de øvrige behandlingcr, og der er opnå
et sikre merudbytter for behandlingerne.

I vinterbyg er der ud fon l forsøg efter samme forsøgs
pian. I dettc forsog har der kun V!CfCt små og usikre
merudbytter for behandlingerne.

Vintersæd

Tabel 100. Del! ",dsars mod roklmbladel uknldr. (B86)

Pet. d21.Dln' Hk! ktrne
Ile- Anlal ,'ed hoS! .... ho-- lok!m·

VI••erlln. tings- bl ..- odb 0<110-

~,;,
_dl 1<>-

Ol --pr. ml mil- kim· m",- ""-Ic" bl." udb. byne

1998 8 forsøg
I. Ubehandlet 83 6 Il 78.2
2. 0.1 I flCl'ldor 0.40 31 2 4 3,7 I,'
l. 0,1 I FICXlder

1 tb Exprc51
+ 0,6 I Staranc 180 1.65 13 O 2 1,6 0,1

4 O, I I FICludor
0,S Ib E.'I:prns
... 0.31 St.1I~ 180 LOl Il O 1,9 1,8

~. 0,1 I FlexJdor
+ O,S I Briotril 1,07 9 O 2 6,6 3,1

6 0,5 I Sriolnl 0,67 28 O 3 1.6 3,6
7. O,S I BMOlnl

I Ib Eltprt!ls
+ 0.6 I SIaJanc: 180 1,92 l2 O 3 6,4 0,8

H. O,S I BnOlnl
0.5 Ib Ell.pres.5
+ 0,3 I Staranc 180 l,lO 16 O 2 6.3 2,1

9. 1 Ib Express
+ 0,61 Swane 180 Ul 32 O 3 l,. 2.3

IO. t,S I Ananc Super 1.00 30 O 2 3,' ",3
I.sD '-IO J,!
LSD l·1O I.H

t997 7!OTJ_g
I. Ubehandlet 160 24 71~

2, 0,11 Fkll.ldor O," 77 6 1,2 3,3
J. 0,1 I Fluider

I tb Expn::sa
+ 0.6 I Swane 180 1,65 28 O 2 8,1 2,6

4.0,1 I tolultlor
0,S Ib I~press

• 0,3 I Starane 180 1,03 .. O 3 6,8 2,7

6. 0,5 I Briotril 0,67 100 O IO 4,1 2,1
7.0,5 I Briotnl

I tb Express
+ 0.6 I StaBnt ISO 1,92 44 O 3 6,7 1.I

8. 0.5 I Briotnl
O,S tb Expresll
... 0.3 I Swane 180 lJO 62 O 4 6,7 2,1

9. I Ib F.ltpress
t 0,6 l $taranc 180 Ul 19 O 4 6,7 3.1

t-SV 1-9 l,J
LSD l-9 U

" Bedømmelse for høst
" Bt.-d"mmelse cfter høsl
Led 2, S 0& 6 behandlct l stadium I(}.II l dlcr.l.n::t
Led l, 4 og 7, 8 betwxllct l stadIum 10-11 I eftcrin:t OS l apnl
Led 9 og IO behandlcll apnl.

Nederst i tabel 100 ses resultalerne af7 forsøg l 1997. I
disse forsøg medfone en supplcrende forårsbekæmpeise
en bedre renhed ved host end forårsbekæmpelscn alene.
Nenomerudbytternc lå på et ensartet niveau behandhn·
gerne imellem.

Forsøgene fortsættes.
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Vintersæd

Be- Antal! Pet. Hk••""'",...,

V............ ...... """""1-' ..ob +n<llO-: Il! m' D:f 0l met- merud-, ... forår hest i>db byae

Tabel 101 viser resultaterne af 6 forsøg i vinterh\-ede.
hvor forskellige mIdler og middelblandinger er afprovet
mod tokimbladet ukrudt "ed efterårsbehandling. 1 for
sogsled 9 er der foretaget en supplerende forårsbehand
ling. Merlin indeholder det nye aktivstof isoxaflutole.
som ikke er godkendt. Afprøvningen af Merlin indstilles.
I forsøgene har der været en relativt stor ukrudtsbestand 
ikke mindst af kamille. som ved høst i gennemsnit har
haft cn dækning på 14 pet. i det ubehandlede forsogsled.

Generelt er der opnået en tilfredsstillende renhed ved
høst. Den storre ukrudtsdækning ,'ed høst i forsogsled 2
og 9 skyldes delvis et enkelt forsøg, hvor stedmoder i dis
se forsogsled er bekæmpet mangelfuldt.

Tabel 101. Tab"mbladet ulcnuJt i vintersæd. (B87)

Led 2-8 behandlet i stadIUm I~II i cfln;\m.
Led 9 behandlet 1 stadium 10-11 I cft«året og l apnl

Alle behandlmgerne har medført pæne og sikre merud
byner. Ved sammenligning af forsogsled 2 og 9 ses, at
den supplerende forårsbehandling med Express .... Stara
ne 180 har medfort et større merudbytte. som dog knap
har kunnet dække meromkosmingerne.

Tabel 102 viser resultaterne af 6 forsog, hvor fonnålet
primært har været at belyse økonomien ved bekæmpelse
afagerstedmoder og enång rapgræs. Der har i alle forsog
været en beskeden forekomst af enårig rapgræs.

Den bedste bekæmpelse af stedmoder er opnået i for
sogsled 2 og 8. hvor der er behandlet med henholdsvis
Stamp se + Tolkan og Flexidor + Oxitril + Tolkan.
Trods en beskeden mængde græsukrudt har merudbyttet i
forsøgsled 5 og 6, hvor der ikke er anvendt græsukrudts
midler. været mindre end i de ovrige forsogsled. Merud
bytterne for bekæmpelsen har været på samme niveau i
forsag med fA og med mange stedmoder og ligger på
samme niveau. uanset hvor effektivt stedmoder er be
kæmpet. Alle behandlingerne har været rentable.

I "interb)'g er der udført I forsøg efter samme forsøgs
pian. I forsøget har der va:ret en beskeden ukrudts
bestand, og de opnåede merudbytter er små.

Afprøvningen af tPU-midler indstilles, og derfor af
sluttes forsøgene.

Forsagene bekræfter tidligere forsag. som har visl, al
bekæmpe/se af agerstedmoder i "e/ud,'ikiede afgrøder
normalt hm medforer beskedne merudbylter.

Tabel 103 viser resultaterne af 7 forsog med bekæm
pelse af burresnerre i vinterhvede. I forsøgene har der i
det ubehandlede forsogsled i gennemsnit værel 32 burre
snerre pr. ml ved optælling i maj-juni. Effekten af be
handlingerne er dels målt ved optælling af burresnerre i
november og i maj-juni. og dels ved at bedømme dæk
ningsgraden af burresnerre for host. Både optællingen i
maj-juni og vurderingen af dækningsgrad for host viser,
at behandlingerne i forsogsled 5 og 6 med henholdsvis
3.0 og 2,0 liter Boxer l blanding med Flexidor har haft en

3.7

l.2

3.'
4.'

123K

197 32 74,8
63 l' l.'

2.l 7 7,9
II 7 9.'
3K • '.7
43 9 •••
3l 7 9,4

2. 9.5

/998 6forsøg
I. Ubehandlet
2. 0,5 1Oxlml 0.5
3.0,5 1Qxitril

+0,1 I Fkxidor 0,9
4.100 g Merlin
5.75 g Merlin
6.50 g Merlm
7. 0,5 I Oxitril

+ 50 g Merlin
8. 0.25 I Oxitril

+ 2.0 l Stomp se 0.75
9.0.5 1Oxitril

I tb Exprcss
+ 0.61 Swane 180 1,75

LSD /-9
LSD ]·9

Tabel 102. Agerslcdmoder og endrig rapgræs i \·;ntersæd. (B88)

'\...tn1tveck

Antal ukrudt pr. m'. fodr p", Hkg kerne pr. ha Antal ukrudt pr. ro-. forir p", Hq lemc pr. ha

I b> I·...· drlning
udb OS 11 DCtu>

ps I~bll~
dzbung

..ob Oll 'D<tU>-\~~I ved tøR 1
~ klmbL ~ ~, 1Dtf- maud·

~l
mt'I"- merud-

..ob. byae udb. b)11C

/998 1forsøg m~d mllIIge agersledmod" 3fon.lIg medjiJ Qg"'St~Jmod"
I. Ubehandlet " :l46 294 56 60,2 28,0 92 SS l4 66,4
2_ 2.0 l Slomp se

+ 0.6 kg Tolkan WDG O 38 24 13 7.7 3.3 O l 6 10.1 l.7
3.1.0IOll.itril

+ 1.2 kg Tolltan WOG 124 IOl 18 l.' 1,3 O 27 2l 14 8.6 4.1
4. 0.751 Oxltnl

+ 0.9 kg Tollan WOG O 110 100 20 6.6 J.O 2.0 J2 30 18 7.3 3.7
5. 1.0 I Oxitnl 36 114 74 3l l.l 1.9 26,0 30 27 36 l.7 2,5
6 0.75 IOllitnl 4l 107 97 37 4.8 Z.2 23.0 32 26 39 3.3 0.7
7.0,11 Flexidor

+ O,2~ I Oxitril
+ 0.9 kg Tolkan WOG O l2 46 Il 7.3 3.' 1.0 7 6 IO 9.l 6.0

S /.0 I l3o'ltt
-15gAII) O 7l 6l " 6.5 2.' 1.0 2. 26 Il ... 4.7

LSD 1-8 2.4 J8
LSD!-R '" J.1

Lcd 2-8 behandlet i stadium 10·11 I ellcr:lrct
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\'inlena.'d

Tahell()). HlIrre.fnt'rre i l'inrersæd (889) Tabel 104 8I!kæmpels!' u/burrt's,wrrt' rB9())

Burresnerre, Pet. dælcnmg Udb
antal planter "ed høst og mc:r·

Ylntub\'ede pr.1"W Udb.
hk.ImaJ- b~·ltokim. k,""

nov. juni snerreu bl:1I pr. ha

god effekt mod burre:>nerre. Dcn sikreste effekt er dog
tgen I 1998 opnået I forsogsled 8 \ ed behandlmg med
Starane 180 1 foråret Behandlmgen med halv dOSIS af
Starane 180 I forsogsled 9 har været libtrækkehg lil al
undg:\, al burresnerre vokser op i afgrodcn.

Mcrudbyltcme for bekæmpelse har l 1998 værel mere
beskedne end I de S forsøg, der bIc ... gennemført I 1997,
og som er ViSt nederst I tabellen. Dette er i o\erenSstem·
melse med. at der I 1998 har været færre burresnerre i de
gennemforte forsøg.

Forsøgene fortsællcs efter en Justeret forsogsplan
Tabel 104 viser resultaterne afS forsøg j en ny forsags

sene, hvor midlcr med god effekt mod burrcsnerre afpro-

Antal ulcrudt Pet. dzkn. Hkgktm(
pr. m' \t, hØSl ",.ha

Ylnterh\ede odb nello-
!>une- 'o- burre-. IO- og ""'-snm< Iombl '''''n, klmbl. ""'- od-

odb bytIe

1991<. .~ larmg
I l}b(handlet " 4' , 13 n,B
:! I.S I .\nane Super I " "

, I.J -:!.9
3.0.75 I Ariane Super I '4 O 7 lA .1,1

4.0.61 Starane 180 I 17 " 7 1.' ·0.9
5. 0,3 1Starane 180 I 17 O 8 I.J ·O,S
6 Jllg (ir;LIlP 2 20 O 7 0.7
LSD 1·6 "'
LSD 2·6 "'
Tilsat O.J Ilsoblenc:

Led :!·S behandlet l apnl-rnaJ
Led 6 behandlet I apnl

ves. Graul er Cl nyl middel. SOm endnu ikke er godkendt
MIdlet Indeholder det aktive stof amldosulfurol1. l forso
gene har der I gennemsnit været 15 burrcsnerre pr. m~ l

det ubehandlede forsogsled. Behandlingerne er udført i
perioden fra 30. april lil 14. maj. Der er opnået en meget
god bekæmpelse afbum:sncrrc l alle forsogslcd, men in
gen sikre merudbytter

Forsogene fortsænes.
Tabel 105 \ tser resultaterne af 3 forsøg i vmtcrh\ ede.

h\is fonnål er at belyse beho\et for en supplerende for
årsbchandhng I marker, hvor der er gennemfort en »)nor·
mal«( ukrudtsbekæmpelse om cfll.:rorct. Syncrgy er et nyt
middl.:l, som indeholder triasulfuron og dicamha, som er
aktivslofTcme i Logran og Ballvcl P forsogsarealerne
har der kun været B ukrudl.\urler. som har o\erlc\'ct
efterårsbehandJmgcn. eller som er fremspIrelom fororet.
I de 3 forsog er der tale om burresnerre, kamille. fugle
græs, stedmoder, raps. tidsel og ltden nælde Bchandlin-

Hl'is burresnerre oplræder II"/nrersæd. kan den I (('re me
gel xenerende w!d mejetær.d:mngen, Planlen HklarrerK
OI'emul ufafgrøden. og de gronnEt plunledell! , d!'1 U/lær.
skede korn Åan medføre en hOJ(~re wrnllg.~udgIJI, Be·
kæmpel..e sker normalt bed~r om joran>l. hmr fele.\
Sraral1e 180 \'irker megel e.!Tektill. Om ejlert/rel !lal'
Boxer IHI sig lU IIm'c god effekr

'"

7.'

8J

11,5

10,J

10.n
-./

12,1

4

" 9 7'"

3 U

4 2 4.'

l.7

4.1

3 3,5

3 2 3.8

O 1.1

O 3
I.J
J..'

37 I J "'4

"
, '.'

1998 ~fONogmed mung.. PIlTff.Jnf.TTt'

l. Ubehandlet 22 32
:! 0.6lg ToU.:m \\UG

,2,0IStomr!ot(" li IO
3, O,S 1Oxltnl

+2,OIStompSC 12 8
4 0.3 kg Tolknn W[Xj

+ O.S I Slomp se
, 1,0 I Boxer JJ

S. 3,0 I Boxer
- 0.1 1FI~xidor 9

6. :!.O I Bo1lcr
. O.II"kxHJor F. 4

7.1,0 l Boxer
-0,1 I Fkxldor 7 6

8.1.2 kg Tolkan WOG
0.8 ISurane 180 12

9.1,2 kg Tolkan WOG
0,41 StarAne ISO 2S 2

ISO l-Y
LSD:-!}

1997 5 (ors,,/; "It'd matlg., PUrTt'Sflcrrc
I. Ubehandlet SS 51
:! 1,0 I Tolkan

. ~.O I Stamp se .p JJ
4. O,S 1Tolkan

+ 0,8 I Stamp se
+ 1.0 I Boxer ]S IO IS

5.3,01 Boxer
+0,11 Flcxidor 26 4 4

6. 2,0 1Box('r
+ 0.1 I Flexldor 38 7 8

7. 1.0 I Box~t
... O.IIFlc\utor 38 J7 15

8.2,0 I Tollan
0,81 StaBnc ISO 63 IS O

9 2.0 I Tolkan
OAI Slamnc ISO S9 18 4

I.SDI-!J
L5D.'-9

, Pet da~knlng al afHroden før hGst.
I'!;;I. dækning afJordl."rl eller hosl

Lcd 2-7 behandlet, stadium 10-11 1 d\er,\rel
L~d 8 og 9 behandlet 1 "ladlUlll I0·11 I elleråret og apnl.

K'



Vlntenæd

Tabel 105. Supplerende ukrudtsbekæmpelse. (891)

"Tilsat Lissapol BIO
"Led 6 og 7 er i 1996 behandlet med hhv. 0.8 og 0,4 l Oll:itnl pr. ha.
Led 2-8 behandlet i april-maj.

Slrategi 1999 mod ukrudl i vimersæd

Effekt af ukrudtsmidler i vintersæd
Tabel 106 viser den effekt, der er opnået ved behandling
med en række midler og middelblandinger mod græs
ukrudt og tokimbladet ukrudt i vintersæd. Tabellen viser

Der er foretaget følgende behandlinger:
I. Ubehandlet
2. PC-Plantevæms forslag med 25 procent af den fore·

slåede dosis i stadium 11-12.
3. Blindharvning før fremspiring efterfulgt afsamme be

handling som i forsogsled 2.
4. Blindharvning før frcmspiring.
5. Blindharvning før fremspiring og 2 gange ukrudts-

harvning i foråret.
l tabelbIlagets tabel B92 ses optællingerne af ukrudt i de
2 forsøg. I forsøgene har der i gennemsnit været 101
planter af tokimbladet ukrudt og 38 græsukrudtsplanter
pr. ml. Ingen afbehandlingerne har haft betydende effekt
på det tokimbladede ukrudt, mens den kemiske belucn
pelse med lav dosis har haft en overraskende god effekt
på græsukrudtet.

Forsøgene fonsættes.

l. Opformering afbes\'ærlige græsuJcrudlsarler
som vindaks og agerræ'\-'ehaleforebygges gen
nem el alsidigr sædskifte med vårafgrøder og
vinlerraps.

2. Vær tidligst muligl opmærksom på ))nye« arier
som feb. vindaks, agerrævehale. burresne"e
og hejrearter saml rodukrudl.

3. Vælg det eJler de midler, som alene eJler i blan
ding har god og SIkker effekt mod de domineren
de ukrodtsarrer.

4. Bekæmpelse bør ske om efterårel, såfremt

- græsukrudl oplræder

der er mere end 100 tokimbladede ukrudts
planrer pr. m

J

- PC-Planleværn beregner, at der er behov for
bekæmpelse.

5. Udfor bekæmpel~'en om efteråret

- midler medjordvirkning anvendes. ndr pleje
sporene er odelige 3-4 uger efter sdning.

- midler med blad\'irkning anvendes, ndr IO

kimbladel ukrudr har maks. llo\'blade.

6. Afsæt et sprøjlejril vindue. så effelaen kanføl·
ges.

7. Føtg op efter behov næsle forår:

- hvis burresnerre forekommer.

hvis afgmden er svag og tillader nyt ukrudt at
udvikle sig.

130 13 80,0

J3 4 4,6

31 4 3,3

26 2 4.7

38 3 2,6

" 3 l,8

" 4 1,3
69 4 2.9

ns
ns

/996-98. JJ femøg
I. I Ubehandlet 65 " 68,7
2. I tb Express

+0.6 I Swane 180' 1.25 18 2.l ·1,3
3.0,5 Ib Exp<eu

+0,3 I Swane 180' 0,63 21 5 1,7 -<>,5
6. 1,0 I Oxitril" 1.00 21 4 1.4 -1.8
7. 0,5 I Oxltnll) 0,50 2.S 5 1,3 -<>,5
LSD 1_7 1._
LSD Z-7 ns

iV1

'-

V

•

I Hkgkerne

Ile-
, p,,- ",.ha

Anul .....haDd- ..-
~J

udb nen]I~ pr. m' og me,·
""~ me,· ..J.

udb. bytte

gerne har medfort, at der kun har været en meget begra:n
set mængde ukrudt tilbage ved host. 12 forsøg har merud·
bytterne været beskedne og ikke statistisk sikre. I det 3.
forsøg er der opnået merudbytter på godt IO pct. i for·
søg,led 2 til 6, primæn på grund af bekæmpelse afblllre'
snerre.

Nederst j tabellen ses resultaterne al l5forsøg gennem
3 år. I forsøgene er der opnåel en forbedret renhed ved
høst, men de opndede merudbylter er beskedne og kan
ikke dække omkostningerne.

Forsøgene afsluttes henned.

Tre årslorsøg \'i.ser:
- al del om foråret sjaddenl er renlabell al udføre en

supplerende ukrudtsbekæmpelse mod ,okimbladel
ukn.«/I, hvor der er gennem/ørr en bekæmpelse om
efterårel,

- al bu"esne"~udgor Hen undtag~lse« fra denne regel.

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse
Der er gennemført 2 forsøg, hvor mekanisk ukrudtsbe
kæmpelse med strigling er afprøvet med og uden en me·
get beskeden kemisk indsats I foml af 25 pet. af
PC·Plantevænts doseringsforslag. Udbytteresultalcme er
desværre usikre og vises derfor ikke.

/998.3forsøg
1. I Ubehandlet
2 I tb Eltpress

.,. 0.6 I Swane 180' 1.25 1,0
3.0,5 Ib Exp<eu

+0,3 J Staraae 180' 0,63 1,1
4 SO g Synergy

+ 0,6 I Stamle 180'
S. 25 g Synergy

+ 0,31 Swane 180'1
6. 1.0 I Oxitril 1,00 0,6
7. O,S I Qx.itril O,SO -0.7
8. I,S Ib Hannony Plus' 0,50 0,7
LSD /-8
LSD 1-8
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Tabel 106 EJlat af udmlgrl:' mld/n mod de \'igtig.fte græs- og roJamb/adedl:'[røukrudtsarter I \ IrIter,fæd,

\'Iolersæd

Be· Kemi- Ager- En4rigPrøve! OO$L1! hand· kah~!1 Bum· Fugle- ... T,,·c- Æ...• Vmd-Vlaterhndc kg/ltr. pr. ha I~'.
stcd-

"""'" ."" mille land pn' .b "P-
in les ~~8 ..-, ."..

I:.:r/f'rdr • J.J ugf'r e(ier SJlfUlg

I. Stomp se +- IPU 2,0+ 1,0 0.90 268
2 Stomp se . IPU 1.0 t 0,5 0.45 '"3. Stamp se +- Oxltnl 2,0'" 0,5 1.00 308
4 SlOmp se .. O:uml 1,0 t 0,25 0.50 '"S. Boxer ... Fluldor 2,0'" 0,1 0.90 313 .... ..... ....
6 Boxer , "h:~IOOf U t 0.05 0.58 ZSS
7. Boxer" Oxltnl 2,0+0,5 1.00 320 ....
8. Boxer I IPL +Stomp <;( 1.0 • 0.5 -t 0.8 0.65 227

IO. Boxer + IPU + Slomp se o,s +0,25 + 0,4 0,J3 114 .... .... ...
11 Boxer; OXllril + Stomp se I,O+lJ,S,O,f.: 0,95 292
12. Boxer +OXltril + Slomp se 0,5+0,25+0,4 0,48 146 ... .... .... ...
13 lPU 2 O,SO 100
14.IPU I 0.40 50
IS Slomp se 2 0.50 218
16, Stomp se I 0,25 109
11 Boxer 3 0.75 345
18. Boxer 1.5 0.38 173
20 Boxer t Stomp se 1.0 '2,0 0,75 333
21. Boxer ... Stomp se O,S +1,0 0,38 167 ... .... ... .....
22 Oxltnl l 1,00 180
17. Oxitril 0.5 0.50 90 .. .. ••••

~
18 Bnotnl 0.5 0.67 90
19. BnotrillOxnril + FlUider 0.5 t 0,1 1,110.9 173
20 E,pre\S I wb 0.50 69

nm-
. bal<

21. Expresl' O,S tab. 0,25 37 ...
2~ Fkxldor 0.1 0.20 8J
23. 8notnllt. 10-11 og O~

Puma Suprr' i It. 12-13 0.8 1,30 45J ....
Fordr
24. ExpreM' 2 tab. 1,00 134 .... ...
25. Ally 20 Dl: 30. 1.00 ZIO ..
26. Logran" 20. 1.00 112 ....
27. tlannony Plw; 3 lab 1.00 195
28. Exprns + Stanlne 180 2 tab. + 0,6 1.75 27J ..... .....
29. l:xp~~ • OXllnl :1 lah t O.~ lAD lO;?
30. Express + Starane ISO 11.l1b. +0,6 1,25 208 .....
JI All)' 20 Dt -t Starane 180 15 g' 0,6 1.25 248
32. Logran + Starane: 180 20 &+0.6 1,75 255 ..... ...
H. Logr.m • Qxltnl 20g ·OA 1,40 l"
35. Oximl I 1.00 180 .... ... .... .....
36. OXltnl +- StllrMe ISO 0,75·0.6 \,50 m
37. Oxitnl + Exprcss 0,75 + I lab. US 200 .. .... .... ... ....
3lt Oxilnl -t Logran 0.75 + lOg 1.42 191
39. Ariane Super 1.5 1.00 255 ..... .... ....
Fordr
40. Puma Super .. Anane Super' 1,0+1.5 2.00 618 ...
~1.PumaSuJ"Cr eg All) 1.0 og 30 g 2.00 573

Ef/erar og forur
42. Briocnll SI. 10-11 eg 0.5

Puma SupU! i april I 1.50 45J ...
Eftmlr
43. Briotril + IPU i It. 10-11 0.5 + 2,0

Puma Suptr'l i april 1.0 2,J0 553

Effekt niveau ••••• 0\C'f 95 pet •••• 85·95 pel . ••• 70-85 pet..•• 50- 70 pet , • under SO pcl dTekl. - efTekllkke belyst
IPU .. 1.sopI'Oluron-mldlC'f

Tilsat spm1e.klrbe!nutdel
" Tilsat pen~ng.sohe
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Tabel 107. S<Jtlder og udsædsmængder i direkte sdel
\'interh\'t!de (894)

IUd~ Udbyne, hkg/I.. Neno udbytte. hkg/ha

nw:ngde SAnd Silid
4 rorsøg

IV I 2~V I I~IO 1'9 I 209 I 1010

Det fremgår af figur 9 (side 85), at der i årets forsog er
opnåct dct højeste nenoudbytte ved etablering afen plan
tcbestand på 200 planler pr. ml ca. 20. septemhcr. Dcrer i
årets forsog en forholdsvis tydelig forskel på de opnåede
neltoudbyner ved den optimale udsædsmængde ved så·
nmg hhv. J.. 20. september og IO. oktober. Ved såning I.
september cr det højeste nettoudbytte svarende til 76,8
hkg pr. ha opnået ved såning af 100 spiredygtIge kerner
pr. m\ mens det højeste nettoudbyne svarende til 81,8
hkg pr. ha er opnåct ved al så 200 spiredygtige kerner pr.
m' ved såning 20. september. Endelig er det twjeste net
toudbyne ved såning IO. oktober opnået ved sånmg af
400 spiredygtige kerner pr. m~.

Resultaterne af denne forsogsscrie med direkte såning
svarer derfor ikke til rcsultaterne af de 3 foregående års
fon-og med såning efter pløjning. Forklaringen på dette
skal nok snarere søges i det forhold. al der er konstateret

Karakter for lejesæd SrrtJlænsde
lOOplIm' 3 I O 79 78 77
200 pI, m' 7 2 O 74 80 78
300pUm' 7 3 O 80 81 79
400 pLm' 8 4 1 81 81 79
SOOplJm' 8 4 1 81 81 80

TlISlndhJntS\oagt Proctfll rdprOle", i r"~tof
lOOplim' 5" 53 SI 11,0 11,0 11,2
200 pl.m' SO l2 l2 11.1 tO.8 11,1

300 pLlm' 49 l2 SI 11.0 10,8 10,9
400 pl,m' 48 l2 53 10,9 10,9 10.1
500 plfm' 48 51 53 11,0 10,8 10,1

Pct, nlonu:r med Kg .~Ipr Jw I kern~
knæ kefodJyge. april

lOOpVm' 13 5 12$ 128 116
200 plim' 130 136 130
300 pUni 22 9 2 126 134 132
400 pLm' 124 136 133
500 pi/m' 27 11 l23 133 131

Pct. f/onler meJ IJrocem rod med
knæ kefodsyge. Juli goldfodsyge.}uli

lOOpLIm' 19 4 6 10 8 8
300 pLm' ... 32 17 9 8 6
SOO pi/m' 48 16 18 9 5 9

N-m", I no'o'-dec \·m"' i mom
N-mm 37 61 65 26 27 33
Opluget k.g.iI, i iftertir j Olerjordi.ske pllllftede/t

Op<a8" 18 5 2

100 plantCT pr. m' S\3ref ni ca. 50 kg udsa:d. der I værdi svarer lil
120 kg kom

68,3
76,2
77.5
78.4
76.1

100pl,m' 78.0 78.3 69.5 16,8 77.1
200 pUm' 78.3 84,2 78,6 7>,9 81,8
300 pl,m' 77.0 83.4 81.t 73,4 79.8
4OOpUm' 76,0 83,5 83.1 7\J 78,8
500pIJm 14.7 82,4 82.0 68.8 76.5
LSD 3.7 3.7 1.7

midlernes stæri:.e og svage sider. hvor midJerne er afpro·
vet alene. Ved blanding opnås ofte en \ æsentligt bredcre
effekt. Ved blanding kan der normalt forventes cn cffckt.
som svarer til summen afeffekterne vcd at bruge midler·
ne hver for sig i samme dosis.

De vtste effckter er opnået Wlder de gennemsnitlige
sprojteforhold. h\onmder forsøgene er udfort. Effekten er
vurderet "ed optælling af anlaJlel af Ilkrlldtsplamer I

april-maj for efteclrsbehandlingerne og 3-4 uger efter for·
årsbehandlingerne. Hvor der er opnået en hoj effekt, som
angivet med 4-5 stjerner, kan dosis under gunstige sprøjte·
forhold reduceres væsentligt, uden at effekten forringes.
Dette gælder primært ved bekæmpelse om efteråret, inden
ukrudtet udvikler mere end 2 løvblade. Den nudvendige
effekt afhænger primært af ukrudtsartens konkurrence·
evne og antal samt af afgrodens konkurreneee\1le.

Dyrkning af vinterhvede
Såtid og udsædsmængde i direkte sået
vinterhvede
I 1997 blev der afslunet en forsøgsscne med såtIdspunk
ter og udsædsmængder I vmterhvede. I fisse forsog ble\
der pioJet for sånmg. For at f3 belyst såteknikkenl> effekt
på optimalt såudspunkt og udsædsmængde blev der l

efteråret 1997 påbegyndt en ny forsogsserie mcd direkte
såning af vinterhvede. I forsogsplancn indg r 3 s.~tids·

punkter og 5 udsædsmængder: Såning omkring l. sep
tember. omkring 20. septcmber og endelig omkring IO.
oktober. Arealerne sprøjtes med Roundup ea. 2 dage for
hver såttd. Der anvendes 5 udsædsmængder. Det tilstræ
bes at etablere 100,200.300,400 og 500 planter pr. m;.
Det svarer til udsædsmængderpåca. 50. 100. 150. 200 og
250 kg pr. ha. Alle forsøg ersåct med en Vadcrstad Rapid
såmaskme I tabel 107 findes gennem:.nibresultatcr af
årets 4 forsøg. Overst iii \'enstre i tabellen er Vist de opnå
ede udbyttcr i hkg pr. ha. Der er opnået hojest udbyttcr
ved såning ea. 20. september. Ved den tidlige såmng l.
september er der hostct ea. 6 hkg mindre pr. ha. og ved
udsæltel~ afsålJden til den IO. oktober er der hm.let ca. I
hkg mmdre pr ha end \'cd ing den 20. september \Jct
toudbynet er beregnel I overste hojre del af tabellen. Det·
te er beregnet ved at trn:kke omkostnmgen td udsæd fra
del hoslede udbytte. Resultatet af disse beregmnger er
ligeledes vist i figur 9.

Andre undersøgelser
Overvintringen afjlp'ehal-'re er igen i 1998 undersøgt på
en rn:kke lokaliteter fordelt i hele landet. På hver lokalitet
blev der efter såning afvintcrsæd udsået 100 flyveha\'TC
kerner. Antallet af overlevende fl)'Vehavreplanter er op
talt ca. I. april. På alle lokaliteter på nær Thistcd og Røn
ne har der en været betydelig overvintring af cficdrs·
fremspirede flyvehavreplanter.

Forst i maj cr forårsfremspiringen af de kerner, som
ikke spirede i efteråret. optalt. Forårsfremspirede flyve
havreplanter har kunnet optælles på 26 af 37 lokalitcter.
Det svarer til70 pet. aflokaliteterne.l foråret 1997 kunne
forårsfrcmsplnng konstateres på 59 pet. af lokaliteterne.
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Såtidspunkter og kvælstoftildeling til
vinterhvede
Den forlængcde såperiodc for vmtcrhvcde har rCJM ncre
sporgsmål omknng den optImale d)"rkOlngstckOlk

KK.'I,',kl'rllt,

14S 142
IH IS6
130 126
1f)5 101

21

61

Allr f(>T TUHflJkt'Nf..f-
fq"j(f',f Itl'};'

6 o " 54
Il I " 'l
4 o " 54
1 Il '1 II

18

Nt·f/I)//(Jhlll.,.
hk~ p". hu

72.0 76,5
71.0 7(..<1
71.0 74,0
(11.1 t>td

60 kg Nd. 27:) + l2Jkg d.bS
bOlgSld.:!-.116Hgl'\dt\5
60 kg d.27:'3 83 kg N d. &S
Wlg' d r J ·B kg '" d. td

N-mm, kg pr. ha, nov-dec.

60kgNd 27/3' 123kgNd.6JS
60 kg Sl ti 27il 163 kg N d. 6.'5
60 kg N d. 27i3 • 83 kg N d. 6IS
bOkg"'d 1" l .Bkg"'d(l:'i

~~ torsøg
60 kg N cl 27·) 123 kg N d 60'S
btHg SI d 271 163 Lg N d bo5
60 kg N cl 27!J 't 8J kg N d 6..S
bO kg '" il 27 J I 43 kg N d. ld
LW

N-min. kg pr. ha. marts.

Tahel 108. StltubplInk/(',. OK hæl~/Olrl!deltng 1//
1·/IIIf-',·h,·,·c/" 199/l (895)
A: SUnlng o,l{ p/o)'lln$; d 19. 10(J "pln'dlg/'X"
kernel' P" n"
B Saning og pllljllmg ,I ti IO. 400\"{IIf"t'dl'g/lg(>
ke,."e,.p". m·

den tldllgc såOlng ned lil kun 2 kg pr. ha ved den 'ienc s.å.
nmg. Disse 2 kg svarer Ikke cn gang II! den mængde
hælstof. der er udbragt med udsæden H\ I~ Illan 'ikal
vurdere, hvor megel hvedcpl<lnterne I alt har optaget,
både i dc o\'efJordi~keplanledeIc og I roddeme. kan man
som en tommelfingerrcgel gå ud fra, at dcn samlede
kvælstofopt<lgc1sc svarer til ca. del dobbelte af. hvad man
finder I dc o\CrjOrdlfo>ke plantcdcle.

Uknldtsbcst::mdcn er bedomt I no\ ember og rgcn I for
året. Ved eftcrnrsbedommclftCo I no\cmber har der rkke
været nævncværdlg forskel på uknldtsdæklllngen efter
de forskelllgc tJ(jspunkter Delte forhold har ændret sig
\cd forårsbcdommclsen. hvor der ses en lydelig tcndens
til. at der har værel mest ukrudl efter de tidlige s.åuds
punkter og cn svag tenden~ III krafhgsl ukrudtsdækmng
....ed de lave udsæc1smængder. Arels forsøg med direkte
såmng af \ IIlterhvcde tyder på, al der er en VIS sammen
hæng mellem den optimale udsædsmængde og såtlds
punktcl. Dct har i denne forsogsscrre Ikke været muligt at
opretholde samme nctloudbytlc ved tidlig såning som
\'ed nanna II sålldspunkt.

Forsøgcnc fonsælle~ med anlæg af nye forsag i efter
året IQQS.

Vlolnb\ede ~
-'-==.:.:;=------- lfJhw/t'. P'-OH'nl

Jrkl{p.-Jru .-armll·'"
84.0 91J 11,6 10,4
8S.0 92.H 12.4 l U
81.0 86.8 10.8 9.7
75, I ~7.3 q,4 K.8
Ul IO

801-----

Såtid og udsædsmængde i direkte sået
85 vinterhvede, nettoudb e 1998

119 20/9 10110
Sådato

.100 pVm' .200 pJJmt .300 pIImt 0400 pVm' 0500 pVm'

F/g 9 A'ettrmdby{u' i 1'lIIlerhl'ede \'ed 3 sOfid:Jpllflkter og
5 IId.Wf'dSl1/æltKc/er Neuoudhyuel er beri'gllet I'ed fif

frække QmlWsfnmgerne ti/lIdsædfra del Jw\'rede uJhyu('
Alleforsog c'r \'0('1 direkte j .i!ubhen

kraftig lejes..'Cd ved den tidlige ~nmg. end del skal ttlskri
\C~ en effekt af de for!lkelJigc såmcloder.

KcmcslOrrelscn eller Iuslndkorns\-ægten af den hOSle·
de \are falder med stigende udsæchmængdc \ ed den tid
lige s~ning. mens den stiger ved den sene sånmg. For·
klanngen p. dette tdsyne1adcndc paradoks skal nok :-00

ges l del faktum. al karakteren for lejesæd Cf kraftigt sti·
gende ved stigende udsædsmængde 'cd dcn lIdlige s!l
mng. RåprolclnprOCCnlcn i del hostede kom er kun svagt
påvlrkel af udsæd...mængde og Sålldspunkl. Der er cn
generel tendens til. at JO lawrc udb)'uc dcr er hostet. JO
højere råprolcmprocenl er der opnåct I komet. Scr man
p . hvor meget k\ ælstof der er hostet I kernerne. ~... det.
al den samlede optagne kvælstofmængde kun varierer
ganske begm:nl>Ct med undtagelse af den la\e udsæds
mængde ved den sene s~tld. Den mc~et tynde og svage
plamebcstand har lUe været I stand til at opsamle lige ~å

meget kvælstof som de "vrigc pbntcbcstandc.
Der er i apnlm:"lIled bedomt angreb afknækkefodsygc.

Her er fundet forholds\ IS kraftIge angreb og kraftIgst an
greb efter den tIdlige s:\rung. Ved en efterfølgende be
dømmelse I JulI 'les nogenlunde sanlIlle billede. Angrebet
af goh..lfod~ygehar derimod Ikke været entydigt på\ Irket
af hverken udsædsmængde eller 'låIldspunk'

:...lederst l13bel107 er Vlsi resultalcme af:...l-min m:\1In
ger I november-december og I man:.. Der er i no\'em
ber-december fundel del hOJeste -mm mdhold efter den
...ene ...åning. Dette forhold kan III en \15 grad genfindes I
for"3rsmållngen. FOl"'ikellen er dog udJæ\ net en del. Delle
kan Illustrere, al en tidlig såning afvmterhvede kan redu·
cere udvasknmgsnskoen. En tydellgcre illustrallan af
delte forhold rnr man måske, hvis man ser på de mængder
kvælstof. der er optagcl i de overjordiske plantedele. Her
ser man. at denne mængde svmger fra 18 kg pr. ha ved
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163kgN 223kgN
.B: SAning 6110•

400 kerne< 1". rrf

103kgN 143 kg N
• A: Såning 119.

200 kerne< 1". rrf

761---------
74f----

2721---
lif 70

661----

66

64

62

60

Kvælstof til tidligt og sent sået
vinterhvede, nettoudbytte 1998

78 ,-----'-------'--'-------,

mængder er opnået de højeste nenoudbyncr vcd sen så
ning. Årets forsøg gør det ikke muligt at afgøre. om del
optimale kvælstofnivC3u er påvirket af såtidspunktet.
Hvcrken i 1997 eller 1998 har indholdet afkvæ!stofi ker
nerne ved høst været påvirket af såtidspunktet.

Forsøgene fortsætter.

Fig. IO. NClIolldbyrter j vinlerhvede ved IUdeling a/kvæl·
sloflil tidligt og sent sdet vinterhvede. Nertolldbyllerne er
beregnetl'ed at reducere udbytterne med omkostninger
ne lU kvælstofog udsæd.

Blandt andet derfor blev der i efteråret 1996 anlagt for
søg, som har til formål at belyse, om der er en sammen
hæng mellem såtidspunkt og den oplimale kvælstoftilde
ling til vinterhvede. I efteråret 1997 blev der anlagt 4 for
sog efter samme forsøgsplan.

Der anvendes i forsøgene 4 kvælslofmængder. De fasl
lægges ud fra en N-min analyse 0111 foråret. Det forvente
de optimale kvælstofnjveau beregnes ud fra denne N-min
analyse. Herudover prøves der med en kvælstofmængde,
der ligger 40 kg N over del forventede optimale niveau.
en kvælstofmængde. der ligger 40 kg N under del forven
tede optimale niveau, og endelig en Ievælstofmængde.
der ligger 80 kg under det forventede optimale niveau.
Ud over kvælstofmængderne indgår der 2 så- og pløje
tidspunkter. Ca. 1. september gennemføres en pløJnmg
med en efterfølgende såning af 200 spiredygtige kerner
pr. ro:, og endelig gennemføres der en pløjning omkring
10. oktober med efterfølgende såning af400 spiredygtige
kerner pr. m:.

Resultaterne af årets 5 forsøg fremgår af tabel 108. Der
er i gennemsnil afde 5 forsøg forventet et optimalt kvæl
stofniveau på 183 kg N pr. ha. Kvælstoffet er tildelt med
60 kg N i starlgodning omkring den 27. mans. og resten
af gødningen er udbragt omkring den 6. maj. I årets for
søg er der opnået de højeste udbytter ved den sene sånmg.
Dene resultat er i direkte modsmd med resultaterne afde
4 forsog. der blev afrapporteret i 1997. Forklaringen på
disse resultater er formentlig. at der har været kraftig leje
sæd efter den tidlige såning. Det har derfor ikke været
muligt at udnytte de udbragte kvælstofmængder lil pro
duktion af kom.

I figur 10 cr de beregnede nettoudbytter illustreret. Fi
guren viser tydeligt, at der ved de 3 hojeste "'-vælstof-
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Vårsæd
AfJon Birger Pedersen, Ghita Cordsen Nielsen, Hans Kristensen og
Poul Henning Petersen

Arets forsøg med vårsæd har især været præget afde fug·
lIge og køltge forhold. der har domineret det meste af
vækstsæsonen. Komet er derfor forst blevet modent l

midten af augusl måned. hvorefter der har kunnet hostes
pæne udbytter.

Markante resultater i 1998
Oerer i mange forsog i vårsæd i 1998 hostet pæne merud
bytter for svumpebekærnpelse. De opnåede merudbytter
afspejler de varierende angreb af sygdomme. der har
\ æret l de forskellige sorter.

læsevejledning
Arets forsøg med sorter, plantevæm og dyrkning af vår
sæd omtales l denc afsnit. Forsøgene med ukrudtsbe·
kæmpelse er alle gennemføn i vårbyg. hvorfor de omta·
les under denne afgrode. Alle effe\.;ttabellcr er ligeledes
samlet under vårbyg.

Bagerst i bogen kan man finde en oversigt over de af·
provede soner. deres afstamning. forædlerbetegnelse.
forædler m.m. Der er ligeledes en oversiglover de afpro·
vede midler. deres indholdsstoffer. markedsprisen for de
markedsforte mIdler mv.

Tabel l vIser omfanget af årets landsforsog I v&rsæd
Langt den største andel af forwgene er gennemfort i vår·
byg.

kvalitet. De fugtige vejrforhold under hosten har betydet.
at en stor mængde kom er bjærget med et forholdsvis hOJt
vandmdhold. I nogle tilfælde. hvor komet Ikke er blevet
torret wmddelban efter host, er kvalIIelen blevet væsent·
ligt forringet I lobet af de forste måneder af opbevann·
gen.

Registreringsnet
Angrebene af svampesygdomme i vårbyg har generelt
været mere udbredte end i de nærmest forudgående år.
Meldug har været mest domInerende. og overraskende
har det været, at sorter. som hIdtil har været resistente
mod meldug. også er blevet angrebet. Sorter med
Mlo-meldugreslslens har dog fortsat kun været lidt an·
grebne. Angrebene afskoldplelog bygbladplet har været
moderate. men med kraftige angreb I mange enkeltmar
ker. Bygrusr har været mere udbredt end normalt. men
angrebene har dog ikke været st't stærke som i 1993.

Angrebene afblad lus har været moderate. og komblad·
biller har overvejende optrådt med svage angreb.

I figur I ses udviklingen afskadegorerc i vårbyg i 1998
i planteavlskonsulentcmes registrenngsnet. Udviklingen
er fulgt i parceller uden fungicidsprojlnjng fra midti maj
til udgangen af jum

Vårbyg 1998

Vårbyg
Der er i langl de fleste af forsøgene med \ årbyg Igen l

1998 hostet pa:ne hoje udbytter. Mange steder har kvali
teten været på hOjde med hosten 1997. Det har betydet, at
der er produceret betydehge mængder maltbyg af god

Fig. I. Uddkhngen afskadegfJrere I I'tirbyg l 1998 i plan
fea\'l.~kon:wJenternesreRiSlrenngwef.

~
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Tabel 2. Landsforsøg med \-drbvgsorter 1998 (CJ-CJ)

~!'I-- --..,.., ...........
VIItoJI "'"'" Ilyllmd ~~IF1&I,~

bq .... '" ......

Tabel2.jortsat

~!'I-- --..,.., ...........
VIItoJI

"'""'I~ ~~I""I,~......... ..-
Anralft· , , ,O , Anwlft , 5 9 5
Blanding 70,3 ".2 63,0 100 10,8 Blanding 71,3 .,'> 65.9 100 10.8
AlexIs ",' -3,4 ..,O 94 10,9 Ca 109104 -1.5 ..,O -2,9 ., 10,4
Meltan ",3 .0,2 -1,9 97 II.H Ca 108702 .... -S,7 ·5,3 92 10.6
Maud ..l,2 ·5,2 -l.8 92 10,7 PF 11202-58 3.5 2,0 2,. 104 10,6
Goldie -2,0 .o., .I.l '8 lU Br 473geS32 0,4 O,. 0,5 101 10,6
Bartok 2,' L. 2,1 103 10.6 Cenlury -2.5 2,0 0,0 100 10,7
Kn>na -],7 ·1,2 -2,2 97 11,2 c.thnne -3,0 ·2,7 -2,8 96 10,6
Lam'" .0,1 -\,6 -1,0 98 11,0 Christian -3.3 -2.4 ·2,8 96 10.3
Caminant -3,1 -1,7 -2,2 97 10,8 NFC 496-12 0,3 -1.4 .o,. 99 10,2
T",bon -U .o.• .o.• 99 11,0 Annabell :U: 4.3 3.4 105 10,7

Co'" 2,0 0,2 O,, 101 lO,S Prolog .0,8 .0,5 .o,. 99 10.9
C"""" 0.1 -1.3 ",7 99 10,1 llood .,5 3,1 4,' 107 10,4
Lysimu ·3,8 -6,8 -S,6 91 10.8 Elantrl -6,0 -1,4 -3,4 '5 11,1
Evelyn -1,8 -2,8 -2,4 96 J 1,2 Nord 95 1122 -3.8 -0,9 -2.2 97 11.1
Opti<: l,' -2,3 .o,. 99 lO,S Pan" -0.2 0,5 0,2 100 11,1
ToRa -2,2 -0,4 -1.1 98 10,9 PF 20001-22-2 -0.4 -0.6 -O,S 99 10,9
MenlO< -3.1 .o.J -1,4 98 11,3 Br SS09 a -3,7 0,3 -1,5 98 10,6
Paloma O.• .o.• -0.2 100 10,4 Abe<! 46\ J -\.2 -1,2 -1,2 98 10,8
Ikma -1,6 -S.O -],6 94 10,4 Abtd SOOIS 2,3 .2,8 .0,4 99 10.6
Henni 4,2 O,. 2,0 103 10.7 Abcd S0085 -1.1 ·0,. -!.I 98 lO,S

""'lo 0,4 O,, 0,7 101 11,2 LSD J. :- l,' I.-~

\\ ren 2,1 0,8 1.3 102 10.8 Blandmg: Alexis. Lamba, Henni. Lmus
Sultane -1.0 .o,. .0,7 99 10,8
Opuma .0,5 -1.9 -1.3 98 11.1
LSD l.' l,' 1,1 interesse for afprøvning og for markedsfønng afnye vår-

bygsorter. Den hurtige udskiftning i de afprovede sorter
Alltalji , 5 , 5 viser samlidig. at repræsentanter og forædlere tager kon-
Blanding 70,8 60.7 65.1 100 11.0 sekvensen af evenruelle svigtende udbytter i blot et en-
IJante -2,6 0,2 -1.1 98 10.9 keh Ms forsog.
Cadeau -2.] -2.7 -2.6 •• 11,0
Lmus 0.3 .0.1 0,0 100 11.2 Der er i den fælles sortsafprøvning anlagt 30 forsøg.
Gant -6.8 -8.J -7.S 88 10,7 hvoraf 2 har månet kasseres. I den supplerende afprøv-
Chalicc -2,2 2.5 0,4 101 10.9 rung. hvor Cl udsnit af sorterne afprøves I et stort antal
Fmnenl ·1,> .0.5 .o,' 99 10.8 forsøg. er der gennemføn 70 forsøg fordelt på 2 forsøgs·Scarl," -5.4 0.7 ·2.0 97 11,2

serier. Omfanget af denne supplerende alProvning er så-
Cecilla -3.7 0,4 -1,4 98 11,1
Pongo ",8 -2,4 -I.~ 97 10.9 ledes noget reduceret i forhold ul 1997, hvor der blev

A""" -2.3 0,7 .o.• 99 11.4 gennemført 84 forsøg.
L)'slba -S.9 -5,4 -5,6 91 10.6 En stor andel af forsøgene gennemføres med og uden
Lux .0.2 l.7 O,, 101 10.7 svampebckæmpelse. I landsforsogene. hvor samtlige
OI,m 5.1 2.' 3.8 lO. 10,8 sorter indgår. er der gennemfort en svampebekæmpelse
Srilt ·3.5 -2.6 -3.0 '5 11,1
M.dtas ".1 -1.6 -2.7 " 11,0 med 0,4 liler Tilt top pr. ha. Denne mængde er i de fleste

Cb.•538 ·3.2 -1.8 -]2,4 96 11,0 tilfælde udbragt ad 2 gange. 1 den supplerende afprøv-
Onhega O•• 1.' 1.3 102 Il.O ning er der anvendt 1,0 liter AnllSlar Pro pr. ha. I 1998 er
16063 V 4,. 2.0 3,2 105 lO,S der igen anvendt en sonsblanding som målegrundlag.
NFC4%-IO -O,q 3.7 l.7 10J 10.8 Den har været sammensat af sorterne Alexis, Lamba,
RIcarda -1,4 -0,1 -0,7 99 11.0

HenllI og Linus. I 1998 har Linus således aflDst Goldie.O\.-canler -2,.i O., -0.6 .. 11.0
~tadonna -1.6 ..., -LO 98 10.9 Der er i årets landsforsøg hostet 64.5 hkg pr. ha i måle·
(b %52 -4.S o.• -1.8 .' 11.5 sonsblandlOgcn. Det er en stIgrung på ca. 1,5 hkg i for·
Isn -' (j 1., l.-' hold III 1997.
r"rrsærtr?s Tabel 2 \'Iser resultalerne afårets landsforsog med vår-

bygsorter. Resultalerne er heropdeh på Øerne og Jylland.
Sorter Udb)1tet l målesonsblandlOgen er angivet med fede ly-
Der er i landsforsogene 1998 afprøvet Ikke mmdre end per. mens de prøvede sorters udbyner er angivet som
65 vårb)'gsorter Det er en stlgmng på en i forhold td mcr- eller mmdreudbyner I forhold til målesonsblandin-
1997.23 afde 65 sorter er med i landsforsogenc for forste gen. Jlå landsniveau er der udover udbytte i hkg pr. ha be-
gang. Det betyder, at 22 afde sorter, der deltog i landsfor- regnet del relative udbytte i forhold lil målesortsblandin-
l-ogene med vårbygsortcr i 1997, ikke er med i 1995. Det gen. R~proteinproecnten er mlh i en del af forsøgene.
hoje antal af afprnvcde sorter viser lydeligt en usvækkel Den er angivct yderst til hojre i tabellen.
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Taht>/l l.a/l(hJorfog mt't/,\'ampebdUl''''I}(!/S(' I

\ arbyg.wr/t'r /lIfJ8 fC4-C6)
A. Uden .H·ampI'hi'kæmpelsi'
B. 0.21 Tilt top + (U I Til/lop

Udbytte hlcg kerne!
M"""b. :,1"",,<0' Procent

"rb~1 1"'" for svampe:· mel- skold-

A I B
.._. d'1' riet I

pelse BoA A

Iflfalll .< , .< .<
Blanding 54.6 58.8 4.2 0.8 ,
\1e'(IS 48.6 54,4 '.8 0.1 b

MelllIn 56.4 58.5 2.1 0.6 I
\laud 45.1 5'.1 8.2 2.0 ,
Goldle ,3,6 57.6 4.0 3.0 2
Banol 57.3 61.1 3.8 0.1
Kro'" 51.5 57.8 b.3 0.1 ,
L.tlllbJ 53.1 5R.2 '.1 b I
Cammanl SO.8 58,1 7.3 , 2
Trebon 52.3 58,4 6.1 0,5 2
Co'" '2,2 59.9 7.7 20 4
Cooper 52.5 58.2 '.1 6 I
Lysmux 48.4 52,7 4.3 IO 6
belyn 51.3 ~ '!,4 b.l 2.0 ,
Op"' 51.5 56.0 4.5 , 8
Tolb 49.7 58.2 8" 7 3
Mentor 53.6 58.0 4,4 3.0 4
l'lllom.L 515 57.1 '.' U.O 7
Bereta 48,2 52.2 4.0 0.0 8
Ilenni 55.3 60.0 4.7 2.0 9
Pun,o 55.7 59_7 4.0 0.0 ,
" ren 54,4 6O.J '.. 0.1 4

Sultane 52.7 58.0 '.3 , 2
Optima 51 .. 5S.1 55 2.0
LSD I.! I.: /./

.411/<lfft , , , ,
Blanding 57,1 62.7 '.6 0.7 6
Barke 57,4 61.5 4.1 (J 4
Cadeau 53,3 58,3 '.0 O IO
LLllus 57.5 6.1.7 6.2 , ,
a"", 44.2 51,8 7.6 0.06 16
('h3llcc 57.6 63.2 '.b 0.1 J
Fenn<o' 57.0 61,5 4.' O 3
Scarkll <6.2 61.11 H I J
Cecilia 57,8 62.7 4.• 4 I
Pongo 50.b 6O.J 9" , ,
AlaniJ 56.9 63,9 7.0 I 7
Lyslba 49,4 56.3 6.9 , 2
L~ 60.3 65.2 4.9 2 2
011r.l. 61.0 lJ(,.~ '.8 O.J 8
Bnte 55.5 59.3 3.8 2 I
Madra~ 55.c,! 59.] J.4 O "Cb 9538 52,g 59,0 6.2 O "Onheg.l 60.4 6.1.1,1 .15 1 1
16063 V 56.1 65.1 9.0 , 4
"Fe 4%-10 58.9 (>".0 6.1 ..'" 4

"'''''''' 60.2 62.7 2.' 0.1 2
Oceanter 58.Q 63.!l 4.9 0,01 I
Madonna 55.8 62,6 6.8 2 4
('b '1652 00.5 h2.lI 2.4 • O.l
I_\f) '-' 1.' /./
fOr'næu,·{

18 af de afpro\ede soner har overgåct målesonsblan-
dmgen. når man ser på udbyuel. Den nye son Bond har
\ærel hojestydende med et forholdstal for udbyne på
107. Lige efter Bond kommer sortcrne Otira med for-
holdstal 106 og numrnersonen 16063W med forholdslal
105.

\'Arsæd

Tabd.1 forrsat

Udbytte hkg kerne Mcrudb. Protto' Pro«n'
V'rb~1

pr. ha for svampe:- mel· skold·
""'m- d':,ti plet i

A I B pcbe D-A A

~nl/Jlf'
, , , ,

Blanding 57,6 63.1 ,-' 0.8 6
Ca I(llIl04 52.0 5H.5 6.5 O
Ca 108702 49.0 56.8 7.8 13 2 clPF 11102·5S 61.1 66.' ,.. 0.6 J
Br 473ge,532 ,57,8 64.8 7.0 0.06 J
Ct'nluf) 54.7 b4.9 10,2 O O.J
Catllf\lle 49,6 58,6 9.0 0.1 13
ChnslIan 49.0 58.1 9.1 • ,
NFC 496-12 52,0 61.0 •.0 0-' 6
Annabell 60.• 66.1 '.2 O" 9
Prolog 58,1 63.2 S.I 8 I
\lood 5H,4 ".2 7.' 0.6 9
ELantra 51.8 ,•.• 8.1 0.0 4
\lord 95 I 122 57.0 61,8 4,8 0.06 7
POllet 58,7 65.1 6,4 O•• 0.8
Pl' 20001-~:!·2 ~5.0 62.7 7.1 0.06 9
Br 5509 a 58,7 62,9 4,2 O 2
Abcd-l611 50.0 61.0 11,0 9
Abed 50015 ,4l 613 7.1 1.0 4
Abed 500R5 50.6 61.1 11.1 • 0..1
LSD /.J 1.5 0.'

Hlandlng Ah:,\L~. Lamba. Il.:nm. Linus

Råprotcmprocelllen I det hostede korn har ligget på
samme lave nl\'eau som i 1997 Igen I 1998 er der Ikke l

nogen af sorterne konstaterct et protclOindhold 1 kernen
på o\cr 12 pet. aftOrstof'fet. Del relativt højeste protem
indhold er i årcts forsøg fundctl sonerne Meltan. GoldIc.
Mcntor og nummersorten Cb9652. Det relativt lavestc
prolcllundhold er fundet i nummersorten NFC496·12.
Christian og nummersorten 16063W.

Det er i fon.ogene med og uden $\ ampebekæmpclsc
muligt at f3 belyst værdien af sorternes indbyggede resl·
siens mod sygdomme. BchandllOgsstrategicn ovcrfor
sygdomme fastlægges Ilobet af\'ækstsæsonen, Hcr tages
dcr hcnsyn til, hvor kraftige og h\'or lldllge meldugangre·
bcne er på de enkelte' lokaliteter. Derudover tages der
hcnsyn til vejret, om det bctinger en kraftig udbredelse af
nogle af de fugtelskende svampe Dcn endelige fastlæg
gelse uf behandlingsstrateglcn sker med udgangspunkt i,
at behandlingen Ikke skal ....ære mere lIltensIV end \ed
praktisk dyrknmg. Den gennemforte behandlmg gl\er
således mgen Sikkerhed for, at alle sorter holdes fn for
betydende sygdomsangreb. I\ogle af de afpw\ede sorter
har fonnenthg ....ærel så krnfhgt angrebnc af sygdomme.
ogs~ I de behandlede parceller. at de havde kunnet betale
for en mere intensiv behandling. S:\danne sorter kan dog
ikkc anses for 111 have nogen dyrklllllgsmæsslg interesse
for dansk landbrug I frcmtidcn. Sorternes evne 111 at klare
sig med et absolut mtnlmum af plantebeskyttelsesmidler
bll\,er stadig \ igllgere i sorts\'algct. På trods afdette \'Iser
resultaterne I tabel 3, at der I 1998 I en del af sorterne er
opnået pæne merudbyner for den gennemforte behand
ling. De slørSle merudbytter er hostet l 2 nummcrsortcr.
nemlig Abed -l611 og Abed 50085.
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VArsæd

Vårbygsorter med og
uden svampebekæmpelse

Gant
Maud

Christian
Co 108702

Cathrine
Lysiba

Abod 4811
Abod 50085

~~
Elantra

Lyalmax
C.l09104

NFC 496-12

1'J·~·aæGb. 9538Ton.
Cadeau

Abod 50015
Caminant

ContUIY
PF 20001-22-2

Evelyn
Kron.
P.~

Bnt.
Co<I<

Troben
Madonna

Madras

l~S
Sultano

~ri~
L.aI1'I>o

Nord 951122
A1anls

Ferment
Mentor
Goldl.Bm.

8r47396532
Unua

Challeo

~~
WTon
Bond

Br 5509.
Flottar

NFC 496-10Docont.,
HennI
Punto

Mallan
Rleord.

Lux
Orthoo.
Cb9652
Annabeli

PF 11202-58
OIIro

Bariol<
Blanding

60 65 70 75 60 65 90 95 100 105 110
Fht for udb.

.Uden avampebek89mpelse

.Mod SVOIT"4lIbokæmpol..

cOmkostffing til udbringning

• Omkos1n!ng tIlIVampemidler

Fig. 2. Forholdstal for udbyue i vcirbygsorter med og
uden sl'ampebekæmpelse. Den svampebehandlede sorts
blandings Ildbytte er sar til 100.

90

Figur 2 er en grafisk afbildning af resultaterne fra lands
forsøgene med og uden svampebekæmpelse. I figuren vi
ses forholdstallene for alle de afprøvede sorter. For·
holdstallene er beregnet i forhold til udbyttet i målesorts
blandingen i de behandlede parceller. Sorterne med det
højeste forholdstal for udbytte i ubehandlet er vist nederst
i figuren. De grønne bjælker viser forholdstallene for ud
bytte i de ubehandlede parceller. Den samlede flerfarve
de bjælke viser forholdstallene for udbytte i de behandle
de parceller. Udgiften til de 0,4 liter Tilt top, der svarer til
3 forholdstalsenheder, er lig den blå top afde flerfarvede
bjælker. Den gule del svarer til udgifterne ved udbring
ning, der her er sat til 60 kr. pr. ha pr. gang. Den røde
bjælke sammenlignet med den grønne viser således, om
der er opnået et merudbytte for den gennemførte svampe·
bekæmpelse, som har kunnet betale for både svampemid
del og udbringning. I modsætning til situationen i 1997 er
der i 1998 i et Slort flertal af sorterne opnået et positivt
økonomisk merudbytte for den gennemførte behandling.
Kun i sorterne Madras, Meltan, Ricarda, nummersorten
Cb9652 og Orthega er der ikke opnået et merudbytte,
som har kunnet betale for både svampemiddel og ud
bringning.

Ved valg af vårbygsorter bør der fokuseres på sorterne
nederst i figur 2. Disse sorter har i årets forsøg vist, at de
giver et højt udbytte, også uden svampebekæmpelse.

Supplerende forsøg med vårbygsorter
Ud over de egentlige landsforsøg, som gennemføres i el
samarbejde mellem Danmarks JordbrugsForskning, dan
ske forædlere og sortsrepræsentanter samt de landøkono
miske foreninger, er der gennemføn 70 lokale sortsfor
søg. I disse forsøg er indgået 14 sorter, udvalgt afde loka
le planteavlskonsulemer.

Tabel 4 (side 91) viser resultatet af de 2 forsøgsserier,
opdelt på regioner. Der er i disse forsøgsserier høstet næ
sten samme udbytte som i de egentlige landsforsøg. De
opnåede resultater i de enkelte sorter svarer pænt til dem,
der er opnået i landsforsøgene. Vurderet ud fra for
holdstallet for udbytte ligger de største afvigelser på 2
forholdstalsenheder. Der er ingen markante forskelle på,
hvordan de enkelte sorter klarer sig i de forskellige regio
ner.

De samme 70 forsøg er i tabel 5 (side 91) opdelt efter
jordtypen, hvorpå de enkelte forsøg er gennemfort. Ser
man på de opnåede relative udbytter. er der en svag ten
dens til, at sorterne Alexis, Tofta, Paloma og Olira har
klaret sig bedst på den sværere jord. Disse forskelle kun·
ne ikke konstateres i forsøgene i 1997. Det er ikke muligt
ud fra resultaterne at foretage en direkte sammenligning
afudbynerne mellem de forskellige jordtyper. idet forsø·
gene er gennemført i forskellige marker. Med dene for
behold giver de opnåede resultater dog en antydning af
udbytteforskel1ene mellem de forskellige jordtyper.

Tabel 6 (side 91) viser de supplerende forsøg opdelt ef
ter forfrugt. Også her er der små forskelle i de opnåede re
sultater. Resultateme siger ikke noget entydigt om for
frugtens betydning for udbyttet, idet forsøgene ikke er
gennemført i de samme marker, og udbytterne derfor
ikke kan sammenlignes direkte. Men med dette forbe-



V'næd

Tabel 4 "årbygsoner 1998 Supplerendeforsog (Cl·ClaJ

Udbyne .. m<rodb)m, ""I Pf '" Hele landet. I

Virb)',
SJElland I ILolland-j tl: I Øerne IJY~ IJitf:nd lj~~ I Jylland '"" Pf· '" I IFyn F.lster fbI

Antaljorsøg J /I J / 'O
, J J " J' J4

81andrng 11,5 ",J ".3 ",6 61•• 641,7 ",5 56,1 56.6 63,1 100
Opl" -0.3 0.1 L' -2.0 0.1 -1.5 1,1 -0.7 -0,6 -0.2 100
AlexIS -S,7 -2.] -5,4 -2.0 .),6 -S.O -S.S -S,4 -5.2 ".3 .3

IScarlett -5.J -1.1 -l.J -1.1 -2.1 -2.9 -3,4 -1.9 ·2.6 2.~ %
Bo"', -LO ·0.' -1.2 -1,6 ·1.0 -2,3 1,2 -1,9 .[,4 -1.2 .8 CFcmlcnl -2.4 -1,6 0.8 ·].0 .1.5 .I.J -004 -2.5 ·1.6 -1.5 ..
Paloma -O., -0,4 0,3 -0.6 -0,5 -0.1 -2,6 -S.4 -2.5 ·1.3 '8
Lmu~ ·2,2 -0.1 ·2,9 -2.9 ·1,1 -2,] -2,9 0.1 ·1,6 .1.3 '/K
lSD J6 '1.1' J6 n.l· /7 '1.1' ., J.J ], I I.J

""'Ilal/(Jr.\'"g J 2 / 2 /0 , /I , 26 J6 J,
Blandmg 70,5 ",6 ".3 61,5 61.' 59,7 56,1 57,0 57.4 641.' 100
Ilenni 5.1 1.8 2,3 ·2.6 2.' 2.9 2.9 2.1 2.8 2.8 10<;
To" 2.1 ·3.5 ·2.6 -6.. ·1,2 -0.1 .],4 ·3,0 ·2,5 ·2,1 97
Pu",o 0,5 0.7 -5.J ·0,9 -0.3 O.' 0.8 1.0 0.8 0.5 101
Bano' 0.5 2,2 -U -2,8 0.0 2.2 -O.' 2.0 1.0 0,7 'Ol
Sultanc 0.7 -2.6 -3.8 -6.2 -1.8 ·I.J -1.9 -J,O -2.2 -2.1 97
T"bon -0.8 -1.7 ·6.6 -2.9 -2.0 -O,, -1,8 ·],1 ·2.0 -2,0 '7
Ol,m 5.3 3.8 2,9 2.8 J,' 4.5 2,'7 1.3 2.6 3.1 10<;
lSI) 40 ., ., ., 1/ J.I 1,4 J.O /.' /.4

Blanding Ak,<is.lamba. Iknnl. Gold.e

Tllbel j. j'årlH'gsorrer 1998, SlIpplen'ndelorsøg. Tahel6 l'årbygsorrer 1998. Supplerendejors(,g
Opdelt på jorrlt).per Opdelt pd jar/nlKrer

Udbyne og merudbytte Udbytte og rnen.adbytte I

VlrbYI 181 +3 I IB 2 + 4 I J85-8 Virb)"l Vl\rbYB I Andel kom IAndre afgrøder I
I H'gpt. '" IFbl.1 H'I pt. '" IFbl.1 '"" p<.ha I fbI. ""I pt ha IFhl.III'. pt ha IfbI. III" Pf. haIFb•.

AlUal/orS/18 1 1 ,. Amal/orsøg , /4 /I
81andlng 48.' 100 55,1 100 65,7 100 Blandmg 641,1 '00 61,4 100 61,3 100
DPllC -L5 97 -3.1 94 0.3 100 DPI1C 0.5 101 .1,3 .8 0.7 101
Alexis -5.6 88 ·5.S 90 ".0 94 Alexi5 ".1 '3 .... .3 .....2 ••
xlrlen -2.5 95 -1.6 97 ·2,8 96 Scarlett ·2.0 97 .'1.1 % ·'.2 "8a",e 0,2 100 -2,0 96 ·1.2 .8 Ba",e -0.3 100 -1,7 97 -1,2 .8
"ennene ·1,'7 97 ·2.1 % ·1.4 .8 rennent -2.1 97 ·1.0 .8 _1,7 .8
P~omo ·5,5 8. ·32 94 -0.7 .. PalOffil -1.6 97 -U .8 -1,4 .8
I mus ·3.1 94 -0.4 .. -1.2 98 Lmus -0.7 99 -1.2 9R -2,0 97
t-SD 1.Y ~. I.J LSD 2' 1.' ~.J

..ffltaljor.fØg /O • 18 ..f'lldl/onøg • 16 /I
81anchna 53,4 ,00 58,1 100 65,1 100 81and1ng 55,' 100 61,1 100 63,6 '00
Uenm 2.' 105 2.' 104 2.' 104 Henm 1.1 102 3.2 105 3,'i 106
To" ·3,7 .3 -O., .. -1.9 97 To" -3,7 .3 -0.7 .. -2,8 96
Punto 0.0 100 2.4 11).1 0.0 100 Punlo ·0,4 99 O., 101 1.1 102
Banol.: -0,1 100 2,8 105 0,3 100 B",,* -0,7 99 1,0 102 L' 103
Suhane ·2.9 95 -0.7 99 .2,2 97 Sullane -J.2 94 -0,6 99 ·3.2 'S
T~bon -2,4 " ·2,2 96 ·1,7 97 Trebon -1.4 97 -1.9 97 -2,7 "Dur.! 2.1 11).1 2.8 105 3,7 106 OUI'3 l.2 11).1 3,~ 106 2.7 11).1
I.Sf) 2.7 1.0 2,1 I.SD

Blanding Alexis. lamba. Henm,lmus

hold kan det alligcvel give en antydning af forfrugtcn!lo
betydnmg for dCI opnåede udbyttc.

Resultatcrnc afde 35 supplerende forseg med og udcn
svampcbckæmpelse fremgår aflabel 7 (side 93), I diSse
forseg er der opnået el noget hOJere merudbyne for den
gennemforte behandling end I de egentlige landsforsog.
Det skal eforste række telskri\cs, at der l den supplerende

81andml!l_ AIe'<IS. Lamba. Henni, Lmus

afprøvning er anvendt 1,0 liter Amistar Pro I stede! for
Till IOp. Ved cn sammenligning af mcrudbyneme mel
lem de 2 forsogssener kan man se, at dcr i de flc!tle vår
bygsorter er opnået et ekslt3 merudbytte for behandl mg
med Amlstar Pro, svarendc til ca 3 hkg pr. ha. Samme
forskel blev konstatcrct i forsøgene I 1997
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Tabel 8. Vdrbygsorternes egenskaber 1998

Observ311onsparcdler 1998 Groo \'iden 191. maj 1998"

"'IO Siri· KM N""""'" Ptocenl anarcb ar H.vre-
S~filk.e

d:-
Maltning

V1rbJC ar n"".._

~":. ~11- f fMldug- """, Rum tem-
leje-

"'Imt mel: IbladdSlw~ byg- RII RI!
resIStens· ,..«gt

\iql i ;;,1d nn8 E~_lvl~

"'" an "'" dug plet plet rust s<n'" trUt- ko--
!.KSb. SIld

RI.Tul Mlo Ly.t.:1J, , 6 5 • 7 5 •
m m Mlo 6 5 3 , 7 J
m m
m m Mlo 6 5 3 , 6 3, , Mlo.La 4 6 • 3 2 ,
m m MIO.Ar • J 2 2 6 3
m m, 4 5 5 7 , 3

MJo 6 5 • , 5 3
m m " 6 5 4 7 • 6,

, 6 6 5 9 ,
m m

Mlo.Ar 5 • 2 7, ,
m m AI.La 2 6 8 J

AI 3 , 6 •
m m
m m Ru.La." e , • 3 , 3 5, , Mlo 7 • 3 , 6 J
m m Mlo 5 5 J 6 5 4
m m Ar,La,U 5 6 6 , 6 3
m m L)'.U 5 J 2 4 2 3

Mlo,Ar
m m RLTu2 J 6 2 4 7 •
m m U 4 5 3 , 7 3, 4 6 J , , 2, I I 5 I

Ru.La I 2 5 I

m m N 5 6 2 7 7 4, , Ru,lM9.Hu4 6 7 6 7 6 5
m m Ar,IM9,Hu4 5 5 4 • 7 5, , Ar,Ab.La.We 6 , 3 7 7 4
m m U 5 • 3 6 6 3

6 2 3 I
Mlo 5 4 2 5 5 3

m m • 4 3 7 5 •
RI.Tul.IM9Jlu4 3 5 , 4

m m Ly 6 5 2 7 7 5, , Ru.lM9 , 5 J 7 4 5, MCJM9,U 5 5 4 , 7 3
m m "Io 4 4 3 2 5 3

m m
m m
m m
m m
m m
m m,

9 IO
8 I.J

25 2,2
7 JO

23 0.3
7 I
6 0,4
7 •

18 0.5
4.9 0.09
J9 7

0.6 2.]
28 26
1.8 ti

2 5
17 0.8
16 17

I 0.05
2.7 0,07
JO J.I

].9 9
• 2
6 1.1

27 28
3.5 0.8
22 0.6

2.1 1,3
0,4 0.6
13 lA
11 0,4
6 0,4

17 1,6
18 0,9
8 2.8

1,4 1.8
0.7 0.2
13 0.8
12 0.2

4.7 O,S
9 0.7
1 0.5

6 "
3,7 2.3

6 0.8
3,5 0.1
It! 0.5

2.9 0,7
4,2 •

7 2
IO 3.8

4,8 I
4,6 6
II 0.2

0.8 2A
5 0.6

0.01 17
3.1 4,2

4 ].2
2.9 II
18 1.5
22 •

0.2 0.2
IO 0.7
16 0.7
19 2.2 m ro
12 0.2 m m
200.3 m m

AnIa/forsøg 9 7 , j j 18 9
Blandtng 138 S. 0,0 U 2.7 0.2 0.5
Abn.. l' 57 0.0 0,7 ',0 0,7 0,3
AlexiS 138 6J 0.0 3,0 ',7 0.01 0,3
AnnobeU "'8 6J 0,3 1,0 3,0 O.oJ 0,1
1lMk,

" 8
6-1 0.0 1.3 2.7 O 0,6- 1218 62 0,0 3,7 2.3 0.01 0,3

8<_ 168 63 0.0 3,0 6.7 O 5
&od Illll 57 0.0 2,0 5,7 0.06 0,1
Bnte 13·8 60 0,3 2,7 7,7 0.3 0.4
Cad<au "'8 64 0,0 6.0 8,7 O 3.1
CammanI 1S8 6-1 0,0 2.1 '.0 J.7 0.2
Cathrine Illll 55 O~ 1,7 ',7 O 0,01
Cccllla 118 61 0.0 2.0 7.0 7 0.1
Ca""", l'lll 57 0,0 0,3 5,7 O 0,1
Chalice 148 57 0,0 O,J 6,0 0.01 OA
Ouiltian 1.'8 " 0,5 2,7 3,0 O 0.01
Coopcr 148 " 0,0 0.3 4.J 0,8 0.01
Corl< 15Ill 51 0,0 1,7 U 27 0.5
Decanler 118 64 0.0 0,0 2.0 0.01 0,0
Elanrra 1318 62 0.0 1,0 J,J O O)
Evelyn 1218 72 0,3 7,J 10.0 1.6 0.2
Fonnent 14Ill 63 0.3 0,7 4,0 O 0.2
G.n< 14/8 57 0,3 2.3 U O 1.3
Goldie 14!l1 60 0,0 5,7 2,0 1,6 3.8
Henr\l I3,'R 60 0.0 0,7 J,O 0,8 0.0
Kron. 141ll 66 0.3 ',J 1.0 O 0,2
Lamba 14/8 54 0.0 2,J 4,3 2.5 J.5
Linus 1418 61 0.0 3,3 4,3 ',1 0,1
Lw< 15/8 54 0,0 0,3 1.0 0,2 LO
Lysiba 1S!lI " 0,0 3,0 0.7 0,7 1.5
L)'slmax I50S 50 0.0 J,7 J.O IO 0,_
MBdonna 14!l1 64 0.3 ',3 2,7 0,4 O,,
Madras "O 62 0,0 2,J 7.7 O 3A
M.oo Il!ll 62 0,3 7,7 5,3 0,7 I
Meltan 1210 57 0,0 0.7 4,7 0.7 J.5
Mentor Il!ll 61 0,5 73 6.0 2,J 3,'
Oplic "'8 64 0,0 5.0 4,J 0,0 O.J
Optima 1S!lI 55 0,0 O,J 0.7 O,S 0,6
Onh<.. 118 67 0.3 1.0 2,7 1.2 O.oJ
Ol", 1218 61 0.3 O,J 0,3 0.01 0,5
Paloma 15:8 .7 0,0 7,J .,3 O 2.1..."" 14Ill 58 0,0 3,0 7,0 '.7 1.2
Potler 138 " 0.0 0,7 5.3 0.5 0,2
Prolog 1118 50 0,0 1,0 4,0 6 0,07
Punto "O " 0.0 Li 1,3 0.01 0.0
JtianI4 1l'8 67 0,5 2,7 7,0 0,01 O)
Scarlett 13,8 60 1.0 3,3 2.7 0.06 0.5
SuI_ 14Ill 60 0,3 3,7 1.7 2.5 0,02
Tolla 118 50 0,0 6,3 0.3 6 0.3
T...... 14'8 63 0,0 6,7 3.0 0.09 2,1
w= 148 57 0.0 ].j 5.3 O 0.3
16063 V Il 59 0.5 2,3 2,0 U 0.6
ABFD4611 120 " 0.0 5.7 J.:\ 7 OA
ABEn SOOl5 118 65 0,0 6.0 2,7 O) O.J
ABED 50085 "' 60 0,3 4.":' 3.0 O 0.2
BI' 5509. 1518 64 0,0 1,0 1.0 O O,,
Br 4739<:532 1M 5' 0,0 1.0 ·U 0.01 0.1
Ca 108102 1418 57 0,0 1.3 5,7 21 O.oJ
Ca 109104 148 66 0.5 4.0 U O 0.3
Cb9538 1118 61 O.J 2,7 J,3 0.01 1.2
CD 9652 138 61 0.0 J,J 7,0 O 0.2
NFC 496-10 148 55 0,0 1.3 J.3 O 0.3
NFC ~96-12 14' 57 1.5 1.7 '-' 0.3 J.'
NORD 951122 14<8 65 0,0 U I.J O 0.7
PF 11202·5K 14 , " 0,0 1,0 6,3 0,2 0.7
PF 20001-22-2 J3!l1 60 0.0 1.3 J.7 0.01 O~

Blanding AkXls.Lamb3.Hcnm, Lmus. " Kar O-IO. O Ingen lejesæd dIer nedknæknmg, Procent dælnmg. RJ O Race I. RIl Race ll.
r - resistent, m - n'lOdlagehg••, Specifikke re51s1en,gencr ~ label 9. Skala 1·9. I - 13\ kom\a:gt, lav rum\'ieg1. la\1 prOleimndhold. dårlig
sonenng. la\l c1ulraklUdbytlc og lav \'iskoSlItl
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Tahe/ ~ l'arhl'gwrter med og Ilde" smmpebelcæmpe/'(t'
/99/-.. .mpp/ere"de!or:H1g (CR-C9)
A = l 'den s\'ampebeA:i('mp('lse
B 1.0 I A",israr Pro pr ha

cl

meldugangreb I årets obSCT\ auon~parceller er fundet l
sortcn Cork med 27 pcl dækmng. Angrebene afbygblad
plet har \ æret forholds\IS beskedne. og del kraftlgstc an
greb er sel i sorten Bereta Angrebet af skoldplet har
været forholdsvis udbredt med de svageste angreb l num·
mersorten Abed 500R5 og de kraftigste angreb I sorten
Calhrine. hvor 28 pet har \ærel d:t:kket af skoldpIe!
Bygn1st er fundet l samtlige M>rter. men med :.tærkt \an·
erende angreb. S\agest angreb er konstaterel Isonen
Cooper med 0,05 pet. dækning. Det kraftigste bygrustan·
greh er fundct i sorten Gant. hvor 28 pc!. har været dæk·
kel af bygrust. En slor del af de afprovcdc sorter er reS1
Slenle overfor begge racer afhavrcnematoder. Dette kan
ha\e belydning for sortsvalgelI anstrengte kornsædskif
ter.

IfoJre del af label R viser kara}.;tereme for kernen og
den:. maltningsegenskaber. Skal avlen bruges lil malI.
onskcr man en god sortering. eilavl protelllllldhold. et
hOJ! ekslraktudbytte og en forholds\is lav vi~kosllet En
betydelig andel af sorterne opfylder disse kra\' Det er
dog lOgen garanti for. at sorten også kan sælges som
maltbyg. I SIdste ende er det aftagerne. d\s. maltener og
bryggerier, som afgor. om de VII kobe en gi\en sort. Dette
afhænger i stor udstrækmng af deres og bryggenernes
kendskab til og erfannger med de cnkehe sorter

"3
5
6
4,
7
_

J

"7
"7
6
3
7
7
6

16
0,6
3,0
0.3
1.0
0.3
0.2
0.3
7.0

l'
1.0
6.0
9,0
1.0
0.3
6.0
2.0
0.2

6.0
7.K

11.2
7.1
6,0
6.0
9,7
7,7
1.3

7,6
10.0
11.6
6"
6._
q,,,
8,3
7.R
I.'

Af/rul forsøg I I
Blanding 62.1 68.1
OpIU: 60.5 68.3
Alexis 54.2 65,4
Scallet! 51'1.5 65.6
Ilarke 61.1 67.1
I'enncnt 6O.S 66.8
Paloma 58.6 68.3
Llllu~ W.~ t>7.2
I SJ) J.2 1.2

-lnluljiJr.wlg 22 12
Bl3lldmg 52,3 59.9
I lenni "2,2 62.2
Tofta 47.4 59.0
PunlO 53. bO.5
Banok 53.0 59,4
Sulune 4i{.7 5R,l
T~bon SO,3 58.6
Ohm 54.Q 62.'
LSD 1.3 13

Udbynt' i hkg Mt'tUdb. p,,- PCl
V1rbn 1"'" (orsvampe- met'g bygblad·

1><"""'. plCI
A I B p"'''' A
. .

Blanding \Iellls. lamba. HCMI. LinUS

Vårbygsorternes egenskaber
I observationsparcell~rne er del muligt at afprøve alle
'iorter i de sammc markcr. Man kan således foretage cn
direkte sammen1Lgmng af de enkelte sorters egenskaber.
Del har I 1998 været muligt at vurdere angreb af meldug.
bygbladplct. skoldplel og bygru~1. Denldovcr er der regI
streret dato for modenhed. slr<'llængde og givet karakter
for ICJesæd samt for nedknækll1ng afaks og Slrå. Ved den
sidste vurdenng er der taget hemyn ul sorternes fo~kclh·
ge modenhedsIldspunkt

Til venstre l tabel 8 (side 92' ses dyrkmngsegenskaberne
regIStreret I observationsparcellerne 1998 og karaktererne
for angreb afde 4 omtalte sygdomme. Ilojre halvdcl afe.·
bt:lIen bnnger oplysninger fra M>rtsh~ten 1997 for de 35
~rter. der er optage!. Kamktererne vedrører kernccgen
skaberne: komvægl. rumvægt. prorclOlOdhold. sonenng
samt maltnlOgscgenskabemc ekstrak'tUdbyne og \'1skosttet.

Datoen for modenhed varierer 4 dage. De lidligste sor·
ler har værel modne den 12. august og de sildigste sortcr
den 16. august. Det er ca. 9 dage senere end i 1997. Slm
længden har varieret fra 51 cm I den meget kortstråede
sort Cork og til 72 cm i den langsImede sort Evelyn. Fore·
komsten aflejesæd har værel meget begrænset i årets ob
scrvationsparccller. I mere afhalvdclen afsorterne er der
således ikke konstateret lejesæd. Den hojeste karakter for
lejesæd på 1.5 er givct i nummersorten NFC 496-12.
Karaktererne for nedknæknmg af aks varierer fra O I sor·
ten Decanlerul 7.7 I sorten Maud Karaktererne for ned·
knæknmg af strå varierer fra 0,3 i sorten Otira til 10.0 I
sonen E\'elyn. I 29 af de afprøvede sorter er der fundet
0.01 pet. eller mmdre dæknmg af meldug. De kraftigsre

Bygsorter og bladsvampe
Sorteme:. modtagelighed for ~ygdommc er en væscntllg
cgen:-kab. der lægges afgorende vægt p ved valg afvår·
bygsort. Der har i [998 været forholdsvis gode mulighe·
der for at rn bedomt sorternes modtagelighed overfor de
lleste sygdomme. For de 4 sygdomme. der er vist i tabel
8, er det lykkedes at finde rel tydelige sortsfor<ikcllc. Der
er I tabel 8 angivet. hVilke meldugresIstensgener en del af
sorterne har. Der findes I ncre afsorterne forskellige resi
stensgener. Hvis man :klInmenholder meldugangrebcne
med sorternes resislensgener. ses det. at der er en betyde
hg forskel på. hvor effektIvt de forskelllge gener \ Irker
De enkelte resistensgenerer nænnere beskr-C\ell tabel 9

Tabel IO (Side 94) \<Iser resultaterne fra årets ObseT\3
tion~parceller, opgjort på en lidt anden måde end I tabel
R. I tabel lOer det muligt al s..'lmmenllgne de forskellige
resIstensgeners effektl\'1tct Her er det udnyuet. al der er
nere sorter I observationsparcellerne end I landsforsoge
ne. Derfor er meldugangrebene i de 32 sorter. h\or resl
sten:.generne er kortlagl. taget ud for sig sel\ og lagt sam
men I for.-kellige gnlpper. Tabel 10 viser. at der I sorter
med rcsislcnser af Iypen Mlo reelt ikke har værcl angreb
af meldug. I den anden ende af skalaen er der sorter hell
uden resistens. Her er tale om gamle sorter. der Ikke dyr·
kes merc. De er alene medtaget i observallonsparcellerne
lor al fungere som såkaldte fangM>rter. der givcr mulig
hed for at vurdere. hvor kraftIge meldugangrebcnc kunne
have værel uden resistente sorter I dct enkelte år. I cn
Inldtcrgruppe. hvad angår modlagellghcd. ligger sorter
med andre typer af resislen~end Mio. DIsse typer af reSi'
stens er desværre ikke fuldt efTektive mere. men de yder.
som det fremgår. en \'is beskyttelse mod meldug, Betyd
ningen af forskellene I sorternes sygdomsmodlagellghed
under praktiske dyrknlllgsbellllgelser er illustreret i figur
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Tabe/9. Specifik me/dugresislens i wirbygsorter

Ab
AI
As
B.
Bwl.B.....2
o.-
H.
Hu4
IM9

'"Kw
La
Ly
MC
MIa
PI2
Ra
RI
Ro
Sp
SI
Tul
U
W.

RC$lstenskilde

Abyssinian
Algerian
Arabische
Banteng
Borwina
Owa
Hauters
Hulda
Ingrid M9
Kredit
K.....an
Laevigatum
Lyallpur
Monte Christo
Mia
Paula
Ra8"'"
Ricardo
Rupee
Spontaneum
Sleffi
Turkish
Ukendt
Wdhenstephan

Testson for resistcns·'
fmistensgen:

Lotta
POl
PIO
Dameng
Borwina
Owa
IS03R
Hulda
Benedikte
Jarek
PI6
P2J
P05,P06
P08b
P22
Paula
Lady
P02
Pli
P03
Steffi
GWU>M

DebaAbed

Kode for resistens'

MI(Ab)
Mlal
Mlal2
MI(Ba)
MI(Bwl).MIB.....2)
MI (0<)
Mlh
MI(Hu4)
MI(IM9)
MI("')
MI!<
ML.
Mla7
Mla9
mia
M1(PI2)
Mira
MI"
MlaI3.MI(Ru3)
Mla6,Mla14
MI(St)
Ml(Tul)

MIg,Ml(CP)

Bema:rkninger

l. og 2. resistens i 'E3orwina'

4. resi5'tTls i 'Hulda'
Resistens fia 'Ingnd IM9'

2. resistens i 'Paula'

2. resistens i Turkish

"Betegnelsen i parentes er kode for foreløbig resistens, hvor resistensgenet endnu ikke er ldentifieeret
l' Betegnelsen uden parentes er kode for el \'e1defineret resistensgen.
TalangivelS(' efter en resislensbelegnelsc angiver den rækkefølge resIstensen er registreret L

Eks. Paula: MIra. MI(flI2): MI(PI2) er den anden registrerede reSlSlens l I'aula.

2. Det skal understreges, at en del af sorterne har en ef
fektiv meldugresistens. Det kan skyldes en kombination
afresistensgener. eller at de besidder flere resistensgener,
end der umiddelbart er fundet ved bedømmelsen af sor
ten.

Gennem mange år er det lykkedes al getmemførc vår
bygsartsforsøgene med og uden svampebekæmpelse.
Her er opnået megel varierende merudbytter fra år til år
og fra sort til sort. Merudbytterne har således varieret
både efter, hvilke sygdomme der har været fremhersken
de i det enkelte år, og efter styrken afsygdomsangrebene.
Der gennemføres ikke egentlig behovsbestemt bekæm
pelse i sortsforsøgene. Det kan derfor være vanskeligt at
foretage en præcis vurdering afJønsomheden afde enkel
te behandlinger. Trods dette forbehold er del muligt ud

fra de opnåede resultater al 11 et udgangspunkt til vur
dering af de enkelte sorters stærke og svage sider. Det er
ligeledes muligt at vurdere. hvilket behov for svampebc
kæmpeIse der kan fOlventes i en given sort. Det stærke
fokus på landbrugets pesticidforbrug sammenholdt med
de stærk1 faldende kornpriser gør, at det bliver afgørende
vigtigt, at sorterne kan nstå alene( og ikke har behov for
at blive støttet ved gentagne svampebehandlinger igen
nem væksLsæsonen. Der findes heldigvis efterhånden et
udbud af sorter på markedet. der kan leve op til derte væ
sentlige krav.

De seneste 5 års resuhater afvårbygsortsforsogene fin
des i tabellerne II (side 95) og 12 (side 96). Resultaterne
stammer her fra forsøg, Iwar der er gennemført svampe
bekæmpelse.

Tabel IO Meldugangreb i ob'len'Qtionsparcel/er med \'årbyg 1985-1998·

Karakter for meldugangreb" Proccnt meldug 1998
\rlrbYa

85186187 188189 190 911931 .. 1,,196197 An~ l. Pct.
soner meldu.

Ingen 5.9 6,5 6,2 6,3 6,6 6,1 2.5 16.1 19.5 13.0 23,7 7,6 J 17,7
AI.(AI,La),{AI.Ab) J,8 J,J 2,9 3,9 3,7 5,4 O,J 2,9 2,7 2,3 6,0 2,2 2 13,9
Ar.(Ar.Ab).(Ar.We).(Ar.Ab.WeJ.tAr.La) J,4 J,2 J,J J,7 4,2 4,8 0,6 7,8 7,7 4,0 J,I 0,4 3 1,1
Ly.(Ly,La),(Ly,No) 2,3 2,7 3,7 3,6 4,1 4,4 0,8 5,3 6,3 4,4 6,0 0,2 1 2,5
RJ.(RJ,La.We) 4,0 0,6 7,7 6,8 2,4 liA
Ru. (Ru.Ab),(Ru.La),{Ru.Wc,Kw) U 1,2 1,1 U 2,3 J,I 0,4 8,5 12,2 7,9 12,0 2,8 2 6,5
(Tu2.Ri),(Tu2.RI,Wc) 0,8 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 1 2,5
Ml-o, (MI-o,Ar). (Ml-o,AI).(MI-<l,Ly),(MI-o.u) 0,8 0,7 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 O 11 0,0
U.(U.La).(U.Ar.La) t.7 0.3 2,8 0,5 0,5 O,J 0,1 5 1,4
IM9.(tM9.Hu4).(lM9.UI.t4.Ru).(IM9.Ru);(tM9.Tu2.Hu-l.RJ) 0,0 0,0 0,2 4 2,3

'"'1991 ingen \l1JTdcnngcr på grund af torke at) KarakterskaIa 0-10. h\'orO =- ingen angreb
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Tabel I l, Ol'ersigl overflere årsfor~·"gmed vårbygsorter. Forhold~·talfor kerneudbyue,

VIrbyg
1998

Blanding 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Banak 100 107 104 101 10J 99 107 104 101 103 101 106 103 lal 104
(ork 103 la' IO' 102 101 104 107 106 102 100 100 lal 10J 102 10J
Cooper 96 10J 102 102 99 96 101 lal 102 98 97 104 104 103 100
Trebon lal 100 102 102 99 lal 102 104 lal 99 101 98 99 103 98 clLamba 102 IO' 104 99 98 102 la' 104 97 97 102 104 104 102 100
Goldlc 105 100 102 98 98 107 101 10J 98 99 103 99 100 98 97
Mellan 104 98 96 97 97 104 98 99 99 100 104 99 93 " 94
CammanI 98 9R 98 98 97 94 99 99 98 97 94 96 97 99 96
Krana 98 93 Ol 94 97 100 94 " 96 98 96 91 91 92 "Alexl~ 98 100 lal 96 94 99 100 10J 97 94 98 99 99 95 Ol
Maud 96 lal 98 99 92 " lal 98 98 91 96 lal 99 99 94
Lysimax 95 Ol 95 92 91 97 Ol 96 Ol 88 92 94 94 91 95
Uenni 107 107 107 10J 108 104 105 100 105 110 109 106
Wren 102 104 100 102 102 102 99 lal 101 106 102 10J
PunIO 102 102 100 101 lal lal 99 102 103 102 101 lal
raloma 104 105 102 100 103 104 lal 98 104 105 10J lal
Optic 105 104 102 99 106 10J 102 96 IOJ 106 lal 10J
Sultanc 104 104 10J 99 104 104 101 99 104 105 IO' 99

B.rl" 101 100 97 98 100 100 96 100 102 lal 99 96
Tofta 10J 104 100 98 105 102 99 99 100 107 lal 97
0plima 102 98 97 98 102 97 96 97 102 100 99 99
Menlor 10J 10J 100 98 105 102 100 99 100 104 99 96
Scarlett 10J 100 97 97 10J 100 96 lal lal 99 99 92
Evelyn 100 96 100 96 100 94 100 9' 97 98 100 97
Cadeau 104 lal 100 96 104 lal 99 96 104 lal lal 97
Ilcrel:l 102 104 99 94 10J 102 97 91 lal 107 lal 98
Chalicc la' 10J lal 106 103 104 104 10J 97
Fennent 103 103 99 105 10J 99 100 103 98
Madras 102 99 96 100 98 97 10J lal 94
GSn! 99 94 88 98 91 87 100 97 90

Otirol 106 106 105 105 107 107
1'1 11202-58 106 104 106 10J 107 IO'
Orthega 102 102 100 IOJ 103 lal
Lo< 10J 101 IOJ lal 102 100
Br 473ge532 102 lal lal lal 103 lal
Linus 10J 100 10J 100 10J 100
Century 104 100 10J 103 IO' 96
Pøngo 106 9' IO' 96 106 99

Cb.9538 102 96 100 97 104 "Calhnne 100 96 99 96 lal 96
Christinn 101 96 99 104 10J "Unle 97 95 96 96 99 "Bo.d 107 la' 109
Annabell 105 107 10J
16063 V 105 10J 106
f\'~(' 4Qb-1O 10J 106 9.
Paller 100 lal 100
Abed 50015 99 95 104
PF 2000\·22-2 99 99 99
NFC496·12 99 98 100
Prolog 99 99 99
AlarllS 99 lal 97

Decanter 99 lal 97

RIcards 99 100 98
Madonna 98 99 '8
Abcd 500R5 .8 99 98

Abed 4611 98 98 98
Cecilla 98 lal 95
Br 5509 a 98 100 9'
Cb 9652 97 lal Ol
Nord 9.5 1122 97 99 "Ca I(WI04 96 93 98

Elantra 9' 98 92
Ca 108702 92 91 93

Lysiba 91 91 92

Blanding Alexl~. L<lmba, HennI. llfim
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Tabel J2. Oversigt over sorlsjorsog i vdrbyg. 1994·98.

H~I~ landet I Jyllaod I <Jerne

Vlrby& Udbytte og merudbytte, bkg kerne pr, Jua

Blanding I Pro..-et sort [ Forholdstal,I Blanding _I Pr",wt sort IForholdstni I Blanding IPNvet son IForholdsb!

63,8 2,0 IOJ 60,5 1,8 10J 68,9 2,2 10J
63,4 1,9 10J 6O.J 2.5 104 67,9 U 102
63.8 l.l 102 60.5 0.8 101 68.9 1.6 IO'
63.7 0.4 101 6O.J -0.1 100 68,8 1,2 102
63,4 0,4 101 60.5 0,9 101 67,9 -0,2 100
63) 0,3 ,00 59.8 0,9 10J 68,3 -0,5 99
63.8 -LI 9S 60.5 -0.2 100 68,9 -2,3 97
63,1 -1,4 98 59,6 -0.8 99 68.5 -2,2 97
63.7 -1.6 98 58.9 ·1.5 97 69.8 -2,6 96
64,1 -1,7 97 60,9 -1,9 97 68.6 -1,4 98
64.1 -3,4 " 60,9 -2,2 96 68.6 -5.0 9J
63,4 -4,3 93 6O.J -4,1 93 67,9 -4.6 93

64,8 3,8 106 60,3 2.7 104 71.5 5,4 JOS
64.8 1.6 IO' 60,3 1.2 102 71,5 2,2 103
65,3 J,6 102 61.3 1,1 102 7(,3 2,4 JOJ
65.3 1.5 102 61.6 l.l 102 71,0 2) 10J
64,8 I,J 102 60,3 0.7 101 71.5 2) J03
64,8 0,8 101 60.3 0.5 101 71,S 1,3 102
65) 0,8 101 61,6 0,7 101 71.0 0,9 101
65.3 0.6 101 61.6 l.l 102 7/,0 -O) 100
65,2 0.2 100 61,0 0,0 JOO 71.3 0.6 101
65.3 -0.1 100 61.3 -0.9 98 71.3 1.3 102
65,3 -0,5 99 61.2 0.2 100 71) -1,4 98
65,3 ·0,5 99 60.9 -0.4 99 71,6 -0,3 100
64.8 -0,7 99 60,3 ·1,2 98 71,S 0.1 100
65.3 -1.3 98 61.6 -1.8 97 71,0 -\.2 98

64,4 1.9 103 60,0 2.7 104 70.6 1.0 101
64,4 0,9 101 60,0 1.3 J02 70,6 0,3 100
64.4 -0,7 99 59,9 -0.9 99 71.0 -0.3 100
64,4 -4.0 94 60,0 -4,8 92 70.6 -2.9 96

64,0 3.7 106 6O,J 2.9 105 69,2 4.8 107
64,4 J.3 105 60.7 2.8 105 69,4 4.0 106
64,0 1.3 102 60.3 1,7 J03 69) 0,7 JOJ
64,4 1.3 102 60.7 2.0 103 69.4 0.5 101
63,4 U J02 S8,9 1.1 J02 69,6 1.4 J02
63,4 1.0 102 58.9 0,9 J02 69,6 1.3 102
64,0 0.9 101 6O,J O,J 100 69) 1,8 103
64.4 0.8 101 60.7 0.5 101 69,4 I.J 102
63,4 -0.6 99 58.9 -0.8 99 69,6 -o,J JOO
64.4 -1.1 98 60.7 l.l 102 69,4 -0,6 99
64,4 -1,4 98 60,7 -1,5 98 69,4 -1,1 98
64,0 -2.5 96 6O.J -2.6 96 69,2 -2.3 97

Blandmg
Forsøgsår 1994-98.
Bartok
Co<k
Lamba
Coo".,.
Trcbon
Goldie
Mcltan
AJcxis
Caminant
Maod
Kro..
Ly,imax
Fors"gsdr 1995-98.
Henni
Sultane
Paloma
Optic
W«.
Punto
T.1la
Mentor
Cadeau
Ik«..
Scarlett
Bll.Jke
Optima
Evelyn
ForsøgW 1996-98.
Chalice
Fennent
Madras
GOD'
Forsegst1r 1997-98.
Otira
PF 11202-58
Lux
Ccmury
Onhega
Lmus
Pango
8r473ge532
Cb.9538
Chri5tian
Cathrine
Brite

Blanding: Alexis, Lamba. Henni. Linus

100 100 100

I tabel II findes udbyttcrclationerne udtrykt i for
holdstal for de enkelte år fra 1994 til og med 1998. Resul·
talernc er opdelt p~ 0cmcog Jylland. Derer i aUe 5 år an
vendt en sortsblanding som målesort. Målesortsblandin
gen er løbende blevet ændret. Man kan ud fm tabel II få
et overblik over, hvordan sorterne relativt har ligget i for
hold til hinanden og variationen fra år til år. Dcne under·
streger vigtigheden af al se på flere års resultatcr ved
sortsvaJgct.

I tabel 12 er beregnet det gennemsnitlige forholdstal
for udbytter over de seneste op til S år i de cnkelte sorter.
Der er ved beregningen ikke lagct hensyn til. hvor mange
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forsøg sortcn har deltaget i det enkelte år. Hvert år ersåle·
des tillagt lige stor vægt i denne beregning. Også i tabel
12 er resultaterne opdelt på Øerne og Jylland.

Kort beskrivelse af vårbygsorteme
l landsforsøgene med vårbygsoner 1998 indgår ikke
mindre end 65 sorter. Det kan på den baggrund være van
skeligt at f3 et overblik over de enkelte sorters indbyrdes
svage og stærke sider. For at hjælpe på dette er der i tabel
13 (side 91) lavet en opstilling, hvor der for de enkelte
egenskaber er omtalt de sorter, der har egenskaben i sær
lig udtalt grad eller næslen ikke. I tabel 1) finder man så-
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Tahel 13 Kort k.urakU>rJsuk a(mrbl'gmnernl!'
lands{orsug 191),' KW1 mner l ydergrupperne er
næVlIl

Jalg af\orbygsorl

Slorl.rrnrdC'·)

tort. r,cl 'TI FC'rmen[

lIt1jl ekSlnktudb)11C·)

Lu, Cooper Bnle
(,«lIl.1

Skul kornet sælges som multln'g. \'ælges acct'p·
rerede m{l1tby!:sorter. Det lu,tyder ijiJrsre række
Alexis, men også undre wrterud lra dl'n enkelte
{iftugen flllSke,.

Sygdom.~l'e.\j.'lefl.\ / prinrjteret rækkl1iJlge.

Fllldt ('Ifek.l/\·' wrkende re.'II~lenS olerfor mel·
dug.

God re.~·I\'tel1i ol'er/or bygrllst

Bed.\1 mulig resistens 0\ erfor sk.oldplet/bladplet

Slrciegen ~kuher'

Stif1.~tra. så hrllg a/\'ækstreglllermgsmldler k'lII
Imdgås

Kur/ .~t,.å gil'er en lettere Imst, mell en dårlIger"
konkurrencee\'J1e o\'erjor IIkn,dr

Ringe Ilmdens til "edknæ~"'lIKu{ak.s

Rmge tendens III nedknæknmg a(.Hrti

An\'endel\'e'

'!cnlor

bel)'n

Lanj,lSlrjtl

Paloma RIf:arda
C. 109104 Krona

SlIdljZ moden

Br 473ge532Ikn:u

bclyn
OrthC'g.I

Højt prOlelnindhold

SmikrrnrdC'·)

l ~lInax l silla

'''rIlIt wrtering·.

l.ysimAx Lyslba OIlrd
Wren Rereta

Mellan Goldle

0%.'i2 Krona
PunlO AlanJi

1..1'1 ekSlnktudb"f1c*)

Ilenm E\cl)"Tl Totta
Iluwl..

Lu~

ChnSlIan
Cathnne

\Ieltan

Bond
16063 V

Paloma

God .,ortl'ring·)

Ceclh8 ('I,rl;

Goldle Lu.~

Ihrke bcl~n

Treoon Linus

Lan prolC'lnindhold

NH.
.1%·11
Chn~II:ln

TIdlla Inoden

AHlI>4611 F\(~lyn

Bartok Dur.!

KorlSlrje[

COII.. L.mlla
1,)~lha Optima
('OOI'CI PF 11202·58
'IT 4%-10 PotlCT

L)~lha

Oert'18

(a ll)Cll04

Mentor
remlenI
Cadeau
Ale~ls

.) Kun for soner oplaget pli dan~k '0r1,11'1e

ledes kun soner. der Ilgger i en af ydcrgruppcrne. Hele
midtergruppen er undladt for al styrke overskueligheden
af tabellen.

Valg af vårbygsort
Arealel med vftrbyg til modenhed andrager I Danmark ea.
540,000 ha. Der er derfor stor Interesse for al markcd~·

fore og sælge \ ftrbygsoncr Scl\ om der afprm es mange

L",
Alr'ls
Cadeau
Trebun
Lmo..
Fennent

la, ,Iskosilet·)

Coopcr
r.l(,~

Ilm,
Chahee
Bnle

llenm

~=

Bereta
OptuN
Goldle

HøJ' lskositl.'t*)

CammanI Ibnol..

nye og lovende soner. cr dercll VIS grad afkonscrvallsme
l sonsvalgct mdenfor vårbyg. Dette kan l forste række
forklares vcd. at en !)tor andel afdet producerede kom on·
ske~ afsat som maltbyg. Her er dct aftageme, der i !ltorc
træk bestemmer sonen eller soncme. Delte er med til at
forhale et hunlgt son~skifte. I L.1bcl 14 kan ses sonsforde·
lmgen gennem de seneste 6 år Sonen Alexis har været
dommcrendc gennem dcnnc penode. Baggrunden for at
Alexis har kunnet fastholde denne dominerende posIlian
er. al det er cn \elkendt sort. der er accepleret som mah
byg afde flesle maherier. 1de seneste 2 år er en stor andel
afmahbygprcxluktlonen sket I soncn OptlC. Ved \-"alg af
fodcrbygson er sonsvalgct mere bredt.

Planteværn

Bejdsning
Der er gcnncmfon I for:-.og. hvor effekten IIf bcjdsOlng
mod bygslribcsygc med et nyt biologisk bcjdscmJddel
Cedomon er afprøvet. Resultaterne kan ses J tabelbilaget.
tabel C40. Cedomon er en baktenekultur. som er nær
mere omlalt under bejdsning i vmterhvede. MIdlet har
Vist 100'cnde resultater og er under stadig ud\'lklmg Ef·
felden afCedomon er sanunenhgnet med FunguJl A. og
der er anvendt kraftigt sminel udsæd af Alexis. Angrebs·
graden af bygstnbesyge er optalt sidst l JUni. hvor der I
det ubehandlede forsogsled har været 49 pcl. planter med
angreb. mens behandling med Fungazll A har givet 100
pc!. bekæmpelse. Efter bejdsning med Cedomon har der
med 8 pct. angrebne planter været en for dårlig effekt.

Forsøgene fortsættes.

1998

n "IO 16
4 14

13 IO
JJ •
9 9
1 7
9 ,
l 4
I 2

2
2 I

I
16 4

"

12

IO
16

40

6,

2"

14

"

2

74

J3

66

AluIS
Op<"
Henm
Lamba
\1elun
"",ok
Scarlett
Gold,e
Tofta
Mmtor
Harke
Cork
Puma
Andre soner

Tabel 14 Vårbyg.wr(erlll'~ lu/bredelst, l procent
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Tabel 15 Bladsmmpe - mlddelajprln'1ling (CJ I) Tabel 16. Bladsvampe -Ia\'e doser. (CI2)

I
"..-....r .... kmoe

",.bo

(~ ~ Imd· I_I byJ. ..... --pOd duc pOd "'" Ol ""'.""'. od-
ca. lin ..... byt1e"

..... -....r Am! Hqkmoel
C'

",.bo

VAnn ~:I~I~ .':t ..... --I
~ -=~Ica. I7n ..... byt1e'

I, Foreløbige priser. Se tekst
Lcd 4. 8 og 9 behandlel i stadium J(}.] I
Lcd 2, 3, 6 og 7 behandlet i stadIum J(}.] I ]9-45
Lcd 5 behandlel i stadIUm 32-]7

Afprøvning af midler og behandlingsstrategier
I 1998 er aiprovningen af strobilurinerne fonsat. Gene
relt er behovet for svampebekæmpelse i vårbyg lavt, og
det potentielle merudbytte for anvendelse afstrobiluriner
i vårbyg er derfor mindre i vårsæd end i vintersæd.
1label 15 ses resultaterne af5 forsøg, hvor midlerne er af
prøvet i halv og kvart dosis ved 2 behandlinger. Amislat
Pro er endvidere afprø\'et i halv dosis på to tidspunkter.
Der er udført 3 forsøg i Optic, 1 i Con.: og I i Maud.
Amistar Pro indeholder slrobilurinet azoxystrobin og
fcopropimorph, som er det aklive stofi Corbel. Fenpropi
morph indgår i Amistar Pro for at forstærke effekten mod
meldug. Fortress indeholder et nyt aktivstof quinoxyfen,
og nonnaldoscringcn i vårbyg er 0,2 liter pr. ha. Midlet er
specielt ved, al det kun har virkning mod meldug og har
en usædvanligt lang virkningstid.

Bygbladplet har været den dominerende sygdom i alle
forsøgene, mens der tillige har været et kraftigt angreb af
meldug I I forseg med sorten Cork. I 2 rorseg l Cork har
der været angreb afbygrust.

Behandlingerne l forsog~led 8 og 9 med henhold~\is

halv dOSIS Fortress og t-ortress:Ami!>lar i SladlUm 30-31
har medfort et lavere merudbytte end de øvrige behand·

linger. Den ttdlige sprøjtnmg har i disse fOl1iøgsled givet
mulighed for væsentligt storre angreb afbygbladplel.

AmiSlar Pro og Fortress er ikke godkendt, men regnes
der med de foreløbige priser, har 2 behandlinger med
kvart dosis Amistar Pro/Amistar i forsogsled 3 og 2 be
handlinger med kvart dosis Fortress og Amistar i forsøgs
led 7 været de mest rentable.

I tabel 16 ses resultaterne af8 forsøg med lave doser af
Stereo 312.5 EC, Amistar Pro og Mentor. Stereo 312.5
EC og Amistar Pro er prøvet i halv, kvart og en ottende
del dosis, idet nonnaldoseringen i vårbyg er henholdsvis
1,6 liter og 2,0 liter pr. ha. Stereo indeholder aktivstoffet
eyprodinil og propiconazol, som er aktivstoffet i Tilt 250
EC. Mentor er afprøvet I hah og l'Vart dOSIS. Mentor be
står af strobilurinet krcsoxim-methyl og fenpropimorph,
som er det aktive stof i Corbel. Der er udført forsøg i
Henni (3 fo""g). OptlC (4 fo""g) og Corlt (1 fo""g).
Meldug. bygbladplet og skoldplct har i forsøgene været
de dominerende sygdomme, mens dcr kun har været ud·
bredte angreb af bygrust i I forsøg.

Bekæmpelsen afmcldug har været effektiv ved anven·
dclsc af Mentor og Amistar Pro, men også Stereo 312.5
har haft god effekt. Mod bygbladplet har Amistar Pro
været lidt bedre end de øvrige midler, mens skoldplet er
bedst bekæmpet med Stereo 312.5 EC. Alle behandlin
gerne har medfort pæne merudbytter, som er statistisk
sikre. Det største merudbytte er opnået ved anvendelse af
hal\' dosis Amistar Pro. men okonomiberegnmgen viser,
at der ikke har været forskel på nettomerudbynet ved
hah. kvart og en onendedel dosis. Dc ovnge behandlin
ger har ligeledes været rentable. Det er første år i lands·

Foreloolge poser. Se tekst
Led 2·9 behandlet l stadiwn 32-37.

2,7 53.6
3.3 5,4 2.1
3.1 3.7 1.7
3.1 3.3 l.'
3.4 7,4 2,7
3,4 5,4 2.7
3,3 4,8 3.0
3.2 4,4 1.3
3.1 3,3 1.3

l.'
U

2,2 48,.
2,7 3.7 1.0
2.7 3,3 I~

2.7 2~ -M
2~ 2.0 0.0

J.}

0,8

9
2
2
4
3
4

5
4
5

2
0,3
0.4
0,4
0.6

9
3
4
5
I
2
4
I
3

4 0,1
0,7 0,01

I 0,01
I 0.01
2 0.01

199~ Bforsflg
I. ~handlet
5. 1.01 Amistar Pro
6. O,S I Amistar Pro
8.0,35 I Mentor
9. 0,175 I Mentor
LSD 1-9
LSD 6-9

1998 Sforsøg
1. ~handltt 6
2.0.81 Stereo 312.5 3
3.0,41 Steteo 312.S 4
4.0.2 I Stereo 3125 4
5. 1,0 I Amisw Pro 2
6. 0,5 I Ami!>lar Pro 4
7.0,25 I AmisIar Pro ]
8. O.H I MenlOf 3
9.0,1751 Mentor 3
1...'W 1-9
LSD 1-9

4.0 57,9

\.0 7.4 ·I,J

0.06 6.9 2.5
\.0 5.7 \.0
\.0 5,2 O~

1.0 7.2 1,2

0.8 5.6 1.8
2.0 2,0 0.1

2.0 3,3 0,3
I. -
I. -

o 53.1

o 9,3 0.6

o 8,0 3.6
o 6.8 :2,1

2.2
~

o IO

o 0.6

6 2

O 2
O l

I 2
2 3

o

4 I
4 2
6 2

10 2

0.6

1997.5forseg
I. Ubehandlet 7
2. LO I Amtstar Pro

O,S I Amistar 0.4
3. O,S I Amistar Pro

0.25 I Amistar 1
4 1,0 I Amlstar Pro 2
LSD 1-8
LSD 1-8

1998, Jforsøg
I. Ubehandlet II
2. 1,0 I Amistar Pro

0,5 I Amistar 5
3. 0,5 I Amistar Pro

0,25 I Amistar 4
4. 1.0 I Amistar Pro 4
5. 1,0 l AmisW' Pro 8
6.0.IIF~

0,5 lAmistar 6
7. 0,05 I Fortress

0.25 l Amistar 5
8. 0,1 I Fortress 9
9. 0,05 J Fortrns

+ 0,251 Amistar 9
LSD 1·9
LSD 1-9
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Tabel 17. Blads\'ompe heJcæmpehe.fridsplInla (CI3)

PCl dæbung af Anw Hkgkeme

~
",,,

VirbYI ~I'JJ:I""'-I'kOld- "
udb oeno-

plet dug plet og ""'-
""'- ud-

ea.17n udb. ibYt""ie ll

forsogene. at en ottendedel dosis af strobilurinet Amistar
Pro og Stereo 312.5 er afprøvet i vårbyg. Forsøgene mcd
de megetlavc doser fonsæner for at afprove sikkerheden
ved anvendelse af så lave doser.

\ledcrst i tabellen ses resultaterne af8 forsøg 11997.
hvor sygdomsangrebcnc var relal1"'! svage med beskedne
nenornerudbytter Iii folge.

Tabel 17 viser resullalerne af4 forsog med den fortsat·
te afprovning af el forskellIgt antal behandlinger og do·
scringer afTih Megaturbo, sammenlignet med 2 forsogs·
led. der er behandlet henholdSVIS I og 2 gange med
Amiswr ProlArnis!:lf i halv dosis. Forsogene er udføl1 i
!lennt. Tofta, Trebon og Searlett.

I 3 forsøg har angrebet af sygdonlIne ,æret megcl be-
skedent med bygbladplcl som den dommerende sygdom.
De prøvede behandlinger har vlrkel ret ens overfor syg·
domsangrebet. og der er trods de svage angreb opnåct
pæne merudbytter for nere af behandlingerne. Neno·
merudbyttet VI scr dog, at kun de behandlmger. som er
gennemfort med en lav inds<t!s, har været rentable. Resul-
taterne afdisse 3 forsøg svarer godt lil det, der blev opml·

eti4forsogll997. I
I forsog gennemfon I Tofta har været stærkt angre- C

bet af meldug. Resultatet af delte forsog Cl' vi~l for sig.
Alle behandlinger har gi\'ct en god bekæmpelse af det
krafl:lge meldugangreb, og der er opnået store merudbyt-
ter. De højeste ncttomerudbytlcr er opnået i fors(lg~lcd 7,
der er behandlet med 2 gange hah dOliis Amlstar Pro!
Amlstar

Behandlmg med svampcnllddel har haft en {urKnm
Ilende effekt i forhold til det ubehandlede forsogsled. Ocr
har i dis'ic forsøg kun været en beskeden forskclmcllclll
Tilt-nlldlct og slrobilurinmidlcrne.

PC·Plante\'æms l'ejled",,,g er afprøvet l forsogsled 9.
Mod del kr:.tftige meldugangreb I Toft3 er der anbefalet
en behandhng med 0.6 liter Tilt Mcgalurbo. effckl og
merudbj1te svarer rel nøje til det, som er opnået I fon.ogs·
led 5.

I de 3 forsog med svage angreb af ~ygdommeer der 111·
rådet behandling I de 2. Der er valgt ea en tredJedel dosis
afhenholdsvts Amtstal' og Tilt Megaturbo. I gennemsnit
er der opn:\cl ct nellomerudbyue p~ godt 2 hkg kerne pr.
ha, og PC-Pl3ntcvæms anbefaling har været korrekt I de
J forsøg.

Fon.ogenc forts:cues.
På side 61 vises en oversigt over de godkendte svampc

midlers effd..1 overfor svampesygdomme i byg og hvede .
Der findes ligeledes en oven.lgt over cffekten afnye, Ikke
godkendle midler

Meldug j vdrbyg. Angrebene har j 1998 været mere ud·
bredte end i de nærmest/oregdende dr. Kraftige ("'web
er ogsli .I'et i sorter, som hidril har været resistenre mod
meldug. Mlo-meldllgresisrense" er dog jortsal effektiv.
(Folo: .~·loRens HOllm(}/Jer.)

o 1.1 Jl,2
0.1 11.5 5.8
0.1 .,3 5.5
0.1 ,.. 10.9 5.0

0.06 'o, 7.0 4.0
0.1 5.J J.4

0.1 3.0 18.3 ..'
0.1 2.6 10.0 5.J
0.1 7.5 4.1

1.5

/998 J jOHØg uden /IIt'Mug
1. Ubehandlet 3 O I O.• 65,6
2 3 K 0.25 I Mcgalumo l O 0.5 3.4 -2,3
3.2 le 0,25 I Megalurbo 0.8 O 0.8 4.8 1.0
4.2 .- 0.5 I Megaturbo I O 0.4 1.4 4.8 -1,1
S. I le 0.5 I Megatwbo 0.8 O I 1.4 4,3 1.3
6. I • 0.25 l \kgalurbo I O , 2,2 0.3
7. I x 1,0 I Am.star Pro

I • 0.5 I Amlstar I O 0.8 1.5 8•• 0,2
K l . 1,0 I Amlstar Pro O.• O I 1.5 .., 1.5
9 PC-PlanteVZm. syg , O I 3.• '.1
I.SD 1·9 2.4
LSD 1-9 2.4

1997. 1/j(>r~øg

I. Ubehandlet 7 O I 61,4
2. 3 ~ 0.25 I Mcgllturbo I O 0.4 '.7 -3.0
J.2 I( 0,25 I Megaturbo 1.0 O 0.3 '.8 ·1,0
.l 2" 0.5 I Mcgalurbo , O O.J '.' -3.J
S. I " O,S I Megalwbo '.0 O O.J 1.3 -1,7
6. I .- 0.25 I Megaturho , O 0.7 0.5 _1.4
7. I • 1.0 I Am.star Pro

I le 0,5 I Amist&r O O 0.1 5.4 -3,3, I • 1,0 I AnllSw Pro O., O 0.2 4.8 0.1
9, PC·Planlevæm, 1)'8 4 O O., O.' -U
l..,Sn 1-9 :u
LSD.?-9 12

lordlJblge pnscr Se tekst.
Led 2 behandlet I stadIlun 26-29 32-37 5.
Led J. 4 og 7 behandlel I ~UJdlllm 32-37 5.
Lcd S, (l og II behandlet I stadIum 32-37

199H. 1 (rJrsøg mf.'J megf.'/ mddug
I. Ubehandlet 0,02 60
2 ,l • 0,25 I !\.legalUrbo 0.1
3.2 li: 0,251 MegalUfbo 0,1 3
~ 2 • 0.5 I Megaturbo 0.1 3
S. I • 0.5 I MegalUrbo 0,1 6
6 I > 0.25 I Mt'galurbo 0,1 ~

7. I • 1,0 I AmI5IU Pro
I le O,S I Anmtar 0.1 2

8 l • 1.0 I AnllStar Pro 0.1 3
9. PC-Plant('\-'l!m1, SYl 0,1 4
LSD PI
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Tabel 18. Plantel'ærn i maltbyg (CJ4)

PCI. strå Pct. dækning af Hkg kerne pr. ha
mod Pot. Pct. rl-

Vlrby& bladlus komblad~, l byg- 1 mel- I skold- It ~- Tkvg kerne proleln I udb. notto-billegna~l' ~ rust dug pie! bia plet over I«me.
2.5 mm tørStof og mcr- ..,.,.

ca. 14n ""b. udb)'n~

/998.8forsøg
I. Ubehandlet 39 0,8 3 2 2J J4 50.2 9l JO,2 ";,0
2. 2 J( 0,5 ITilt Megaturbo 44 0,8 0.01 0.01 2 3 51.6 96 J0,2 4,4 .{l,6
3.lx 1,0 IAmistarPro

l J( 0,5 IAmistar J9 0.8 0,01 0,01 2 53,9 96 10,3 7,l 0,2
4. l J( 0.5 I Amistar rro

l J( 0.25 1AImstar J9 0,7 0.01 0,08 l 2 52,4 96 10,2 6,7 2,4
5. I J( 1,0 l Amistar Pro 44 0,6 O O,J 7 l 51.3 9l 10,2 4,2 0,3
6. l J( 0,5 I Amistar Pro 4J 0,9 O O,J 7 6 50.8 9l 10,3 J,7 J,4
7. I x 1.0 l Amis1ar Pro

+ 0,21 Sumi-Alpha 5 FW
I J( O,S l Amistar ]J O,J O 0,02 53,6 97 10.1 10,1 23

8. 1 J( 1.0 1Amistar Pro
+ 0,2 I Sumi-Alpha 5 FW

1 J( 0,5 I Amista1
+ 0,2 l Sumi-Alpha 5 FW J 0,2 O O 54,4 97 10,2 11,3 J,O

9, I J( 1,0 I Amistar Pro
I J( 0,.5 l Amistar

+O,ISICerone 38 0,6 0,01 0,04 0,9 52,4 97 10,1 8,6 0,9
LSD /-9 1,/
LSI) 2-9 1,0

/997.8/ors"8
1. Ubehaodlet J6 2.1 O O 6 JO 48,7 92 10,9 57,0
2. 2 J( 0..5 ITilt Megaturbo J6 J,7 O O 2 J 49,8 9J 10,9 J,O ·2,9
3. I J( 1,0 I Amistar Pro

I J( 0,5 I Amistar 14 2,0 O O 2 .50,4 94 10.9 4,9 -3,8
4, I " 0.5 l Amislar Pro

1 J( 0.25 I Amistar Il J,4 O O 2 3 49.9 9J 11,0 4,0 .1,2
S. 1 J( 1,0 I Amistar Pro Il 1.9 O O 2 J 49,7 9J 11,0 3,J .1,4
6. 1 J( 0.5 I Amista1 Pro Il 1.4 O O 2 4 4lU 93 11.0 J.J 0,4
7. 1 x 1.0 I Amistar Pro

+ 0,2 I Sumi-Alpha .5 FW
I x 0.5 I Amistar 8 J,O O O 2 2 49,2 94 10,8 6,8 -2,.5

8. I " 1,0 I Amistar Pro
+ 0.2 I Sumi-Alpha S FW

I lO: 0.5 I Amisur
~ 0,2 l Sumi·Alpha S FW 2 J.] O O 50.5 9l 10,8 7,2 -2.8

9, I J( 1,0 IAmis1ar Pro
I J( 0.5 I Amistar

+ 0,1.51 Cerone J6 J,l O O 2 49,5 94 10,8 l,l -3.7
LSD /-9 /,7
LSD ]·9 /,6

Øverste blad.
"Forelobige priser. Se tekst.
Lcd 2-4 og 7·9 behandlet i stadium JO-J I 3Q-4S
Led .5 og 6 behandlet i stadium 30-31

Plantevæm i maltbyg har haft betydning i enkelte af forsøgene. Ved beregnin.
Tabel 18 viser, hvordan bekæmpelse af sygdomme og gen afnenomerudbytteme er der anvendt en maltbygpris
skadedyr samt vækslTegulering har påvirket kvalitet og på 90 kr. pr. hkg,
udbytte i maltbyg. I forsøgsled 4 og 5 er effekten af behandJing med 2

I forsøgsled 2 og 3 er svampebekæmpelse med 2 gange gange kvart dosis sammenlignet med anvendelse af en
halv dosis Till Megarurbo sammenlignet med 2 gange gang halv dosis. Mængden af aktivstof i de 2 forsøgsled
halv dosis Amistar Pro/Amistar. I forsogsled 4-6 er an- er ikke ens, men dog sammenlignelig. Den bedste effekt
vendt Amistar Pro/Amistar i 2 gange kvart dosering samt mod bygbladplet og skoldplct er opnået ved behandling
en enkelt behandling med halv og kvan dosering. Forsø- med 2 gange kvart dosis. Der er opnået et sikken merud·
gene er udført i Optic (5 forsøg), Scarlen (2 forsøg) og bytte for delingen, og der har været god betaling for den
Barke (I forsøg). Bygbladplet og skoldplet har været de ekstra korsel.
dominerende sygdomme, mens bygrust og meldug kun
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Tuhel19 S\'OmlH:hekæmpel.n·' tlJH',mrter a(\'lJrbyg (('15)

'.;1>-",
'1~iI~i4~'" '~ ........" .;"',

BI'gnl.\/ pa \'århyg. Angrebene har /1998 værel mere lid
hredte end normalt. men dog Ikke pa nil'eau med 1993
Der er store sorts(orskelle j modtageltghed Ved kraftIge
anRri·b er der opndel slore menu/bylterfor bekæmpelse

Formålel med forsøgene er på ct tldhgl tld~punkt al
kunne gl\e ct bud på den opllmale stmtcgi for svampcbe
kæmpeise l nye sorter med kendt re,\;MenS overfor blad
svampc.

Tabel 19 viser svampcudviklingcn i de ubehandlede
forsogsled i sorterne i lobet af vækstsæsoncn, Angreb af
meldug har udVIklet sIg væsentligt mere I Maud end I
Alexis og Meltan. mens bygbladplct og skoldplet har ud
Viklet sig nogenlunde ens I de 3 sorter, Bygrust har ud\ilk·
let sig kraftigst I AleXIS, men også I nogen grad I Maud,
Sygdomsforløbet har således i 1998 fulgl det forventede
ud fra oplysnlllgerne om sorternes modtagelighed

Tabel 20 \'iser resultaterne af 12 forsøg. hvor forsogs·
led 2-4 er behandlel 1·3 gange med k....art dOSIS af Tilt
Megaturbo. Forsogsled 5-8 er behandlet med Amlstar
Pro/Amistur i kvart og halv dosis ved I og 2 behandlm·
gcr, En sammenliKning af Tilt Megmurbo med AmiJtar
p,.uIAm;~/tIrkan fore rages iJorsogsled 3 og 7wmll i/or
.\(1g~fed4 og 8.

0,03 0.2 0,06
O.()X 2 "0,4 2 13 clO.:! J 4

0.7 2 4
O 0.08 0.3

0.8 3 13
O.:! 1 4

) 8 9
O 0,6 5

0.8 4 14
O.:! 2 5

J7 " 71

Strategi i sortstyper af vårbyg
l 1994 blev der p~begyndten forsogssenc med det formål
al belyse den optimale s\ampebehandhng I sorter med
forskellig modtagelighed overfor bladsvampe, Sorten
Alexis blev valgt som repræsentant for sorter. der er resi~

Menle mod meldug. men modlageltgejor bygrusr. Meltan
som repræsentant for sorter. som er re~istenremod mel
dug og bygnut. mens Maud ble\ valgt som repræsentant
for sorter. som er modtagelige fnr meldlIg og mmdre
modlagelig!' I)I'(!r{or bygrust. Sorternes modtagelighed
overfor bygbladplet og skoldplet er ikke inddraget. fordi
modtageligheden overfor disse sygdomme generelt er
dårligere belyst.

I 7 af de 8 forsog har der \ æret angreb afbladlu!. Ved
:o.ammenllgnmg af forsogsled J med forsogsled 7 og 8
fremgår del. at ~projtningmed h~nhold~\is I og 2 gange
Suml-Alpha har resulteret I sikre memdbytter p~ 2.6 og
J.8 hkg pr. ha Generelt er mcrudbyttcrnc for skadedyrs
bekæmpeIsen beskedne. men l et afforsogene har merud
byttet for bekæm('lelse af hladlu~ været 9.6 hkg ('Ir. ha.
Omkostningcn ved behandling med O.21l1cr Sumi-Alpha
pr. ha svarer 111 0.5 hkg pr. ha. hvis der ikke medregnes
korse I. Under dl"M: forudsætninger har det været renta
bel! al bekæmpe 'tkadcd)'r i 7 af de 8 forsog

Ved at sammenholde forsøgslcd 3 med forsogsled 9
fremgår det. at \'ækstregulenng med Cerane Ikkc har re
sulteret j sikre merudbytter. Der har ikke \ æret lejesæd I
fOl'sogene. Behandlingen med Cerane har kun i beskeden
grdd påvtrket soncnngen. Sonenngen har \ ærel hOJ I alle
forsog og cr kun blc\etlldt forbedrct afdc forskellIge be
handllIlger.

Nedersi i tabellen ses resultalCrnc af S forsog 11997.
hvor ungreb uf både svampe og ~kaded)'r var mere be
skedne.

\h'llan
Meldug S
n)'gru~1 O
Oygbladpld
Skoldplet

19Wi l! fOf.W};

i\lexb
Meldug I
B) gru'" O
H)'gbladpkl
\koldplel

Sygdom ngrtb

Vll'kSUladlum 2R

Maud
Meldug 22
Bygru..-l O
Oygbladpkt
Skoldplcl

I () l
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Tabel 10 Svampebelcæmpelse; typesonera/\.·årbyg (C/j)

...... I 1lyJ. -1 -- I Skold-
Hq kaDc pr. bo....... doo .... pico pico ...... ""- ""-

IV...,. c - 'IC:':zt 1'" • - ..... -ca. Isn pr. Ild 2.5 mm - .......
~Udb.

1998. 11forsøg Alexis
I. Ubetw\dla 0,06 II 13 4 1,4 46.2 81 10.8 46,9

2. 3 x 0,25 ITilt Meganubo 0,75 o 3 • 0.9 2.' 48.5 89 10.9 ',4 0,7

3. 2 x 0,25 ITilt Megaturbo 0,50 o 2 7 l 2.3 48.9 90 10.8 ',4 3,4

4. I K 0,25 ITilt Megalurbo 0,25 0.1 3 10 3 2.0 49.2 90 10.9 1,7 3,8

5. I J( 1,0 IAmistar Pro
l J( O,S I Amistar 1,00 O 0,4 2 3,1 51.2 93 10.8 11,6 2,9

6. I K 1,0 IAmistar Pro 0,50 O 1.0 4 2,7 50.0 92 10.8 9,J 4,6

7. I J( 0.5 IAmistar Pro
I J( 0,25 l Amistar 0,50 O O,, 4 2 2,' 51.3 92 10.9 Il) ',1

8. I J( 0.5 I Amistar Pro 021 O 2 • J 2,4 499 91 10.7 7.' 4,9
LSD 1-.8 1,1
LSD 1-.8 l,.

1998. 11forsøg M~/lan

I. Ubebaødlct 4 0,3 13 4 1,5 l1,2
2.3 K 0,25 ITilt Megatutbo 0.75 02 0,Q3 l O., 2.1 3,7 -2,0
3.2 :IC 0,2j ITilt Meganubo 0.50 0,4 0,06 7 O,, 2.4 4) I)
4. I K 0,25 ITilt Megatutbo 0.25 I 0.08 10 2 V J,7 1,8
5. I x 1,0 l AmistaT Pro

I )I" 0,5 I Amistar 1,00 02 O 4 l 2,9 7,' .1,1
6. l x 1.0 l Amlstar Pro 0,50 0.1 0.01 6 2 2,7 l,' 0,9
7. I l( 0,5 I Amimr Pro

I .. 0,25 I Amistar 0.50 0,Q3 • 2,7 '.5 l)
8. l x 0,5 l Amistar Pro 0,25 0,05 7 2.4 4,0 l)

LSD 1-8 1.8
LSD 1·8 1.7

1998. IlfowI8 Mau!1
l. Ubehandlet 9 l 14 l 1,1 46,1
2. 3 l( 0.25 l TIll Megaturbo 0.75 2 0.6 4 l 2,6 6,1 0,8
3. 2 l( 0.25 ITilt Megaturbo 0.50 2 l l l 2,J 4,7 1,7
4. I x 0,25 l Tilt Megaturbo 0,25 J l 10 3 2.1 4.2 2,J
5. I l( 1,01 Amistar Pro

I l( 0.5 IAmistar 1,00 0,4 0,1 2 l 3,1 10,6 1,9
6. l K 1,0 I AmistaT Pro 0,50 0,9 0,4 4 2 2.7 ',J 1,6
7. I x O,S I Amistar Pro

I x 0,25 I Amisw 0.50 0,7 0,4 4 2 2.' 8,8 J,'
8. I x O,S I Amlstal' Pro 0,25 J l 7 3 22 l,J 2,'
LSD 1-8 ].0
LSD 2-8 l .•
fOTlSatlu

Forventede priser - se ~kst

Led 2 behandlet I stadium 26-29 ]2·37 59
Lcd 3. S og 7 bthandlet i StadIum 32·37 59
Led 4. 6 og 8 behandlet l stadIum 32·]1

I Alexi\' er den bedste bekæmpelse afbygru~t og byg·
bladplct opnået efter behandling med Amistar Prol
Amistar. Der er i gennemsnn opnået pæne nenomerud
bytter hojest for behandlmg med 2 gange kvart dosis
Amistar Pro/Amistar. Kvalaf!len er undersøgt med hen·
blik på egnethed lil maltbyg. Sorteringen er ogel ved
svampebchandlingemc. og der er en tendens til. at den
mere effektive bekæmpelse ved brug af strobllunner har
bedret kvaliteten lidt mere end behandling med Tilt Me
gaturbo.
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I Mel/an er der opnået omtrent samme effekt overfor
sygdommene afTilt Megaturbo og Amistar Pro/Amistar.
Der er for begge typer afsvampemiddel opnået små, men
positive nettomerudbytter for de lave doseringer.

I Maud er der opnået cn lidi bedre bekæmpelse afmcl
dug med Amistar Pro/Amistar end med Tilt Megaturbo,
De øvrige sygdomme er bekæmpet nogenlunde ens med
de 2 midler. I gennemsnit er der opnået positive netto
merudbytter for alle prøvede behandlinger. men det har
været mest rentabelt at anvende de lave doseringer.
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Mel- I Oyg- I Blad- ISkold- Hka kerne pr. ha
Ilehand- dug rust plet plel A.", POl. POl

VJrb)g l. ~."" nvg kern<,
~ udb. oet1o-I:lts lade O\'t'f

CL 15,7 ".. ... 2.5 mm tørstof Oll ""'- m<rud-
Udb byUc

199~ 16lorsIJg Jlel/an
I. Ubehandlet O O 6 • 1.'
2 J • 0.25 l Till Megalurho 0.75 O O 1.'
3. 2 )( 0.25 1Tilt Megaturbo 0,5 O O 2 2 2
4 l ~. 0.25 I Tilt Megalurbo 0.25 O O , 2 L',. I )( 1.0 l AmI$W Pro

I It 0.5 I Anustar I O O O,,
6 I . 1.0 I Amlstar Pro U.5 O O I, 1 )( O,S I Aml5W Pro

J )( 0.25 I Amistar 0,5 O O 2 2,2

• 1 w 0.5 l AmlSlar Pro 0.25 O O , :U
L'iD I·.~

LH}.'-.~

199~ Ifllvn-øJ; "'mul
1. Ubehandlet O.' O • 1.'
2. J w 0.25 1TLII Meguturbo 0.75 0.1 O 2.1
3. 2 )( 0.25 I Tilt Megaturbo 0,5 0.2 O 3 2.1
4 l ' 0.25 I Tilt Megaturbo lUS (U O 4
5. I )( 1,0 I Anustar Pro

1)( 0.51 AmlStar l O~ O 2
6 I " 1.0 I Amistar Pro 0,5 0.2 O , J
7. l IC 0.5 1Amistat Pro

I IC 0.25 I Amistar O,, 03 O 2 3 2.3, I ' 0.5 l Arnistar Pro 0.15 II,J O 3 4 ~.l

LSD 1-.',
/-'il) .'-H

'Fon-eniede priser. se teksl
lcd 2 behandlet) ~tJidlum 26-29 12-37 59
led J. 5 og 7 behandlet l ,taulum 31·}7 W
led 4. ti og X~handlet I ~l..,dILlm 32·]7

1997 16jor.fdJ; AIl!.lIj

I. Ubehandlet
2.]" 0.251 Tilt Megaturbo 0.75
J. 2 )( 0.251 Tilt Megatutbo 0.5
4 I '0.25 J Tilt Mcgaturbo 0.15
5. 1 " 1.0 I Amistat Pro

1 )( 0.5 I Amistar 1
b I • 1.111 Amlstar Pro 0.5
7 I )( 0.5 I Amlstar Pro

1 )( 0.25 I AmIStar 0.5
H I '0.5 I AmlSLlr Pm 0.25
1_\'0 I·,~

151} l-X

I f~
O 5
O 3
O 3
O 4

O 3
O 3

O 4
• 4

liIs, , 1.7 47.8, 2.1 49.X
2 2 49.2
\ 2.1 4Q.6

2 51.1, SO.n

2 2.3 "J 2.2 SI.l

•• 11.5 52,0
90 lU '1.7 ·-'.0

I., 11.5 2.3 .o.'
91 11.4 1.2 -O.~ C
'2 11.5 5.' -J.2
'2 II.J 4.U 0.2

.2 11,5 4.1 .0.5
Ol 11.5 4.0 I.l

1..'
11

56,4
t.S
O.' -2.1
1,.1 ,(1.6

3.6 -5.1
J.I ·1.6

3.0 ·2.2
1.' ·0.9
1..'
II

SJ,2
3,(1 -2,1

3.' O,,
2.J 0,4

7,1 ·1.6
4.' 0,1

4,7 .o.,
3.2 0.5
L~

IJ

Svampebehandlingemesforgrmllll'IIC/e effekt er under
søgt t dl~se for,og. Alle s.. ampebehandhnger har medføn
cl storre antal grønne blade pr. strå end I de ubehandlede
forsogsled. Behandhng med strobtlunnmldler har glvel
en beskeden forogclse I forhold til behandhng med Till
Megaturbo

Forsøgene fonsæHer.
Resultaterne af 16 forsøg gennemfm1 I 1997 efter en

tilsvarende forsogsplan er vist i tabel 20. Generelt er der
talc om. at årets resultatcr bekræftes. men de opn~ede

merudbytter \ar mere be:-kedne i 1997.

Sorter
I tabel:!1 (Side lO~'l ~s en sammcn"ll1hng afde opnåede
brunomcrudbyncr for s\ampcbchandlmg med godkend
Ic lludler I forskellige vårbygsoncr 1 1998 og Ildltgere år.
Sonerne er næml alfabetisk.

I 1998 er der anvendt Till IOP Amlstar + Corbel .. ed be
handltngen. mens der i lidi igere år er anvendt Till Mega
turborriII topIRival. Opgorelsen omfatter såvel sonsfor
søg som plantcværnsforsog. Dct skal påpeges. at der lig
ger el forskelligt ant<tl forsog III grund for de visle menId
bytter 1 de enkelte sorter. hvorfor tallene ikkc er dIrekte
sammcnltgncligc. Alligevel glvcr la Ilene el indtryk afni-

103



VArsæd

veauet for merudbytter for svarnpebekæmpelse. De op
nåede merudb}'tler er udtryk for såvel sonemes mod
tagelighed og årets smittetryk som for midlernes effekIjvi
tet. Fra år til år har der været forskel på, hvilke svampe
sygdonune der har været dominerende. Der henvises lil
side 88-89. hvor sorterne er afprøvet med og uden svam
pebeka:mpelse.
De seneste års forsog med s\'ampebekæmpelse ,. ,·drbyg
har vis/.'
- at mange sorter sjældent betalerfor en svumpebekæm

pelse og i givet fald kun for en lav dosis.
- at dette ogsdi gælderfor brog afstrobiluriner.

PC-Plantevæm
PC-Planrevæm er Cl beslutningsstøne-system, der kan
vejlede om behovet for bekæmpelse af sygdomme.
skadedyr og ukrudt. Programmet udvikles i et samarbej
de med Danmarks JordbrugsForskning. Flakkebjerg og
kan købes på det lokale planleavlskomor.

PC-Planteværns vejledning i bekæmpelse af sygdom
me og skadedyr er afprøvet i 2 nye forsogsserier. Resulta
terne er omtalt i tabel 22 med mindre modtagelige sorter
og i tabel 23 med modtagelige sorter. Der henvises til tid
ligere års oversigter over landsforsøgene. såfremt ældre
resultater med afprøvning af PC-Plantevæm ønskes.

Visse forsøgsled er behandlet med en stanrlardbehand
ling bestående afhenholdsvis Tilt Megaturbo og Arnistar
+ Corbel. Doseringen har været højest i serien med mod
tagelige sorter.

I tabel 22 er forsogsled 4-7 behandlet mod sygdomme
efter PC-Planrevæms vejledning. J forsogsled 5 er afpro·
vct en justeret udgave af PC-Plamevæm. hvor dosis af
svampemiddel i højere grad tilpasscs klimaforholdene i
perioden forud for behandling. Forsogsled 6 og 7 er be
handlet med henholdsvis 75 pel. og 50 pet. afden dosis.
som PC-Plantevæm har anbefalct mod svampesygdom
me i forsogsled 4. I forsogsled 8 er udført samme behand
ling som i markcn omkring forsøget. mens en lokal plan
teværnsgruppc har givet forslag til bekæmpelsesstrategi i
forsogsled 9.

Tabel 22 viser resultaterne af6 forsøg I mindre madra
geNge soner. Forscgene er gennemført i Scarlett (3 for
sog), i Lamba. Bartok og Trebon.

De dominerende svampesygdomme har været byg
bladplct og skoldplet. Dcnmod har angreb af meldug
været meget svage i denne forsogsserie.

Srand.1rdbehandJmgeme i forsogsled 2 og 3 har begge
medfør1 el behandhngsmdcks på 0,25, svarende tIl kvart
dosis. Alle forscgsled er behandler en gang. Bekæmpel
sen afbygbladplet har været mest effektiv, bvor Amistar
- Corbel er anvendt. Den bedre bekæmpelse har samtidig
medført et SIOm: neuomerudbyne end I forsøgsled 2.
h\'or Tilt Megarurbo er anvendt.

Forsogsled 4 og 5 er I gennemsnit behandlet med en re
lativt hoj dosis, hvilket medfører et behandlingsindeks på
0,45. Middelvalg og dosis fremgår aftabelbilaget. Der er
anvendt Amistar + Corbel i 4 forsøg og Tilt MegaNIbo i
2 forsøg. Der er opnået en god bekæmpelse af sygdom
mene og merudbytter på godl 5 hkg kerne pr. ha. J for
søgsled 6 og 7, hvor PC·Planleværns doser er reguleret
nedefter, er der opnået omtrent samme bekæmpelse og
merudbytte som i forscgsled 4 og 5. Derfor er nelto
merudb)1tct lidt større i forsogsled 6 og 7.

Forsogsled 8 er behandlet som omgivende mark.. hvor
Till-midler er valgt til bekæmpelse i 4 marker, Amjstar i
l mark. mens l mark ikke er behandlet med svampemid
del. I gennemsnit af forsøgene er behandlingsindekset
0,35, og det opnåede merudbytte er på niveau med for
sogslcd 2. I forsøgsled 9, hvor den lokale planteværns
gruppe har valgt bckæmpelsesstrategi, er der anvendt
Amistar i 5 forsøg. mens I forsøg ikke er behandlet med
svampemiddel. f gennemsnit er behandJingsindeks 0,27,
og selvom bekæmpelsen af bygbladplct ikke er helt til
fredsstillende. er der alligcvel opnået del højeste neno
merudbyue i dette forsogsled.

Tabel 23 viser resultaterne af 6 forsøg gennemfort i
modtagelige sorter. Fo~ogene er udført i Alexis og Op
tic. Bygbladplet. skoldplct og meldug har alle optrådt
med relativt svage angreb. Dc gennemførte behandlinger
har generelt givet en tilfredsstillende bekæmpelse.

Tabelll Bruttomerudb} tre,. for n-ampebekæmpelse med 1-3 )( 0.25-1.0 I Tilt top..7i1t Megaturbo·Rivat

'994 1995 1996 1"'7 1998

'''''r- antal l mtt- ant.a.l I mer· antal I mer- ",ul I ""'. antal I ma·
r"""" udbytte forsøg udbytte fOf!,OJ udb)1t~ ronøa udbyue forwg udb}'tt~

Alcxls
am,
""""Corl<
Gold.e
Henni
Lambo
MdWl
MttltOf
0p0,
Scarlctt
Toib

l.

13

8

13
28

1.5 47 3.8 2b

O•• " 2.0 3J

0.8 " 2.4 34
S 3.2 32

O.b 30 3.0 34
0.4 43 1) 3J

S 0.7 S
l 2.• l
l O~ 32

1.0

O.,
1.7
l.l
U
1.1

O,.
0.7
I)

Il
S

•3
S

•b
20,
4

•3

2.0
1.8
L.
3.1
2,5
l,.
O.b
1,0
0.7
0.7
1.0

-1.1

24
2l
29

7
l

32

•S
l

3.
272.

•.8
S~

S••.,.
4.0
8,5
1.7
2.1
'.3
6..
••2

10.8

'11998 behandlet med 1-2ll 0.25·1.01 Tilt lopiAmistar AnlIstaJ Pro.
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Tabe/!! PC-P/anh.'wprn i mmdre> mo</rageilge soner fCM)

PC!' dd.:nllll af Hkg kerne pr. ha I
Antal ll<hand· ll<hand·

meldug I by~~3d. ISkOldPlet"Irb)'1 Ioml..- h:lr.; hng5:
Udb.~ ~~I" kJ uwcb !hL m<rud . merudbytie

13;01

/9911 t'lJor<øg
I. Ubehandlet 0.1 16 6 61.3
2 1 • 0.25 l TIll Mcgalurbo 1.0 0.25 56 0.02 , 2 J.J lA

I3. I "( 0.125 I Am.star

C+ 0.1251 Corbcl 1.0 0,25 56 0.02 3 3 5.1 3.1
4 PC-PI:lIltc\:rnl,,)'g \,0 0.-'5 1011 0,112 3 2 S., 2..1
5, pc.P\anlevrm.syg.JUSt \,0 0,45 100 0.02 2 2 5,1 2,0
b P(--Planle\æm.~yg. 75', 1,0 0.3-' 'S 0.02 3 5.3 2,9
7. PC·Plantevzm.syg. 50'-. \,0 0,23 SO 0,02 3 4 4.J 2.7
8 Som omgi\emk mar\.. O., OJ5 " O,O:! J 2 J.I O.'
9 Planlcværnsgruppcr 0.8 0.27 <>O 0.02 S 2 6,2 4,0
ISO 1-9 2, -
ISO 2-11 n.<

Led 2 og 3 bchan\llet I ~ladluJll -'2-37.

Forsogsled 2. J og -l er hl:handlct med Tilt Mcgarurbo,
AmlSlar og Corhl:l som ~tandardbchandhng I forsogsled
2 og J er der gennemfort 2 bchandllllgcr med hart do..i'l,
mcn~ forscgsled 4 er behandlel en gang med hart dosis, [
gennemsnit er der opnåcl pæne merudbytter. men del ho
Jeste ncltomerudb) tie er opnået I forsogsled 4. som kun
er behandkt en gang. Forsogslcd 5·8 er behandlet ener
forslag fra PC'·Planlcyærn. Mlddel\'alg og dosis fremgår
af labclbl1aget. Den bt'd~tc bekæmpelse er opnåcl vcd
den højeste dOM~. men de opnåede bruttomerudbyuer t:r
af heil sammc storrclsesorden. Dcrfor er den bedstc oko
nomi opnået' forsogsled 8. hvor !)C-Plantcværns dosis·
forslag er halveret og bcflandJingsmdcks rcduceret til
0,29, Forsogslt:<l 9 er behandlel efter den lokale pl:Jnte
\ærnsgruppcs sIrategl. og bekæmpelsen har været megct
efTckm. men det opnåede neltomcrudbyne har \ æret beo
skeden!.

Aret.\ {iJrmg I'iser, al de afPC-fJ/ante>wern anhf.'lail'de
dosermger kan nedjusteres, Der ('r behorlor I'derligl're
afprol'lIillg al PC·P/all/(·\'ll'rtlS \C'J/el/mng f hrug af ~tm·
bi/lir/nt'! Ami,\tar.

Integreret dyrkning af vårbyg
Tabel 24 og 25 vIser årcls resultatcr af forsøg med Intt:
grerel dyrkning. som er gennemført l mahbygsortcn
Alexl) og fodcrbygsortcn Melt:m Forsogenes foml I cr
alundcrsogc samspillel mcllcm kvælstoftIldeling og Ind
satsen af plantcbeskyttelsesmidler,

Forsogsled 2 og J er behandlet mod hhv. uknldt. syg
domme og ~kadedyr efter cn fastlagt plan, Forsøgsled 4
og 5 behandles mod såvel ukrudt som sygdomme og ska
dedyr Ifalge PC·Plante\<ems vejledning. I forscgsled 5
anvendes 50 pet af mængderne l forsogsJcd 4

.
Pet. d.lr:luung af Itkg kerne pr. ha

Antal ll<hand· ll<hand· I by~r:d. I skoldpletVlrbYI kor.;ler ~
bnp: meldug

"db.~ nen~ ,ji ckJ Indt.ks fltl
"..-ud . merudbytte

ea9n

Taht'!!J PC-Plunlnærn I modtagelig!! soner ICI7)

199" DlurwJ;
l Ubehandlct 2 4 4 <>0.3
2 2 . (1,25 l T.1t \kgaturbo 2.0 0.50 " O.l},J O., I 5.6 1.8
3 I l< 0,25 I Till Meg31urbo

I" 0,1251 AmlStar
+ 0,125 I Corbel 2,0 0,50 88 0.1 0.6 1,0 7.1 3,2

J 1 . 0.125 I Am.star
0.125 [Corbcl l.O 0.25 JJ O.J 0,7 2 S,7 l.'

5 lac-I'lanteva:t'J1,5Yll J.3 0,57 100 0.2 I l 6.0 2.2
b "( ·I'lante\<n1l.") 8. JUSl J.3 0,53 '3 0,2 I I S,J L'
7. PC·Planteva:m.syg. 75-/, J.3 0,43 7S 0,3 2 2 5,3 2,4
II PC-Plante..-a:m.syg, 50"0 I.J 0.29 SO 0.7 2 3 5,4 3,5
9. Plantevæmsgrupper 1,3 0,41 72 0,1 I I 3,2 O,S
LSD ,.y 2.4
ISO 2-IJ Irs

Lcd 2 og 3 bch:l1ldlct I ,tadmm 29-)0 37
l.ed 4 hchandlell ..1;ldlum 31

IOS
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Angreb afFIIsarillm og gråskimmel i akset har med det
fugtige høstvejr i 1998fået et S/{Jrre omfang end sædvan
ligt, Mørkfarvede kerner giver anledning til disJ,.,lssion
om kvaliteten - ikke mindst afkorn til maltning.

Der ertilf"rt kvælstofpå 2 niveauer. dels optimal kvæl·
stoftilforsel ifølge N-min metoden og dels 40 kg N min·
dre pr. ha. I alle forsøg er kvælstof tilført som kalkam
monsalpeter med svovl.

PC-Platltevæms vejledning ved det oprimale h'ælstof
niveau er fulgl ved begge N·,,;veauer.

Tabel 24 viser resultaterne i malrhyg.wrlen Alexis.
PC-Plantevæm har anbefalet ukrudtsbekæmpelse j alle
forsøg med et gennemsnitligt behandlingsindeks på 0,6 i
forsøgsled 4. Svampcbckæmpclse er ligeledes anbefalet i
alle forseg med et gelmemsnitligt behandlingsindeks på
O,S, mens skadedyrsbekæmpelse er foreslået i 3 forsøg.
Oplysninger om behandlingerne i de enkelte forsøg fin
des i tabelbilaget. Det har i gennemsnit været forbundet
med et sikkert mindreudbytlc på 5,4 hkg pr. ha at redu
eere kvælstoftilførslen. Dækningen af ukrudt ved høst
har været lidt større ved alle behandlinger, hvor der er til-

Tabel24 Integreret dyrkning a/maltbyg (e/8)

ført mindre kvælstof. Dette kan skyldes, at afgrødens
konk'Urrencecvne overfor ukrudtet er blevet svækket.
Angrebene afsvampe og skadedyr har i alle forsøg været
på samme niveau uanset kvælstofniveau. Merudbyttet
for svampe- og skadedyrsbekæmpelse har været stort,
mens merudbyttet for ukrudtsbekæmpelsen har været be
skedent. Dette fremgår ved sammenstilling af resultater
ne i forsøgsled 2 og 3.

Sorteringen har været høj med en tendens til den bedste
sortering ved det lave kvælstofniveau. Behandling med
svampe- og skadedyrsmidler har forbedret sorteringen.

Tabel 25 viser resultaterne af tilsvarende forsøg i
foderbygsorten Mellan. I begge forsøg har PC-Plante
værn anbefalet både bekæmpelse af ukrudt og svampe.
mens skadedyrsbekæmpelse kun er anbefalet i det ene
fors"g. I gennemsnit af de 2 forsøg har behandlingsin
dekset for svampebekæmpelse været 0,43, mens det til·
svarende har været 0.6 for ukrudtsbekæmpelse. Udbytte
tabet har j gennemsnit været 4,8 hkg pr. ha ved at redu
cere kvælstofniveauet med 40 kg N. Ved alle behandlin
ger er der tendens til mest ukrudt ved høst ved det lave
kvælstofniveau. Ved sammenstilling afforsøgslcd 2 og 3
ses. at der er opnået pæne merudbytter for både ukrudts
bekæmpelse og svampe-/skadedyrsbekæmpelse. Kvæl
stofnivcauet har ikke haft betydning for angrebsniveauet
afsvampe.

forsøgene fortsættes.

Skadedyr
I tabel 26 ses resultaterne af4 forsøg efter en forsøgsplan,
der blcv starlet i 1997. Fonnålcl med forsøgene er at af

Behand· Pct_ Pct. rå- Pct. Udb. og POL PCL rå· Pct.

~;'ly.",,~ k""", protein I u!audlS- merudli. k,,,,,, protem I -,
i~~ ovtr keme- dzkniog bkg kerne over k""" <kkni"~ hkg kerne

2,S mm tDrstof ved høst pr. ha 2,S mm ,""",f vod hm pr. ha

1998.5 forsøg A: N som N·min. O' 40 kg N under N·m;n.
i. Ubehandlet 90 9.8 ]J 46,1 90 9,' 41 '0,&
2. I tb Express + 0.5 IOXltril IJlO 88 9.8 9 2.2 90 9,' 12 22
). 1 tb Express + O,S l Oxitril

0,51 Tilt Megaturbo + 0,2 I Sumi-A1phll 2,50 91 10,0 9 8.• 93 9,3 Il 8,3
4. PC-Plante,,'æm. ukrudt/dyr/syg 1.56 91 9,9 Il 8.• 93 9,5 l. 7,7
S. PC-Plantevæm, ukrudt/dyr/syg. SO% 0,78 91 9.8 15 5~ 93 9,7 18 .,0
LSD l·j J.8 J.4
LSD 2·j J.9 J.'

/997. I forsøg med meget IOkimhJudel ukrodl A' N som N-mm B' 40 kg N under N·m;n
I. Ubehandlet 94 9,2 33 44,0 94 1O~ 28 37,2
2. I Ib Express + 0.5 I QXltnl I.(JO 95 9.3 l 1~,7 94 10,3 l 15,7
4. PC-Plantevæm, ukrudtJdyr/syg 0.75 97 9.1 l 16,8 95 10,5 l 15,9
5. 1»C·Planlcvæm. ukrudtJdyT/syg. 50% 0.37 95 9.1 I IS,] 94 10.1 2 14.2
LSD 1-5 "' "'
1997. 4 forsøg A N som N·min B: 4Q kg N under N·min.
I. Ubehandlet 91 iO.O l' 45,0 90 9,9 19 39,0
2. I tb Express +O,S IOxilnl J.(JO 90 lOA 3 2.• 90 9,8 6 3.9
4_ PC-Planteva:m, ukrudtldyrfsyg 0.76 92 10,4 3 '.3 91 9,9 7 3,'
S. 1'C·PJantcværn. ukrudlJdyrlsyg. 50% 0.38 91 10.5 5 3.9 91 9.9 IO 2••
LSD J-j "' "'LSD 1-5 "' "'Led 2 b<:handlct i stadium [ 1-12

Led 3 behandlct i stadIum 11-12 og ~l3dium ]2-]7,

IO.



Tabel !5. Inll!greret dl rkmngaffoderh\'g (C/9)

Vjrsæd

Be-
Pet. da:knllll.r

PcI
~

Pet. drlmlna.r p",-
~Vlrb)'. Iw>d- ""Idug Iblodplet """"""- ""ldu.1 blodpl" -~ """!.::'J hkg kerne

""~
hk& km><

ea 3.7
,.<d ",bo

" J,7
,.<d ",bo

199!i 110rmg
I. UbehandlC1
2, Ilb E:.pre..s ~ 0.51 OXltnl 1,00
J. I Ib Express..- 0.51 Oxnnl

0.5 I TIlt M~gaturbo .. 0.2 l Surnl.Alpha 1.50
4 I'C,l'lanle\',,;:m, ukrudt dyr syg 0:13
5. PC·Planleva:m, ukrudt/dyr/syg, 50'% 0,36
LSD /,5
L.f)D }-5

IYY~ -I f(lrfog
I. Ubehandle1
2 l tb Exprcss -t 0.5 10:.l1nl l ,Oll
4. PC·Plantev~, ukrudt/dyr/syg 0,45
5 PC·Planlc\l':m, ukrudt.dp \)'g, ~O"o 0.23
I_\'J) I-~

LSD :-J
Lcd.2 bdundkl l stadIUm 11-12
Led 3 heh.100Jel 1 5tildlum 32·31

... N.wJm\'-mm

2
2

0.08 0.3
O,OR lU

0,4 0,6

.4 N."lm \ mm
0,03 0,7
0,03 0,7
0,03 0.7
0.03 O.'

B -IO kg .\' UI1Jt'r S'/Plm
3. 43.3 I 2 38 37,8
17 •.0 I I' 7.'

I12 11.0 0,09 0.3 l. II.~

C11 9.0 0.05 0.4 19 9.9
27 l,8 0.3 0,7 28 7.7

lI.l 5}1

U "
H -IO kg ,\ "mier ....-mm

" 47.9 0.03 O,, 30 41:.8
7 J.l 0,03 O,l II '.0
9 '.0 0,03 I 12 J,3
II 3.J 0.03 ru 11 I.'

1,Y 2.0

" 1.1

prme j1er~ behoJldlmgfridspuJlk!('r mo(1 bladlus l vår
byg. Dcr er behandlel vcd 3 forskellige angrebsgrader
med hel og halv dosenng af Pirimor. Ifolge forsogsplll·
nen skulle dt:r behandles \ cd 5. 40 og 80 pcl. angrebnc

Stralegl 1999 mod bladn'ampe i Hlrhl'g

Kend sO/'rens resisten.\.
Folg regl::.trenngsnetlelS f)phl'nlll~er om det aktu
elle !Utlltletnk
UnderHJg marken i \'ækstwadillm 19-65

Meldug bekæmpes i væJw\'wdlllm !(j-30 led'

vwr I/x·t, angrebne plafl1er I modragelige<;or
ter.

stm rør behandling \ ed 5 og -lO per. angreb har dcr I
gennemSOlI værel henholdsVIS 9 og 41 pet. angreb Kun I
el enkeIl forsøg er angrebsgraden nåel op på 80 pet. an·
grebne strå Resultaterne afdette forsøg kan ses l labelbi
lage!. I gennemsIlIt af forsøgene er der opnåcl 'ilkre
merudbyuer for bekæmpelsen af bladlus ved angrcbs
grad på 41 pet. Der har Ikke været forskel mellem hel og
halv dosis. og bekæmpelse har ikke været rentabel.

I forsogsled 8~9 er rC-Planteværns skadedyr~rnodel

afprO\et. Modellen har Ikke anbefalel behandlmg I de 4
fon.og. Denne anbefallng har værel korrekt i 3 for-.og

I 1997 blev der genncmf0l1 Cl fOf!)Og. hvor der kun var
en beskeden forekomst af bladlus.

Forsogene fortsættes

Tabd !6, Afprol",ng ufdU:i't'rlnger (e!o)

BehanJlrl med Plmoor \ed ~ka::mpc:I~~ho\

BdtanJ1c:t med \tavnk 21· \ed bd.;mlpelscs~ho\

p" dæ~n1ng ar il\~t~ hlad

""- Kom- Hka kerne I
"" blod- ",bo
med bille.

Vlrb)"l Middel blad· udi> "':1lu. .....
og mtt-".,,- ,d-

ea. J9n udi> byu.

Ot'er IO pc1. angre/ml.' planer I milli/re modtage
hgewrter.

B\-gnur bekæmpes I nI'kH.Hadium 16·30 l'ed'

UH!r 15/x:t. anKrehllt! planler

Skaldpler OK bygbladpli'l bekæmpe., fra l·æksrsta·
dmm 31

I {'d II \ppig nedbor,

l'ed angreb pa J Ol'ers,{' blad

Ved lavt smiuelryk kan hehandling lIlldIades.
En indsats på 0.25·0.5 mm,,,,ldoserillg er ofte Iii·
,Hrækkdig

Fomg dmermgeJl lidI \'('{/ risiko for megen skold·
plet og hYKhladplel.
Vælg er middel med gud eDekt mm) de domineren
de nampe.n-gdomme.

/91).'( -I forsøg
I. UbehandlC1
2.9"0 angrebne slrå
3. 9% Il1lgrebne strå
4. 41 0

• angrebne strå
5. 41~. angrebne strå
8 PC-I'lante\æm
9 I'C·Planteva:m~

l,S/) l-Y
LS01-11

9 l.l 60,0
0,2 kg Plrimor I l.l J.3 .1.2
O, I kg Pinmor I 2,l 1.4 -0,3
0.2 kg I'lrimOl O 2.5 2.3 -o,l
O, I kg Pirimor I 2,' l .• -0,1

2 2,5 0.0 0.0
3 2'> 0,0 0.0

1.'

"
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Tabel 27. Ajprovning u/vejledende .~kadetærsklerfor
bladl"" (C21)

Pet strA 11 Korn· Hkg kerne pr. ha
med bladbille-

V~ bladlus gnav'
udb. 0f. I ncno-

ca. IYl merud. u~e

1998.5 forsøg
1. Ubehandlet 44 7.1 61,l
2.0,2 kg P,rimor 5 5.1 2.J -0.2
3.0,1 kg Pinmor O J,7 2,6 0,0
4.0.05 kg Pinmor 12 1,6 1,1 ·0.1
5.0,2 I Mavrik 2F 5 0,3 2.J 0,2
6. 0, I I Ma\'rik 2F • 0,4 J.5 2.1
7.0,05 IMavrik 2F IO 0,4 3.l 2A
8. 0,2 kg Karate WG 6 0.4 3.l 2.1
9.0,1 kg Karate WQ " OA 3,0 1,0
LSD 1-9 l,.
L.SD 1-9 '"
1997.1forsøg
L Ubehandlet I 0,7 l8,5
2.0.2 kg Puimor 2 0.2 2,8 0,3
3.0,1 kg Pirimor I 0.1 2,1 0,4
8.0,2 kg Karate WG 3 O 3.8 2,4
9.0,1 kg Karate WG 2 0,7 J.2 2.1
10.84 g Fastae T I 0,1 3.0
Il. 42 g Fastae T I O 2,2
LSD 1-/1 '"LSD1-J1 '"

"Pet. d:ekning "ve~le blad
Led 2-9 behandlet i stadium 32-37.

I tabel 27 ses resultaterne af 5 forsøg. hvor Pirimor og
pyrethroidet Mavrik 2F er afprøvet i hel, halv og kvan
dosering. Karate WG er en ny fonnulering, som ikke er
godkendt. Firmaet forventer sammc pris som for den
godkendte formulering. Midlet er prøvet i hcl og halv do
sis. På behandlingstidspunktet midt i juni har dcr i
gennemsnit været angreb afbladlus på 19 pet. strå. I for
søgene har der været moderate angreb af kornbladbiller.
som i alle forsøgene er bekæmpet effektivt med de 2
pyrethroider. Der er opnået en god bekæmpelse af blad
lus ved både bel og halv dosis af alle de afprøvede midler,
og der har været en overraskende god effekt af kvan do
sis. De opnåede merudbytter er i stand til at dække om·
kastningerne. Bedst har økonomien værct i forsogsled
6-9.

Forsøgene fortsættes.
Tabel 28 viser resultaterne af 3 forsøg, hvor Fastac T.

Flash, PerfekthiOll 500 S og Sumi-Alpha 5 FW er afprø
vet. Flash indeholder triazamat og alpha·cypennethrin,
som er det aktive stof i Fastae T. Der har i forsøgene kun
været relativt svage angreb af bladlus. I I forsøg har der
været et betydeligt angreb af kombladbillen. Der er i
gennemsnit opnået sikre merudbytter for alle behandlin
ger, og der har ikke været forskel på hel og halv dosis af
de enkelte midler.

Nederst i tabel 27 og 28 ses resultaterne af forsøg i
1997 med de sammc midler.

Forsøgene fonsættes.
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Tabel28 Bladlus (e22)

Pet, strå I Kom· Udb ogmed bladbille·
Vlrb!ll bladlus gnav" meMO.

hkgkcme
ea. Isn pr. ha

1998.3/afsøg
I. Ubehandlet 20 27,S 5S,l
2. 84 g F'astac T l 23.4 2.•
3.42 g Fastae T 6 23,S J,O
4. 0.25 l Flash" 7 23.3 3.J
5. 0,125 I Flash" 6 23.3 J,J
6. 0.6 l Pcrfekthion 500 S 3 23.4 2.•
7. 0,3 I Perfeklhion 500 S • 23,l 2,7
11.0.2 I Sumi·Alpha 5 F'W 4 23.3 2.9
9.0,11 Sumi·Alpha 5 FW 3 23.3 2.2
LSD 1-9 1,7
1.0501·9 '"
1997.4fom'K
I. Ubehandlet 21 1,7 62,1
4. 0.25 \ Flash" 7 1.0 2,0
5. 0.125 I Flashll

" OJ 2.0
6. 0.6 I Perfek:thion 500 S , 1.0 U
7. 0,3 I Pe:rfckthion 500 S 8 1,1 1,1
11.0.2 l Sumi.Alpha 5 FW 2 0,4 0.0
9.0.\ I Sumi-Alpba 5 FW II 0,2 1,2
LSD 1-9 J.3
UiD4·9 "'
I'ct. dækning øverste blad.

"Tilsat 0.3 l SlIo'OlI 33 E.
Led 2-9 behandlet i stadium 32-37.

For.wgene med bekæmpelse a/bladlus i l'årbyg har vist:
- at der er stor/orskel på angrebssryrken fra år til år,
- at bekæmpelse er rentabel. ndr de \'ejledende sIwde-

tærskler er overs/.,:redet,
- u/nedsalte doser kan anvendes.

Vejledende skadetærskel/or bladlus j \'årb)'g:
Stadium 31·36: over 50 pct. angrebne strå.
Stadium 37·41: 30-40 pct. angrebne slrll
Stadium 42-65: over 50 pct. angrebne strå.
Stadium 66- 7 I: over 60 pct. angrebne strd.
Stadium 72·75: m'er 80 pc/o angrebne strå.

Ukrudt
I 1998 er ukrudtsbekæmpeIsen blevet gennemføn j løbet
afmaj under vanskelige vejnnæssige vilkår. Vårsæden er
spiret frem over en lang periode, og blæsende vejr har
medføn, at behandlingerne ofte er blevet gennemfon
lovlig sent. Afgrøderne er senere vokset godt til og har
denned bidragct til. at ukrudtsbekæmpelsen i vårsæd alli·
gcvel har været ganske tilfredsstillende ved høst.

Tokimbladet ukrudt
l vårsæd består del tokimbladede ukrudt primæn af pi·
leun. hvidmelet gåsefod, fuglegræs, agerstedmoder samt
på enkelte arealer af lægejordrog, gulurt, gul okseøje og
hanekro. Bekæmpelse af disse aner er belyst i flere for-



Bjorneklo har tie wnere år hredr sig langs \'ondløb og på
udyrkede arealer Plamen er meger aggres:.i\' i sin \'æksr
og "dlwnkllrrerer andre planteaner fuld\·rænd;g. l'ed
kontakt med p/anten... saft kan \'Oldsomr mlslæt optræde
Bekæmpelse kon skt' "l'd gel/fllgen ~lanmg eller \'I!d hl'
handlmg med et g(\phmCl'·middel.

sogsplaner, hvor midlerne ofte er afprovcl i flere dosenn
ger.

Tabcl2Q viser resultaterne af6 forsøg I vårbyg. I 5 for
sog har der været en bes~eden ukrudlsbeSland på i
gennemsnII .. ukrudtsplanler pr m~. Behandling med
E'(press + Starane I 0, Tnslar. Hannony Plus - OXllnl
samt Synergy Ihel og halv dOSIS har medfort en meget 111
fredsslilIende bekæmpelse, hvilket fremgår af bedom
melsen for hos!.

Alle behandlinger er gennemfon I stadIum 11·12. og
der er kun nnge forskel på elTckten af hel og halv do~is.

\'Anæd

Dc opnåede merudbytter er beskedne og kan knap betale
omkoslnlngerne.

Resultatet af I forsog er Vist for sIg. Her har der vcd
forsøgets anlæg værel en meget Stor ukrudtsbcstand på
378 ukrudtsplanter pr. m:. Ved optælling ca. 3 uger sc
nere er antallell det ubehandlede forsl)gslt:d fonnmdskct
til 181. Bekæmpeben har på dcne tidspunkt Ikke været
tilfredsstillende Alle behandlinger har gl\ct en dMIIg cf·
fekt ovcrfor ærenpris, og kun Synergy i begge do~er og I
især Tristar i fuld doscnng har vIrkel tllfredsstlllcnde C
o\crfor agerki'[ og snerlepilellrt. Den dårlige effekt \Iser
sIg ogs~ ved hosl. h\or alle forsogsled er helt ulilfreds-
stillende renhold t. Alligevel er der opnået megct store
merudbyttcr for behandling med Tnstar og Synergy.

r sammc tabel er \'lst resuhaleme af 6 forsag gennem
fon I 1997. I dis~e forsag gav Trislar en bedre bekæmpel·
se end Expres~ + SI:tr.me. Dc opnåede merudbytter var
ogs her beskedne og Ikke stalIstIsk sikre

J-or\Ogene fonsælte3.
Tabcl30 viser re3ultateme af? for'!)og. hvor Ilannon)

Plus er afprovet s.. vel i 3 dosennger som I blandmg med
Starane 180 eller med 8riotril. DIsse behalldlmgcr er
sammcnlignel med Ariane Super i 2 dosenngcr. Alle be
handlinger er gennemført l 3tadlum 11·12.

I gennemsnit af de 7 forsog har der været 189 ukrudts
planter pr. ml i del ubehandlede forsugslcd. Ved bedum·
melsen ca 3 uger efter behandling er der opnåct en god
eftckl af de prøvede behandlinger. Anane Super l hah
dOSI<; hardog knap \ ærel på hOJde med de ovnge behand
linger Ved host er der en tilfredsstillende renhed. og re·
laml pæne nellomerudbytter på 2-3 hkg kerne pr. ha.
Kun I forsogsled 2 med den højeste dOSIS af Ilannony
Plus er nettomcrudbyltct lavere.

lJ1<rudt Hkg kerne: pr. ha lJ1<rudt IIkllterM pr ha

Yjrbn
antall Idz~;n. 00b I -- ",..l I ""'~'"J «Jb I ...~ Iogmer· met- ea rnrr· mcruJ·

• pr. m ved bøSl udb ud§.1:le pr m· ved hø udb bytte

J9YIi
I. Ubehandlet
2 I Ib t·.xpre~, O.J ISunme I~O
3. 0,5 tb Express + 0,15 I Swane 180
~ 1.0lTnslar
S. O,S ITnstar
6. 1.5 tb Uannon)' Plus ~ 0.5 I (hllnl
7.0,75 Ib Harmony Plus + 0,25 IOlutril
It 100 g S)neflO'-
9. SO g Synergyll
LSD /.1}
LSD 1·10'

/997
I. lJkhandJel
2. I tab bpress • 0,15 I St3r3ne 400
3. O,S tab Expres!l'" oms ISwane 400
..a 1.0 I Tnstar
S.0,5ITrisw
LSD '-J
LSD l-J

Lcd 2-8 behandlel i stadIum 11·12

l/onlJg
181
162
156
68

109

"7I.'
107
122

'4 21,8
4l 5.l r
48 7.l 5.5
lO 27.;
27 20.1

" 13.1) 10.6
42 '.0 7.0
JO 30.S
78 25.6

1.4

Jjorq'g
84
15
70
IO
12

•
II
18

"

" {iI''''K
107
n
4'
IO
16

14
5,
l
4
l
l
.1

•

76
II
12
4,

53,0
:U
1.7
15
7,l
2.3
7.8
2,2
2.7
/.4

"','L!
1,6
OJ
..6

"'
"'

-0,5
-0.1

-1.0
0.8

-1,4
-0.7

109



V'næd

Tabel30 Ukrudt i \ttrbyg. (eU)

UIaudt Hkg kerne pr. ha

1''''''1 ",tal I....'fn..f udb Ineu~-l
pr. ml ved bøs me~db. ~

1998. 7forsøg
1. UbehandJet 189 30 42,5
2. 3 tb Harmony Plus' 12 II 4.• 1.1
3. 2 tb Harmony Plusll 20 II 4,7 2.1
4. I tb Hannon)' Plus' 20 12 4,8 2.1
S. J,S tb Harmony Plus

+ 0.3 I Swaoe 180 " 10 5,1 2.0
6. 1.5 tb Hannony Plus

+0,3 I Bnotnl l. 8 5_9 3.1
7.10gLoøm

+0,3 l BnocriJ 18 9 5,4 3,1
8 1.0 I Ariane Super 2. 7 5.• 2,5
9. 0.5 I Ariane Super 41 IO 4.• 2,7
LSD 1-9 1.8
LSD 2·9 "'
/997. S/orsog
I. Ubehandlet 176 58 51,1
2. 3 (b. Harmon)' Plus' 28 5 3,. 0.1
S. 1,.5 th. ~humony Plus

+ 0.15 I Starane 400 21 5 3.4 0,3
6 I.S tb. Hannony Plus

+ 03 I 8rioml l3 5 3_0 0.2
7.IOgLoøm

... 0,3 I Briocnl l3 4 3,1 0.8
8 1,0 I Anane Super 15 3 3,4 0.3
9 0,.5 I Anane Super 29 7 3,4 1,5
lSD 1·9 Il
LSD 2-9 "'

"LIssapol Bio tilsat
Led 2·9 behandlet i stadium 11·12

Tabel31 Ukrudt i vårbyg (C15j

Resultaterne i årets forsag bekræfter resullatet afS for
søg i 1997. Disse resultater er vist nederst i samme label.

Forsøgene fortsættes.
Tabel 31 viser resultaterne af2 forsøg, der er gennem

ført for at finde effektive bekæmpelsesmidler mod van
skelige ukrudtsarter som gu/ okseøje, gu/url, /ægejord
røg og agersledmoder. Forskellige behandlinger med
Oxitril i blanding med Ally, Logran, Express, Hannony
Plus, Ariane Super eller Stomp se er prøvet. I gennem
snit afde 2 forsøg har der været 417 ukrudtsplanter pr. ml
i det ubehandlede forsøgsled. De prøvede behandlinger
har ajle levnet en del ukrudt ved optællingen 3 uger se
nere, men ved høst har der V<eret en helt tilfredsstillende
renholdelse. I det ene forsog er der opnået store merud
bytter på 8-10 hkg kerne pr. ha, mens udbyttet i det andet
forsøg ikke er påvirket med statistisk sikre udslag. De
meget forskellige udslag i de 2 forsøg medforer, at
gennemsnitsudslagene ikke er statistisk sikre.

I samme tabel er vist resultaterne af4 forsog gennem
ført i 1997. Her var de opnåede merudbytter mere be
skedne og kunne ikke dække omkostningerne.

Forsøgene fortsættes.
Tabcl32 viser resultaterne af7 forsøg efter en forsøgs·

plan, hvor et /avt behandJingsindeks er prioriteret højt.
Express + Oxttril er prøvet j 3 doseringer, som har med·
fort et behandlingsindeks faJdende fra 1,0 til 0,25. I de
enkelte forsag er denne forud fastlagte behandling
sanuneniJgnel med 2 lokale fonlag, hvor det på dosisni
\leau er tilstræbt at opnå et tilsvarende lavt behandlings·
indeks som i fonogsled 3 og 4. Forsøgene er delt efter
den mængde ukrudt, som har kunnet optælles for behand
lingen. der er gennemfort i afgrødens vækststadium
11-12.

ae- Antal ubudl pr. m' Hkg kerne pr. ha
Iw>d-

~JCI ~- I J~- i~=-I
p"''''''.. : dØnlng

udb 1'-ult v.d ..... og mer· merud-
Ddb byuc

/998.1forsØ8
I. Ubehandlet
2.20 g Ally + 0.4 IOltiml
l,l,OIOxitril
4. I,S tb Hamlony Plus'" 0,75 I Qxilril
S. IO g Logran + 0,75 1000tril
6. Ilb Exp~ss. 0.751 O:titril
7.0..5 I Ariane Super'" 0.75 I Oxttril
8. 1.0 l Stomp se ... 0.4 I Oximl
1..sJ) 1-1(
LSD 1-8

J99 ~ 4 forsøg
I. Ubehandlet
2.20 g Ally + 0.41 OXlml
3.I.OIOxltril
5 la g Logtlln I 0.751 Oxitnl
6. l tb E:x~ss +0,75 IOxltnl
8. 1,0 IStomp se ! OA , OXlInl
LSD 1-8
LSD 2-8

lcd 2-8 ~handkt l stadIum 11-12

110

1,40
1,00
J.2.5
1,25
J.25
1,42
1,07

1,40

1.00
1.25
1.25
1.07

O
O
O
o
O
O
O
o

l/s
2.

J
20

•
II
l3

JIs.
292

53
20
14
27
IS
72
83

1[,
217

78
98
74
52
78
66
66

1ft
24

•ISI.
20
8

1ft·
238
8..2
44
74

100
81

140

J/s
97

I
17
12
17
3.

417
116
93
72
78

100
110
141

194
8

39
28
33
54

55 44,3
4 5.5 1,9

• 4,0 0,8
3 5,1 1.2
3 ••9 3.•
3 4.7 1.2
4 4,9 1,2

• ••4 3,2

'"
'"

28 ...,
• 2.2 -1.4
7 2,0 ·1,2
7 0,8 -2,5
7 l,. .1,9
8 1.9 -1,3

"'
"'



\ l"5æd

Tahel J! U.nldt tHJrbl'g (C!6)

Be· lIIuudt HXg kerne P'. ha Be- Uluud. Hkg kerne P' h. I
Vjrb,-g s~- band-

""" , 1 .....0-

hand·
udb 1.1 MUG- Idium "~t. "~II~~ ~.. ....IP'I~~~og m<nKI- , ks og rnerud-

OD Ok' pr, ml ...ed mcriidb_ bytte m-, ...cd hø merUdb. byue

"'--------

IflflX
l. Ubehandlet
2 I Ib Exprcss - 0,5 l OXlIril
J. 0.5 tb Express'" 0.25 I OXltril
4 0.:25 Ib F\pre....~ 0.111 (hllnl
5, Lokalt forslag I
6 lokalt forslag I
7. Lokal! forslag II
8 lohlt forslag II
UiD/·~

I SD:· ~

tfl9o'S-fl,'
I. Ubehandlet
2 llb I'''pre,) , O.~ 1O.\1Ir11
).0,5 tb Express + 0.25 t OXltril
... 0.25 tb Express - 0.1) I OXltril
5. Lokalt forslag I
(> lokal! forslag I
7. Lokalt forslag II
S Lokalt forslag II
LSD /-,~

I_W:-\

F"r behandlmg ~laJlum II-I':

11·12
11·12
11·12
11-12
t 1-12
11·12
11-12

11-12
t 1-12
11·12
11-12
11·]2
11-12
11-12

1,00
0.50
0.25
0.]8
0.19
0,\5
0.28

1.00
0.50
0.25
0,46
0.23
0,51
0.25

J forsog OI'er /00 IIkrudl.I"!Jluntu"
200 30 58.8

10 1 1,9 -1.0
30 J 1.8 0.0
79 5 I.Q 0.6
9] 4 2,4 0.9

152 H ::!.O U
78 4 2.5 0,5

101 7 3.4 2.J
lo\'

14 jorHJK 1/1 er 100 IIAn,dl'(dUnfer
215 20 54,9

25 J 2.0 ·0.9
46 J 2,4 0,6
82 5 2.7 1,4
87 4 2,4 0.7

12l( 7 l.' 0,9
91 4 2.0 0.2

116 7 2.4 U
J,J

1,00
0.50
0.25
0.J5
O.IX
0,50
0,25

1.00
0.50
0.25
0,44
0,22
0,47
0.24

~f(JnIJK limit-r I (JO IIJtrllfltl'l'lrJn/I'r

8] 18 50,0
16 9 6.0 J.1
28 9 2.9 1.1
32 IO J.b 2.J
2J II 2.7 1,2
IK Il 1,9 1.2
35 7 3.8 1,8
"'0 9 ....2 3.2

OS

OS

.. furwJK under IUO ukntdllplurltl'r
85 7 56,1
18 3 2.6 -0.3
20 3 1,3 -0.5
28 3 2.3 1.0
32 3 0,8 ..0,9
37 3 \J 0.5
J4 2 1,7 -0,1
37 3 2,1 U

I gennemsOIt af 2 fOl'\og. hvor ukrudlsmængden har
\ æret under 100 ukrudtsplanter pr. m·. h:lr de prøvede be
handlinger alle resuheret I en tllfredsstillende renhed ved
host. Trods den beskedne llkmdtsmængdc er der opnået
pæne merudbytter. som dog ikke er ~tatistisk sikre.

I gennemsnit af 5 forsøg. nvor ukrudtsmængden rå be·
handhngstldpunktct har \ærel over 100 ukrudtsplanter
pr. 111:, er deropnået en megeltllfrcdsstlllende renhed ved
host. Der er dog en tydelig tendens lil. ...1de hoje~ledoser
har givet den mest cffektl\e bekæmpelse. De opnåcde
merudb)1ter er statistisk sikre og I stand til at dækkc om·
kostnlngerne \'Cd behandlingen.

ederst I sanlIne label er \'ist resultaterne .1f21 forsog
gennemfort over 3 år. Resultaterne har i de 3 år \ æret
nært sammenfaldende.

Denne forsugsopgave afsluttes hemled.
Resultaterne af3 ilr.\' .!o,..wg har I·i.\t. (If en rilfred.~:ml·

lel/de ukmdl.\hekæmpel.l'e I varhyg kan 0pl/as med et me·
get laI·t belulIIdlingsilldeks. når rrkrIUJI.""a'l/gdell ikke er
for \'Oldsom, og valgel afmiddel er hestemt af uknulro;·
hf.·standen

VåN;æd med udlæg
Resuhaterne af forsog med bekæmpebc af ukrudt I vår·
byg med udlæg af frugræs og klover er omtalt I afo;nil F..

Resultater af forsog med ukrudtsbekæmpelse i vårs..-cd
med udlæg af kimergræs er omtalt I u/snu K.

Effekt af ukrudtsmidler i vårsæd
Tabel 33 viser den effekt, Som cn række midler har \ISI
mod tokimbladet ukrudt i vårsæd. Tabellen omfatter
mIdler. som ventes markedsfon i 1999. Flere midler vir
ker meget effektivt (5 stjemer) overfor en række ukrudts·
aner. Ilvor effekten er angivctmcd 4-5 stjerner. kan do·
sis ofte reduceres væsentligt. uden at effekten ~clles på
spil. biO! bekæmpelse Iværksænes på ukrudt med kIm
blade.

Det fremgår tydeligt. at effekten overfor \ isse aner af
tager med faldende dOSIS. Del gælder Især. h\ IS mIdlet I

SIraregi 1999 mod ukrlldt i WJnæd

I. Kelll/,lkrudr\Urterne pc del/ enkdte mark

2. f'ælK er middel med en Rud 0R sikker ejJd·t mod
tie aktuelle ukrut!tsurler

3 h·æ,.ksæt bekæmpelsen på ukrudt med maLti
mult] IOlblade ca 3 IIger e/ter saning

-l l'dnYI PC·PltlIllel'æm til heslutmngsstntt(· ('lIe"
liIptL\ dosi~ e{ter ariernes jolsomhed

5 ..l/sæl et IUprOjlel ,wint!ueff,o;(j ltkntd,ets
wmmensælmng kan konlrollert's

6. Af,m.-'II.'I ",'mdllel( behandler med lavere dosis
el/d anvendr I markelI som helhed. så micllel.\'
muligheder hli\'er he~\'.H.

III



Vlrsæd

Tabel13 t,1feb afudl'algte mIdler modfroukruduorter i vårbrg

Ile- Kmu·
""d· I p~ I~"_ .. doN

band· blie· Køn· Ager- F","<- Gul melet Ka-
V..... "..ltr pr. ha I:

po kr. blam- a"'- gn« .....
~ mille

'l'..": .... """'" øJ" fod I

Uknuft",ed J-21.vblQd~

I. ExfRSS
2. Expr~ss

3. Logran

4 Lo"""
S. Hannony Plus
6. Hannon)' Plus
7.0x.itril
8.0xitril
9. Ariane Super
IO. Anane Super
ti. Exprcss + Oxttnl
12. Express + Oxitnl
13. Express"f" Starane 180
14. Oxitril + Starane 180
IS. 8notril'" Harmony Plus
16. BnOlnI ~ Logran
17. ExIftSS + Oxitnl
18 Ally 20 DF .. O\ltnl
19.1...ogran + Oxitril

2 tab. 1.00 130 .. ..... ..... ..... .... ...
l tab 0.5 65 ....
20. 1,00 112 ..... .. ..... ....
lOg 0,5 56 .....
3 lab 1.00 195 ..... ••• ..... ... ..... ..... ..... •••••

l,S tab 0.5 9g
1,0 1.00 180 .... .. ..... ..... ••••• ....
0.5 0.5 90 .. .... •• ....
1,0 1,33 170 ..... ... •• ••••• ..... ..... .....
0,5 0,67 85 .. ....

1 tab. +0,5 1,00 '"
..... ... ..... .. ..... .... .... ....

O,S tab... 0.25 0.50 78 ...
1 tab. +0,3 0,93 137 ..... .. ..... .... .... ...
0,3 l 0,3 0.73 126 .. ....

0,3+1.5 tab. 0,90 152 ..... ... ..... ..... .....
0,3+10 g 0,90 110 ..... ....

2 tab + 0.4 1,40 202 ..... .... ..... ..... .....
20g"'0.4 1.40 112 ..... .... ....
20 1+ 0,4 1.40 184 ..... ..... .... ... ..... ....

Effekt nt\·cau: ••••• O\eT" 95 pet .•••• 85·95 pet..••• 70-85 pct..•• 50·70 pct., • under SO pet. effekt. - effeln ikke nlstnt"kkehgt bel)'51
Express. Hannen)' Plus og logran tilsrnc:s sprede- klrbemJ(Jdel

sin nonnale dosis er lovligt svag ovcrfor den pågældende
ukrudtsmt. Følg den anviste indrammede strategI (side
III).

Valg af dysetype
I 1998 er der iværksat en afprøvning af dyser med redu
ceret a[driftsporelltia/e. Effcktmæssigl sammenlignes
disse med den meget anvendte fladsprededyse Ilardi
4110·14. Som typerepræsentanter er valgt en lo\'driftdy.
se Lurmark SD 015 og en jnjekfordyse Drift BETA DB
015. Fra begge typer vil afdriften være væsentligt mill(lre
end fra tladsprc<1edyscn. Derfor er det et miljorigtigt til
rag at anvende sådanne dyser. såfremt effekten er den
samme.

Effekten overfor ukrudt er afprovet efter 2 forsogspla·
ner, hvor kvan dosering af Oxitril er udbragt på IO tids
punkter. Tilstræbt dyseydelsc. hastighed og tryk fremgår
aftabelbilaget.

Tabe134. Ubudt i ,,-'årbrg - valg afdysetyper. (C17)

A,taI p" Udb.~1I

\'Irby. Stadiwn planter dækning merudJj.
bkgk_pr. m' ved bøSt "'...

Tabel 34 viser resultaterne af 3 forsøg, hvor der, for
sidste sprøjlning er gennemfort, har værel 79 ukrudts·
planter i gennemsnit pr. ml.

Forsogsled I·3 er behandlet. når ukrudtel har udviklet
kimblade. mens forsøgsled 4·6 er behandlet ca. 14 dage
senere, når ukrudtet har udviklet 2-4 løvbladc. Ca. 3 uger
eftcr sidste sprøjtning er der optalt en ret beskeden
mængde ukrudtsplanter i alle forsogsled. Der er en ten·
dens til, at behandling med mjektordysen Drift BETA
DB O15 har han en lidt "ngere effekt end de 2 ovrige dy
ser.

Ved høst er der en ret høj ukrudtsdækning af omtrent
samme storreise efter alle behandlinger. Udbyttet er ikke
phirket med statistisk sikre udslag.

Tabel 35 viser resultaterne af4 forsøg, hvor der 3 uger
efter sidste behandling i gennemsnit har været 152
ukrudtsplanter pr. m~. Den bedste effekt er fundet i for
sogsled 2 og 3, som også er mest rene ved host.

Tabel 35. Ukrudt j l'orbyg. (Cl8)

Antal Pet. ~æV'rbY"l Stadium planter ~kn.:.f bkg l.cmcil"m' ", ..
/998. 3 forsøg 1998, 4 forsøg
t. Hardi 4110-14 k1mbl. 30 29 56,6 I. Ubehandlet 152 21 46,4
2. Lurmark SD 015 kimb!. 27 20 -1.6 2,lIard14110-14 kimbl. 39 7 5,6
3. Drift BETA DB 015 lcimbl. 43 33 -0,3 3. LurmarltSDOl5 kimbl. 44 8 5,1
4I1anh411(}.1-1 lø'bl 3' 23 -1.6 -1 Imft BETA DB 015 bmbl. 76 12 3J
5. Lwmark SD 015 lovbl. 42 20 -0,8 s. Hardi 4110-14 lm-bl. 69 11 4J
fI, Dnft BHA DB 015 l.nbl 62 26 ·0.2 6 Lurmark SD O15 lø,bl 69 Il 3,4
I SO 1-" "' 7. Drift BETA DO 015 løvbl 88 14 3,1

Lcd 1-6 behandlet med 0.25 I Oxitril
LSD 1_7 l,H
LSD ~-- "'
L~ 2_"7 behandlet meJ 0.25 I (hlU1!.
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Tabe/JIS Llntdlshann;nK i wirb\'g (("29)

B,· U1<nKIt
Udb. og

"'rbYI hand-
,"IO' I ~.

mcrudli.
ll~~ hkg kerneplanter dlr: mg pr hapr, ml "ed ItøSt

f99'1 J fonøg
l. Ubehandlet • S 2• 49.0
2. PC-Plante"iem. 50". O.~q .1 " !.ll
3. 1 x Ukruduharvning

PC-Plantevtm. 25~. 0,14 J, ,. 2.0
• I :It Lkrudtshar\nLng " 10 0.8
5. 2 x Ukrudtshar\'lung 40 21 lA
f_l/) I-.~ "'!Sf) :-5 "'
!997.1jor\ll~

I. lJbe:handlet '9 • 51.7
~ PC-Plantt'\it:m. 5~. 0.2/ l' l 1.'
a I x Ukruduhar\'ning " S -2,8
5 2 \ Ulmujlsh,lr\ nmg " • -I}.;
LSD J-J "'LSD :.J "'
11/9/l ! fllrwg
l. Ubehandlet 8. J] 4'J
2 P(-Plantc\ærn.500. O.lh ." 29 •1.'1
4. 1 x Ukrudtshar\'nLng SJ J, -3,4
5 2 \ U\..rudt"h,ln. nmg '9 1(1 0,(1
LSD l-J "'LSD:·J .'.3

I disse forsag har udsprojlnlng med lavdriftdyscn Lur·
mark SD O15 vIrket helt p~ linie mcd nadsprededysen.
Derimod har Injektordysen Drift BETA DB 015 ~kuffet

lidt.
De opn ede mcrudbyttcr er relativt store, og dcr er Ikke

fundet statistisk sikker fon.)..e1 behandlingerne Imellem.
Forsogene fonsætles.

Mekanisk bekæmpelse
Tabel 36 vi'icr resultaterne af4 fon.og, hvor ukrudtsharv
nmg er sammcnllgnct med en kemisk bekæmpelse. I for
~ngsled 4 cr dcr gennemfon en blmdharvning for afgro·
dcns fremspIring. l forsogsled 5 er blindharvning
suppleret med endnu en harvning 2·3 uger efter afgro
dens frcmspiring. Forsogslcd 2 cr behandlet med en lav
dosis af ukrudtsmiddel. Idet PC·Planlcvæms dosisfor
slag cr halveret. Forsogsled 3 er behandlet såvcl meka·
nlsk som kemisk. Idel en blindharvl1lng for afgroden~

fremsplrmg er kombmeret med kun en fjerdedel af
PC-Plantevæms dosisforslag.

I gcnnemsnlt af årets forsøg har der i ubehandicde for·
sogslcd værct cn ukrudtsbcstand på 95 plalllcr pr. ml.
Ved optælling ca. 3 uger eftcr sprojmmg er ukrudt:;
mængden redueerct væscntllgt efter alle behandlinger.
Ved host er dcr opnået en ganske tilfredsstillende effekt i
forsogsled 2 og 3. h\'or kemiske midler mdgår. Forsøgs
led 4 og 5 har levnet lidt mcre ukrudt hvllket Ikke kan
overraske med det fugtIge og dnlagtlge forårs\cjr. Der cr
I gennemsnll opm\el beskedne merudbytter, som Ikke cr
"tatisllsk sikre

\'irsæd

Tahe/37 Kn'k I Slub. fCJI)

KVIkskud pr. m'

V'rs~

2. Ar

IWH .J /ONØg
I, Ubehandlet J4 'J
2 2,0 I Roundup 2000 19 22
3, 1.0 I Roundup 2000 ' ]J 11
4 2,0 J Roundup 2001)" 39 Il
5 1.0 I Roondup2~ 40 27
6 1.111 Roundup BIO 40 21
7. 1.1 t I Roundup Dio" J8 8
X, Ul I rouchdown 330 40 17
9, I.21 1Touchdown ]JO' J] 42
'-Sf) I-I} ".,
LSn:-'! "'
'Tlls.al ~.O I Tcamup 2000
rll-.ar 2,0 k~ RC'ducc

I sanune tabel er Vist resultaterne afde lll~\ arende for
~og i de 2 foregåcndc år. Den fundne forskel I cffekt må
tdskrivcs dc forskcllige vækstvilkår ~renc Illlcllcm.

Forsogcne fonsættes.

Flyvehavre og kvik
I 1998 er dcr gcnnemfon et enkelt fon.og med afprommg
afforskellige nudler mod nY" chane. Da flyvehavrc Ikkc
er spiret frem på arealet, kan resultatct alene bruge~ III at
vise rllldlemes skånsomhed overfor afgrodcn. Bchand·
lIngerne har ikkc påvirket udbyttet med statistisk Sikre
udslag. Ocr henvises tlltabelbllagcl, tabel C30.

Forsogene \11 blive fortsat.
Tabel 37 viser resultaternc an forsag med hikhekæm

pet,·(! I.\wh. Roundup 2000 er prøvet i hel og halv dOSIS
med uls.-cming afhcnholds\'is Teamup 20<X> og Reducc,
et nyt addlliv Roundup Bio og Touehdown cr pro\et I
hah dosis med og uden tilsælmng afReduee Forsogsled
3 og ;-1} har mcl samme mængde \'Irkstof af glyphosat.

Ved behandling i cfteråret 11J1J7 var der I gennem~;nll
kun 34 k\ ikskud pr. m', del ubehandlede forsogsled. Ved
bednmlllclsen cl ~r senere cftcr hOSI 1998 hur kVlkrnæng
den været foroget til 63 kvikskud pr. m:.

Ingen af de gennemfone behandllngcr har vlrkct over
be\'isendc. idet mængden ark\ lko;kud er rclatl\1 hOj eller
dc neste behandlinger I gennemsnll er der Ikke fundet
statist l!>).. Mkker forskel bchandllngcrnc tmellem.

Disse resultater kan derfor IJ...ke afgare, om Reduee er
et forbedret additiV til glyphosut-produktcr

I::.ffekten vil blive fulgt og bedomtlgen cfter hosl 1999

Rodukrudt
På mange arcaler optræder en genercnde bestand afrodu·
krudl I fonn afagerlid\td, gm hl'll~'e, ,(\'itlemæ/k OK lIKe,.·
p{u!derok.Ji.e. ArMgen ...kal findcs l dcn praksis. som nu
amendes \'ed bekæmpelse af lokunbladet uJ...rudt I \ in
tcrsæd er der Ovcf\'cJende tale om en efternrsmdsats, og ,
drs..'l:d sker bekæmpelsen tidligt I afgrodens udVikling
Dcrfor er rodukrudtsplamcmc for små. når der sprøjtes
mod frou)..rudt.
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Tabel 38. Rodukrudt i korn (CJl)

Planter pr. m' I
Ile- Kenu·

I\'lrbYl lwMI- katie- ca. J up efttt bebandhng \·cd lwsl:

~ ~ba, " .~- I HOC- I ø- IP'\Ide- ~~- I "OD<- I ø- I P'\Ide-1b I mælk b)'llke rokke IJ ) mzlk bYnke rokke

1998 Iforsøg
I. Ubehandkt 3
2. I.S l Mcw;oD 0.7S 71 O
3. ).0 1Mamgon 1.00 '25 O
4. 2 tb Express ll 1.00 130 O
S. J tb Hannony Plus! 1.00 185 I
6. 1,0 1Anane Super 1,33 170 I
7. 1,0 l Ariane Super + \ ,O l MCUlXon \,83 211 O

1997. J fors"8 1[, 1ft 1ft 2ft
I. Ubehandlet 21 ,. 20 "2. l,S I Metaxon 0.7S 11 2 • • 13
3 1,0 I Matrigon 1.00 425 10 3 \I 10
4 2 Ib Express' 1.00 130 20 " 12 "
1996--97. 9forsøg 1ft I r, Jft· 1}j 1/' 1ft
I. UbclwldJet ,. 81 18 18 20 I'
2. I.S I Metaxon 0.15 " I O 8 2 4 13
4. 2 Ib Exprcss" 1.00 130 IO O \I 5 12 "led ~. i behandlet rOJ').IIJum
TIlsatlIssapol BIo

led 1-6 behandlet I september

PlanteT pr. ID'

Tabc" 39 Rodulm,df i jtub (CJ~J

sogsarealerne, mens padderokke kun har optrådt på et en
kelt areal.

Ved optæl1mgen ca. I år efter behandhngen er der fun·
det en ganske effektiv bekæmpelse af grå bynke for alle
de prøvede behandlinger. Overfor agertidsel er der lige
ledes opnåel en fin effekt, når der ses bon fra Basta.
Overfor padderokke har alle behandlinger han en skuf·
fende effekt. Resultaterne af årets forsøg svarer ganske
godt lil det, som blev opn:1et i 5 forsøg i 1997.

Forsogene fonsæl1es.

Andre opgaver
Et samarbejdsprojel..t med deltagelse af Kobenhavns
Unil'ersitet, Den Kgl. Veterinær· og Landbohøjslwle.
Ormf Consull og Landbruger.s Rddgivningstjenesle skal
belyse de miljomæsslge fordele saml de okonomlske
konsekvenser af al efterleve pesticidhandlmgsplanens
målsætning. Forsogsarealer er udvalgt på 5 ostsjælland·
~ke godser. hvoroptrr:l1ing og bedommeise afukrudt. in·
sekter og fugle gennemføres i 1997·99.

Brugen af ukrudts- og skadedyrsmidler anses for at
være mere belaslende for miljøet end svampemidler.
Derfor behandles forsøgsarealeme mod svampesygdom
me efter behov.

De /ldbyuemæssige konsehenser af al reducere bru
gen <l f ukrudtsmidler og skadedyrsmidler i kom er under·
sogt i markforsøg gennemfon af de lokale foreninger.

Tabcl40 viser resultaterne af5 forsøg i vinterhvede og
5 forsog i vårbyg. Forsogsled 2 er behandlet som den om
gi\ ende mark. mens forsogsled 3 og 4 er behandlet med
hcnholds\is 50 pct. og 25 pet. heraf. De anvendte do
senngcr er omregnet ul behandlingsindeks.

I såvel \;nterhvcde som vårbyg er der i 1998 opnået
pæne merudbyner for al bekæmpe ukrudt og skadedyr.

16

,.
202"142

,
o
l

ca. 3 uger efter ft ,-_. 1998
behandling I 1997 e et" , .....t I

J/i 6f{ Ij,'· !fs 4[s. l/j
S 16 15 17 1\ 22
O IS I 19
O 6 \O 21

JYWJ /3.f(lr.\{/1{
l. Ubehandlet
2. 3.0 I Roundup 2000
3. 3.0 I Basla'
.J 1.0 I Roundup 2000

0.6 I BaJl\d 4 S
S. 1,21 Matrigon
6 1.0 I Malngon

.. 0.61Ibn\e1 .J S

Tabel 38 vIser resultatet al et enkelt forsog, hvor pad
derokke i el beskedent antal er bekæmpet med forskellige
mIdler. I samme label er Vist resultaterne af 9 forsøg
gennemfon i de foreg ende 2 år. Forsogene fonsætle~.

,\/t.'WXOII. som indeholder MCP.4. er langt den billig)·te
hel/{mdfill~ mod roduk11ldt. I:lfekren af MetcL'W1I pd de
forskellige rodukrudtsarrer hul' lærer ganske god i jor
hold ril det, som t'r oplloet med de m'rige behandlinger.
lIlleressen bor imiri/I'ider/! samle )'ig om A1CPA. mir der
...kal genm'mjore.t en ~lIpplerende uJ.nldl...hekæmpefse
rertet mod rodllknldt.

Tabc139 viser resuhatcme :lfS forsog. hvor rodul..rudt
er sogt bekæmpel \cd behandling l Hllb efter host Alle
behandlingcr er gennemfon I seplcmber 1997. og effek·
ten er vurderet 3 uger !>enere og Igen efter host 1998. Grå
bynke og tidsel har optrådt p:1 henholdsvis 6 og 3 af for-
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Tahe/40 Rl!dllæret p/af/tem!rn (C34ICJ5)

Korn

I'/9H
I. Ubehandlet
2 I I dosIs hcrlm'ld m<iCkllCld
J. 1/2 dosis heriJlclClmseictJcid
4 1·4 dO'I ... herblcld.msclllcld
LSD /,4
ViD } ..;

/99~

2. 111 dosIs herblcld/insektlCld
3.112 dos!., herblcld/msekllcld
4. 1/4 dosis herbicidlinsd:llcld
[5D ~.4

LSD J.';

J forsøg I'Int('rhl ede

1.45 0.79
0,72 0.40
0,36 0.20

.; fors,,}; .mterJII'Cd.,
2,16 0,58
1.0S 0.29
0.54 0.14

Virsæd

Udb. og merudb Udb. 0& merudb.
hkg kerne pr. ha hkg kerne pr, ha

5forsøg \'årbyg
86.' b2.3

8.8 9~.2 1.09 O,~J '" 68.1
8.4 .... 0,55 0,36 '.4 ".''.' ·2.4 0.27 0,18 '.1 -1.5

I/4 "U /.J .. .. C
Sforsøg \lJrh.IX.... 1,03 0,46 bl.>

.].J 0.52 0.23 ·0.1
-Ll 0,26 0,11 ....
"' ..
"' "'

Lcd l er bchandlc-I som omgl\C'nJC' rn.ark

I vinterhvede er der opnået samme merudbyttc vcd hel
og halv »)markdosisl(, Derimod har dct værct forbundet
med tab at rcducere do:-.eringcn til en fjerdedel. Fon.kel
len er stallstisk sikker.

I vårbyg er der ikkc statisllsk. sikker forskel dosennger·
ne imellem

I samme tabel er Vist resultaterne 3f9 forsog gennem·
fon I 1997. Resultaterne af de 2 års forsog er pænl sam
menfaldende

Formsenc fonsælles endnu el lir

Havre
Arealet med haHc har varieret en del I de seneste år, men
I bådc 1997 og 1998 har det liggct i storrelsesordenen
20·30,000 ha. Det beskedne areal skyldes I forste række.
at pnsfol'\-enlmngerne har været begrænsede. Vurderet
ud fra de sædsklftemæsslge muligheder ville det være en
klar fordel med et storre havreareal. Det skyldes. al havre
virker sanerende overfor nere sædsklftcsygdomme I hve·
de og byg. Erfanngerne med posen i host 1998 giver des-

\ærn: Ikke :mlednmg III optimisme med henbllk på area
let i 1999.

Angrebet af meldug har I 1998 været forhold~vls ud
bredtl nogle afhavremarkeme. Angrebene afhavrcblad
plet har ligget på et beskedentlll\eau. Fra 1998 Indgår
også ha\Te i planteUl fookonslIfenrernc's reXl!ilrertngwet

Sort.forsog
På trods afde beskedne ha\ rearealer er der stadig mteres
se for afprøvnmg af havresorter. 12 sortcr har deltagel I
landsforsøgene l 1998, hvIlkel 'i\'arcr 111 antallet afsoner I
1997.3 sorter er nye i årets landsforsøg, hvilket betyder.
at4 andre sorter er gledet ud I forhold lil 1997. Det har
desværre vi ..t \lg, al den uds..-ed, der blev leveret III lands·
forsogene af sorten !)resident. har haft en for dårhg spire
evne. Derfor findes der kun resuhaler for denne sort uno
der de supplerende forsøg. Sorten RIsc har været måle·
son for 6. gang. Tabel 41 vIser resultaterne afårets land...·
forsøg med havresoner Resultaterne er opdelt på Øerne
og Jylland. Der er j RIsc hostet 65.8 hkg pr ha. hVilket er
ca. 3,5 hkg mllldrc end I 1997 Sorten Markani har med el

Tabel 4/ Lands{orsog med hUI'resoner /998 (CJ6) Tahel41 Smmpebekæmpelse t hlJlre.wrrer /998 Icm
Udb. 0& merudb

A: Vden ",·ampebekæm{X'I.H·

hkg pi" ha Hele landet B 0.3 f Ttlr /Op

Hnre

IØ<m< Jylland Udb. Ol merudb'j fbi H."rebk, '" bo .

i"'olft J , 8 4
R"" 69,1 63,7 6!!i,8 '00

Anlal It; 4 4

A"'mo 3.8 8.8 6.' 110 R"" 60.6 64.1 3.' 20

Conado 4,4 '.0 '.8 107 Adamo 65.8 72.3 6.5 20

Petra 7.1 7.8 7.' 112 Cormdo 66.6 72.1 ,., 22

P"""bo J.I 3.1 3.1 IO'
Petra 62.2 70.R K.' 23

ReV150r 7.3 8.7 8.2 112 Poncho ".8 67,1 7,3 17

Belinda 8.' 7,' 8.1 112 RevIror ..... 74.2 •.8 20

Markant 10.0 '.6 .~ "'
Belinda 66.' 72,5 6.0 "Munn" 6,8 7.1 7.0 III Marlant 69.7 ":'J.~ 4.8 13

Boy 7,8 '.7 6.' 110 Mimmi 62.5 71.5 '.0 26

M..,.",b -8,6 ·1,9 -4.' 93 Boy 62.4 69,7 7,3 "LSD !.4 :.1 1.' M"""". ".2 59,4 '.2 28
LSD /.' /.' l.'
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Tabel4J. Sltpp/erendejorsog med ha""esorter /998. feJ8)

Udb. og merudb. hk, pr. ha Ude Ianckt

iHavn
Øen>< I Jyllmd ~'\l' I Fbl

j
h4 ",ha

Anta/ls 6 ; II
Rise 63,3 57,4 .... 100
A<bmo 3,' -1.8 1.3 102
P,.. 3.3 ·1,1 I,J 102
Corrado 2,0 -0,2 1.0 IO'
Prelldenl J,O -1.0 l,' 10'
Poncho 1.4 ,0.5 0.5 101
Revisor ',7 O,, 1,7 IOJ
Belinda '.4 O,, 1,4 10'
LSD ~ n.' ~

Supplerende forsog med havresorter
Til supplement af de egentlige landsforsog er der i de
landokonomiske foremnger gennemfoTt II supplerende
forsøg. I disse forsog er der indgået 8 soTter. Tabel 43 vI·
ser resultaterne af disse forsøg. Resultaterne er opdelt på
Øerne og Jylland. Vurderer man ud fra forholdstallene,
svarer dc opnåede resultater i disse forsøg ikke helt til re·
sultateme i de egentlige lands forsøg. De opnåede for
holdstal for udbytte ligger generelt i storrelsesordenen IO
forboldstalsenheder lavere ved delUle afprovning end i de
egentlige landsforsog. Det skyldes formentlig, at Rise har
klaret sig godt i disse forsøg. Ser man bort fra denne afvi
gelse, er rangfølgen nogenlunde den samme som i land.<;·
forsøgene.

forholdstal på 114 gl"et det højeste udbytte l årcts forsøg.
Det er 2. år l træk. at Markant har glvel det højeste udbyt·
tc.II997-forsogencdcltogden som nummerson med bc·
tegnclscn L\' 8805-9. La\e~l)"dende l årcts landsforsøg
med havresoner har \ æret Monarch.

1998 er 4. år I rræk. hvor der er gennemfon havresons·
forsog med og uden s"ampebekæmpcise. Der anvendes I

dissc forsog 0.3 liter Tilt top pr. ha i de svampebehandle·
de forsogslcd. Resultaterne fremgår af tabel 42 (side
115). Der er l 1998 opnået forholds\ IS pæne merudb)"1tcr
for den gennemfonc bekæmpelse. Det største merudbyt
tc er opnået l sonen Rcvisor med 9,8 hkg pr. ha. mens det
lavestc merudbytte er opn~et i sorten Rise med 3,5 hkg
pr. ha. Den yderste kolonne mod hlljrc viser karaktererne
for meldug. Resultaterne viser betydelige angreb afmcl
dug I alle de afprovede sorter. Del gennemsnitlige angreb
har varieret fra 13 pel licknmg i sonen Markant til 28
pet dækning I sorten Monarch. Ud over meldug er der i
forsøgene konstateret et Vist angreb af havrcbladplcl.
Den gennemforte behandling har Ikke \æret I stand III at
bekæmpe dene angreb.

Havresortemes egenskaber
Resultaterne fra årets observationspareelIer med havre
soner fremgår af tabel 44. Der er samtidig medtaget
karaktererne for de soner, der er optaget på den danske
sortshste.

Der har været 3 dages forskel på modningstidspunktet
fra den tidllgstc son f\hmmt ul den sildigste sort Mar
kant. Strålængden har varieret fra 100 cm i soTten Poncho
ned ul 87 cm i sorten Mimmi. Karakteren for lejesæd
s\'inger fra 4 I sonen Poncho til 0.3 isonen Belmda. Der
er konstateret forholdsvis udbredte angreb af meldug i
årets observationsparecller. De kraftigste angreb er set i
sonen Mimmi med 24 pet. dækning, mens de svageste
angreb er konstateret; sorterne Poncho og Revisor. der
begge har haft 7 pet. dækning. Havrebladplet er konsta
teret I alle sorter med de kraftigste angreb i sonerne Ada·
1110 og Monarch og de svageste angreb i sanen Markant.
Rust er kun konstateret med meget svage angreb.

Der er i ingen af de afprøvede sorter konstateret resi
siens overfor hverken race I eller race II afhavrcnemato
dernc.

Kun 4 afde afprøvede soner er optaget på dansk sorts·
liste. Forklaringen på delte er dels at der i forsogene md·
går forholdsvis nyc soner. dels at mange vælger ikke at
anmelde sonerne til den lovbestemte værdiafprovning i
Danmark. Man ønsker I stedet at markedsføre SOTterne på
baggrund af sonslisteoptagclse i et andet EU-land.

Tabt'144 Egenskaber I hUl "('Jo"'t?m· IYYI<

m m 7 S S

m m ,
m m
m m

m m , , 4
m m

m m , 6

ObservalJonsparcdler 1998 GrønVldm 191. maJ lINS

Hnre SO<· Kar. for '"," Modugtlighed overfor' Havrecyst-
Mod- lænsde, I~Jc-

knæk- ....,.ui"" Kom- R..... """,,..
ning n~~af """ vægt indhold,m $lid" ""\d"s Ibladpi'" I ru>! Race l I Race II

,
Anw/ (orw'g 1S.f: /5 5 /
Adllrno 20/8 92 3.5 2.8 13 7 O
Belindll 21 Il Q6 ()J 3.5 2J J O
Boy 20'8 99 4,8 5,7 tO J,7 O
Corr:.do 2W\ 94 41 Ul II 5 O
Markant 2218 95 0,4 I,J 4.1 2.6 O
\1mmll 19 Il IP 0.3 O :?-l .;.2 O
Monan::h ZOIS R9 3.8 6 9 7 0.0 I
Pc:trJ. 218"2 :?.s 3.5 IK .. 0.1
Poncho 218 100 -l 5 i 2,7 O
RC"''''lr 208 '1'0\ .t6 55 3.' O

,"'""'-,-."-,::-c:__'_0i,.'_-,-_9'__,..-'J,J:;-::-::-::-,,,,,,J:-:;-=.:."=,---,;3.:.,;=~~0~~::;-_--,::...-_-,-..:....-,-_-7.--;-;-_:"'"
Sk:tl.l 0-10. O mgen lejesæd. mgen nedJ..nælmng . Pct. d<rlJ.e blal!an:al. . SJ..ab 1-9. I la\ KOm\<Cgl. rurmægt og prolC'tnmdhold
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Tabt'! 45. F/ert· urf Inrwg m{'d hm'resoner.

RI~c

l'etra
t\damo
Poncho
Corradu
RC\'lsor
\llirlanl
Belinda
1\lImml
Bo)'
~lonareh

100
10'
IOJ
101

100
100

'7
98

100

100
104
101
101

IC"
103

100
103
106
100
105

10'
10.

10'

1998

100
112
110

10'
107
112
111
112
111
110

"

Tabel 47. HUl r{':wrlernes IIdhrede/.f{' / prrx__{'n/

Ro", 60 ,O 7' 70 54
Potta • 11 12
Corrado I l IO
Flonam 2 •Adam\!

" "
, • 7

ReVIsor 4
Poncho 3 clMozart I
And~ \On", " l

Karaktererne fra sonsIlsIen. der her er gengivcl fra Uron
vIden nr. 191. vlscr Cll del varIatIOll l dc afprøvede soners
kernecgcnskabcr. Dc storste kerner er fundet i sorterne
('orado og Pelra. mens de mindste er fundet l soncn RI~c.

Flere års forsag med havresorter
L:dbvHcstabthtet er en væ!>conlllg egenskab \ed valg af
ha\~son.Derfor er dct nochcndigl al se på afprovnings
resultater fra flere år. n;lr der skal \ælges haHeson, Re
suhateme fra de !<>cncsle 5 :\rs forsog med havTe'>Oncr
fremgår af tabellerne ~5 og 46

I tabel ~5 finder man forholdstallene for udbytte I de
seneste op til 5 ,r. Disse resuhater IIluslrerer. hvordan
sonernes relative udbytte varierer fm år ul år. Udbytte·
mæsslgt er RI!.e efterhånden \cd at bllve overhalct af
mange af de nyere soner, J label 46 er der bcregnct
gennemsnit af forholdstal for de seneste 5 år. hvor soner·
Ile har dellaget I landsforsogenc. [ denne tabel er kun all
givet soner. som har været med I mmdsl2 år. Ved bereg
rungen af forholdstal for flere år er der ikke taget hensyn
til. hvor mange forsøg sonernc har dellagcl I del enkelte
r Dvs. alle år \'ægter lige meget i denne opgørelse.
Det er et forholds\ls begrænset antal havresaner. der

har været dvrkel i dc senere år RISC har været den domi·
nerende so~ gennem flere år Dette fremgår af tabel ~7
Dc seneste års resultaler viser imidlenid. al fremtidens
havredyrkere har flere mleressante soner at vælge unel·
lem.

Tahel 46 (A en/gi o~'er :wrlsforsøg I hln-rf! /994-98.

1I.v« Udb~c og mcrudbyue
ti a; kemepr ha Forholdstal

Hdelandet Ro,. I Pnn'C11Or1

R,,, 100
FCJlUgW 1994·98,

IO~Pcll1J 65.9 3.0

A"""" 65.9 2.3 103
Poncho M,9 O•• 101
Forsøg,rdr 199.1·98

104Corrado MU 2.7
Fon.øBsdr 1996-98

107ReVisor 67.8 4.7
ForsBgsdr /997-98,

111Markani 67..~ 7.4
Belinda 67.5 '.9 109

Sygdomme og skadedyr
[ 199R har meldug være lt1ere udbredt i h:lvre end nor·
mal!. Enkelte steder har angrebet udviklcl sig til 3t være
kraftlgl Andre svampesygdomme har optr:.\dtlt1ed svage
angreb, Bladlus har bredl sig fra rmdten afJunI.

Tabel 48 viser resultaterne af 3 forsøg med bekæmpel
se afsygdomme og skadedyr I havre. Meldug har optrådt
med relalivr ..tærke angreb, og den bccL..te bekæmpelse er
opnacl I forsogsled 5. h\'or Tih Megalurbo er all\cndr
med 2 gange kvan dosenng. I dette for'iOgsled er der
samtidig opn~et det hOJeste nenomcrudbyttc Bladlus har

Tabcl-lX Plantelæm I hln'r(', (C39)

Pct. p" "-kB kerne
.bi Kom- dæk- P' ..

Bo- ""d
blad· n~?

H."rl' band- blad· bille· odb n«1o-
~s- gnav' mel·
, o'" lu. dU8 Oll mer·

",,'o od-
I ca 247 odb. "'~o

/99/1 ,l forsøg
I. Ubehandlet l' l.' 22 ....

I . 0.25 I MClCalurbo 0.2~ • U.2 , 2.to o.•
3. I " 0.25 1 Megaturbo

l :ocO.15kgPlOmor 0.85 4 0,5 10 3.0 -1.3
4 I . 0,2<; I \tCgillUrbo

11,2 I SUffil.Alpha
l < II.IS 19 Pmmor 1.85 , OA , ~,.\ ilA

5 2 IC 0.25 l Megaturbo 0.50 , 0.1 2 7.3 3.3
6 P(··Plante\a:m, syg 0.28 7 0.1 , 1,l1 U
7 PC·P1.væm, dyr/syg 0,74 9 1.2 12 2.3 -1.3
LSD /.' l,,~

LSD:- ~ 1./1

1993-V4 (IS 9().9- 10/ormg
I. Ubehandlet 47 4.2 58~

3. I • 0,25 l \1ctlllturbo
I • 0.\5 kg Plmnor 0.85 11 J.J 1.' ·2,"

• I K 0.25 I Megaturbo
... 0.2 I Swnl-Alpha

l IC 0.15 kg PInmor I,S5 IO 0.8 I 4.7 ".1,. K-Plantc",:m. syg o.OM 4' l5 , ..0.1 ".8
7. PC·Pl.væm, dyr/syg 0.78 24 2.3 3 2.8 0.8
IS/) J- ~ I..
LSD 2· ~ I ..

l'et dæknmg O\'crste bl:ld.
Lcd 2 behandlet I stadium 30-31
Lcd 3 og 4 behandlet I 5udlUm 10·]1 59
Lcd 5 behandlet l ~t.ldlUm lO.. ll H-W
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Udbytte hkg pr. ha Mcrudb. p" Pet.
V'rhHdf

hkg pr. ha
mc1~ug i Scp~na

A I B B·A

Tabel 50. lAndsforsog med \'CJrhvedesorter med og uden
s\'ompebekæmpeue 1998. (Oll)
A: Ingen b/adn'ampebeltæmpelse
B: 0.3 I Amislar

Vinæd

Tabel 49. l.andsforsøg med \Yirlwetiesorrer 1998. (C40j

UdbytIe og~e Hele landet:
hk, pr. har'..·... Øerne I Jylland

Udb "8 _""I
mcrudti. fbI råI:::eln

hk, pr. ha 1 OT'!ltof

A"lalJt. } 5 7 4
Dragon 68.0 S2,9 S1,4 100 12.9
Baldus -2.3 l,S 0.6 101 12.6
Ct"""", l,S 4,4 3.7 106 12.7
J""k 4.7 '.0 3.' 106 12.3
Hatkkin .." 0.7 O,S 101 12,5
VtnJetl 1,0 3.1 ',7 IOS 12.S
u..,." 6,1 5,7 S,S 110 12.4
LSD J.J /./ I.J

AnIo/ls 3 3
Dngoo 46,0 50,8 3,0
Baldus 44,4 49.9 S.S
Cadt"", 44,1 SO.7 6,6
Jock 44.6 49.7 5,1
Harldun 45,7 51.0 S~

VinJett 47.0 52,4 5,4
uguon SO.s 54,0 4,'
LSD 1.1 U /.0

3 3
O" O

, 21
0.4 11

0,03 11
0,06 13
0.03 15
O~ 13

optrådt med nogen styrke. men bekæmpelse har Ikke
været lønsom.

Forsøgslcd 6 og 7 er behandlet efter PC~P\anleværns

anvisning for bekæmpelse af hcnholdsvis sygdommc og
sygdomme + skadedyr. Programmet har an.... lst bekæm·
pelse af sygdommc i 2 forsog. mcn kun i det ene er der
opnået et merudbyttc. Det har til gengæld ....æret Mon og
ngeligt i stand ul at betale omko~tningeme.

Bekæmpelse afskadcdyrerllgeledes tilrådet 12 fONlg,
men her har omko~tnlOgeme Ikke kunnet dækkes af de
opn~ede merudbytter.

Nederst i sammc tabel er \ 1St resultaterne af 20 forsøg
gennemfon I årene 1993~97.

I gennemsnil af disse forsog havde PC·Plante....æm rå
dCI rigtigt med hensyn 111 bekæmpelse afsygdomme. Be
handlingsindeks var så lavt som O,OR.

Vcd bekæmpelse af skadedyr havde PC·Planteværn
også rådel ngtigt i de neste tilfælde. men lOdsalsen var
generelt for boj. BehandlingslOdeks var 0.7. som \o'ar for
skellen mellem forsogslcd 6 og forsogsled 7.

Forsog~rbeJdet forts..1:nes

Vårhvede
Vårhvcde er den kornafgrøde. der fylder mlOdst l Dan·
mark. Det betyder bl.a .. at der er megct begrænset for·

Tabel 51. Vårh\'('dl'5ortenres ef.!ensk(lbu 1998.

søgsmæssig aktivitet indenfor dcnne afgrøde. \ 1998 ind
skrænker forsøgene sig således til sortsafprøvnillg og ct
enkelt forsog med bekæmpelse af sygdomme og skade·
dyr.

Sortsforsøg
I 1998 har landsforsogene med "årh\ edesorter omfanet 7
soner. De samme 7 sorter Indgik i landsforsogene 1997. I
1998 har måJesorten for 7. gang været Dragon.

Tabel 49 bnnger resultaterne af årets landsforsøg med
vårhvcdesorter. Resultaternc er opdelt på Øerne og J)'I·
land. I Dragon er der høstet 57.4 hkg pr. ha. Det er 4,2
hkg mere end i 1997. For alle de andre afprøvede sorter
gælder. at dc har givet et højere udbytte end Dragon. 1
1998 er det højeste udbytte høstet i sortcn Leguan. Den
har givet IO pct. mcrc end Dragon. 14 afårcls forsøg er
der målt proteinindhold I det hostede kom. Resultaterne
fremgår af kolonnen yderst til højre i label 49. For 3. år i
træk er den højeste råproteinprocem målt i sorten Dra·
gon. mens den laveste råprotemprocem i 1998 er måh i
sorten Jaek

-4 af åreLIj landsforsøg med \-'årh\-'edesorter er gennem
fort med og uden svampebekæmpclse. Der er I forsagene
am endt 0.3 hter Amistar pr. ha. der er udsproJtet på en
gang. Resultaterne fremgår af tabel 50. Der er opnået et
forholdsvis beskedent merudbytte for den gennemførte

Ob~atlol'lSpartellcr 1998 GTVIl ...,deo 191. maj 1998' !

IW
Modtageli$hed

Rwn-I :;r:. ~u·IBrod. ""'eDS
1

"'rb...·file Sut o....erfor-
Mel·Mod· for Specifli: meldua- K....

~JOIog læng- leje.
Mel-I~ IGu.!· =""'" ""i'

ud- tioo$~ ...olu·d<, an ... vzgt t:1d b,,,,,
"adi men

dug blad rust

""fu/forseg
Baldus
Cadenza
Dragon
Hllflekin
Jock
Icguan
VioJen

, , I 5 3
21S 77 1 1.7 6 O PmI.MISI2 4 S 3 7 7 6
24fi 'S O ~A ~.li O ""'" R S 3 7 6 •
'''S SO l O., 2.3 0.01 Pml.PmS.Pm9.MISi2 4 S 7 7 7 7
21 I'l 'S O 0.1 , O PmJd.Pm6.MIS12 , • 3 6 7 R

'''8 7S O 0.5 2.2 3,6 PmJd • , 6 6 7 6
22. S 72 l O 3.' 0.02
21/8 1!4 l O , O

, Skala {).IO. O ingcn ICJe:.oeu. 'Pct dækkc1 bladarcal
Skala 1·9 0- la\ kOrn\leg1. rum...ægt. pro!clOindhold. meluclbync. ~llncntatlooS"'t:rdL. bw(holumen. I.læbrighed

liS



\':irsæd

1998

Dragon 100 100 100 100 100
CoJenu 109 106 '''' III 106
B;J.ldus 106 103 IO' 110 101
Jack 107 10l 106
lCb'll3n IO" 110 clVmjen 107 10l
Harlekm 10l 101

Udb~e og merudbytte

'<><holdml IVlrhvedt' akerne pr ha

Dralon I Prøvel son

Dragon 100
Forsøgs"r 1994-98
CadCnz3 ~5.q ',I IO'
Baldus 55.9 3,0 105
ri,,.u,gmr 1WfI-9/i
J~' 55.8 3,4 106
I'lIn(lg.~l1r 199~·W{

Leguan 55,3 4,8 109
VmJcn 5~d U 106
Uarlekin 55.3 1.5 103

Tuho'l54 "U,.hl('cleso"(t,,.,,es IlJh,.edt41·(' i P"O{.'l'nf

1998

Dragon " 44 lO " 'l
~Idus " 14 21 20 25
Cadcnza 18 " 'O 11 ,
Joe' 8
Harlekm ,
Andre soner JI 17 • O O

Tahd.'il Flere ,inJo"~"gmed 1'l;,.Jf\·t'desorta J99J-lJ8

VArhvedesorternes egenskaber
Dyrkmngsegenskabcrne for de 7 afpro\ede vårh.. edcsor
ler fremgår af tabel 51. Til hOJre 1 tabellen finde'! resuha
terne fra årets obM:rutionsparceller med vårhvede Til
venstre l tabellen findes I..araktererne fra den dan~ke

sortsll~IC for de 5 sorter. der er oplaget på denne. Der har
været 3 dages forskel I modnlllgslld mellem de J Ildligsle
sorter Baldus. Harlekin og Vll1jetl og den sildlgsle son
Cadenza. Sonemc har i 1998 \ æret modne ca. IO dage
senere end I 1997. Den mållc :>trålængde har vaneret fra
89 cm I sorten Dragon ned 111 72 cm I sonen Leguan, Le
jes..-eden har ..æret meget begrænscl l åre!!. ob!o.Cn allans
parceller. og der er kun glvel karal..lerer fra Otil I for den
egensl\ab. Mcldugangrebel har ligeledes været beske
dent. mcn har dog ..anerel fm OIsorterne Leguan og V1ll~

jetl til 2,4 pet. dækning isonen Cadenza. Seploriaangre
bet på bladene har ligeledes været forhold.'\ is bcskcdcllII
obSCf\ atlOnsparcelleme. Her er fundel mesl Isoneme
Harleklll og VmJen og mmd..t i sonen Jack. Der er kon~

st:ltcrCI gulrusl I 3 af \Orteme med ~"Un sporadiske fore
komsler isoneme Or:Jgon og Leguan. mens der er fundel
3.6 JX:t. dækmng l sonen Jack.

Næ<;tcll hele den danske produktion afvårhvede er be
regnet lil brodhvede. Ved denne anvendel~e lægges der
vægt på et hOJI prolemindhold. et hOJI meludbytte. en hOJ
sedimenlalionsværdl. et ston brodvolumen og en Ikke
klæbng dej. I hOJre del aflahel55 \\an man se. hvordan 5
afde afpro\cde soner lever op III diSse krav.

behandling. Det har :>vingel fra 3.9 hkg pr. ha l sorten
Dragon op lir 6.6 hkg pr. ha l:>orten Cadcnza. Kolonneme
yderst III hojre i l:tbc150 vlscr. at der er fundel forholdsvis
beskedne angreb af meldug. mens angrebel af Septona I
de ubehandlede parceller har været forholdsvis udbredt
med angrebsgrader fra 9 l sorten Dragon 111 21 l sorten
Baldu:>, Den gennemførte bchandllllg med 0.3 hter Arnl
star har reducerel angrebet af Septoria med ca. 40 pet

Flere Ars udbytter i vArhvedesorter
StabillIeten i udbyIle er en væsentlig faktor, også ved
valg af \'århvedcsort. Tabelleme 52 og 53 viser de sene·
~le 5 års resultater med vårhvedcMlrter. I tabel 56 er vist
forholdstallene for udbytte gennem de seneste 5 år. Ta
bellen kan således \ISC. hvordan sonernes relall ..e udbyt
te har varieret fra år tLl år. Der er en tydelig tendens lil. at
Dragon udbyttemæsslgt har \ æret ovcrgået Igennem alle
årenc. Der er såledclo afløscre på vej for denne sort.

Tabel 53 viser del gcnnemsllltllge forholdslal for ud·
bytte. beregncl for de år. hvor sorterne har dehagel l

landsforscgenc. Ved bereglllngen er der ikke tagel hen
syn ul. hvor mange forsog den cnkelte son har deltagel I
det enkehe år. Alle år er således tillagt lige stor vægt ved
heregnmgen af gcnnemsmnet

Valg al vårhvedesort
I de senere år er der kommet ct pænl antal nye vårhvedc
sorter pJ markedel. Tabel 54 VI scr sonernes arealandcl
genncm de senere år Del fremgår aflabel 54, at Dragon
har \ærel dommercnde I sonsvafgcl igennem disse år.

men tabellen \"Iser sanlIldig. at Ocre nye soner prcsser sIg
p~ for al o\'cnage denne poslllon

Sygdomme og skadedyr
Dcr er gennem røn et enkel! for~og med bcl\æmpelsc af
sygdomme og skadedyr i vårhvede Resultaterne fremgår
af tabelbJlagcls label C42.

Seploria har været den dommerende "ygdom. og der er
opn~ct en god bekæmpelse ved an-.cndelsc afTilt top og
AnlIstar Pro. Der eropn et mCnldbytter på 4-5 hl\g kerne
pr ha. Bladlus har optrådl med relatl\1 stærke angreb. og
en behandllllg med Sunu-Alpha har \'Irket meget efTek
ti\,t og har medfort merudbytter på ca. 2 hkg kerne pr ha
PC-Plantevæms vejledning om bekæmpelse er Ilgeledcs
afprøvet I dette forsøg. og programmet har lilrådet en
passende IIldsats afbckæmpclscsmlddel.

Forsøgene søges fonsat.

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

Tabel J. Allfa//andsjorsog i hæ/gsæd 1998

Læsevejledning
Forsogene med son.er og plantevæm i bælgsæd omiaIes I

dette afsnit. Bagerst i bogen findes en oversigt over de af·
prøvede sorter, deres afstamning, forædlerbctegnelse.
forædlere m.m. I dette afsnit findes ligeledes en oversigt
over de afprøvede midler, deres indholdsstoffer. mar·
kedspriser for de markedsfone midler mv.

Omfanget afårets forsogsarbcjde i bælgsæd fremgår af
label I.

Sortsforsøg
Der har deltaget 40 sorter af markæn i lands forsøgene i
1998. Det er en stlgnmg på 2 i forhold til 1997.9 afdisse
sorter har været med i landsforsogene for forste gang.
Der er anlagt 33 landsforsog med markærtsortcr. hvoraf
del har \-æret nødvendigt at kassere l I, svarende ni 33
pet Denne Slore kassationsprocent skyldes i forste række
de meget vanskelige høstbcringelser. Ud over de egentli
ge landsforsog er der gennemfon. 30 supplerende forsog
med 13 udvalgte sorter. Disse sorter er \'algt på baggrund
af de lokale planlea\'lskollsulcmcrs ønsker.

Resultalel af årclS landsforsog med markænsoner
fremgår af label 2. Udbytteresultatcme eropdeh på Øer
ne og jylland. Derudover findes der i label 2 udbytte på
landsplan. forholdstal for udbyttc på landsplan, råpro
teinprocem i torstof. tusmdkornsvægt. afgrodehojde ved
host og dato for modenhcd.

l 1998 har AladlO for forsle gang været måJesort. Der er
l gennemsnit af forsogene hostel 53,2 hkg pr. ha i måle·
sorten. DCI er en ~ligning på 2 hkg pr. ha i forhold lil
[997. Det hOjeSle udbyue er i årets forsøg hostet i sorten
Bnlfus. Den har givet ct udbytte svarende til et for
holdstal på 119. Lige under dene niveau med forholdslal
fra 115-117 ligger sorterne Agadlr. Cla.ssic og Granada.
Dellavcslc udb)1te I årets forsog er høstel i sorten Galop.
Dcn har givet et udbytte .s\arende til forholdstal 97. De
relati\1 højeste råproteinprocentcr er i årets forsag fundet

,O

4"
99

Antal fonøg

\-tan:ært

40 om'"
Planlevæm

I ahbælgsæd

130
120 .,995

i
110
100
90
80

N 70

~ 60

:li 50

i 40

~ 30-
20
10
O

23 24 25 26 27 28 29 30

Uge nr.

Fangst af ærteviklere

I disse år består Danmarks areal med bælgsæd til moden·
hed næsten lOOpet. afmarkært. I 1998 har hDstarealet for
forste gang i flere år været over 100.000 ha.

Det fugtige og kølige vejr i vækstsæsonen kombineret
med de meget problematiske høstforhold har desværre
betydet. at der har været en del svampesygdomme i ærteT.
og al det har knebet med at hoste nogle enkelte arealer
med æner. Samtidig har den fugtIge host medført et ston
behov for at fa tOITet ænerne

Flp:ningen af ærtniklere er ugenthgt ble\et fulgt på
39 lokaliteter i plamem'/sko1l31i/ef/ferne." regislrer;ngs
nt'l. I figur I ses flyvmngen på 18 af lokaliteterne. h\'or
der Ikke er behandlet med ln'.ekticidcr omknng bJarn
Mnng. Flyvningen har I 1998 været forsinket i forhold lil
~rcne for. Den er lOppet l uge 30 (20.·24.juli).

Ackæmpelse afærteviklere anbefales ved fangst af200
æl1eviklcre totalt 1 2 fælder. I ærter med særlige k....'ail·
tetskrav anbefale~ bekæmpelsc ved fangst af IO ærtevik
1r:re tot:llt 1 2 fælder. IJekæmpelse skal afvente larvcrnes
klækning og skal derfor forst udfores 10-20 dage eftcr
fangsten, tidligst I varmt vejr.

Forsog~arbejdet har I 1998 koncentreret sig om sortsa[
provmng og plante\-ærn.

Fig. I. Fangst afærtel 'iklere i /995-98 I planreO\-/skollsu·
le"'eme,'i registreringsII/!l
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Tabid 1 IAnJ~forsøg med ærte.fOrter 1998 (01-03)

Udby.llc o~ merudbytte lIelc landet
likg IC er pr. ha

"'brun

I
Udb 1. Forholdstal """",,

AfgrodehllJde Dato formerudb. g råcein TKVg0em, Jylla.nd
"""

for udb , of ved host cm modenhed

~"raljo,.wg ..
Aladin 62.1
Blanding ". ~
Boharyr -0,5
Julia 0,:-

loto 3,1
Sobcl ·0.6
Tenna 2,6
h)l;U~ -l,X

Stok 5.3
Delia .\,2
Jaelepot 9.1
bile! l.7
Profi 2,7
("anIS -.0
Astlna 8,5
Signal SA
Agadlr 10.0
Hnll\l~ 11,11
Tonser .1.5
Classlc IO.~
Selector 1,6
LSD ,r:

~fllall(lnlJg 2
Aladin 58,"
BlandIng i,9
Baccara 6,3
lIarmony 7.0
Kick 2,4
Spon~(lr 6,2
Toskana 10,9
renor X,i
Nltouche 6,7
Corfu ~,"

Bonanza 3,1
Mcnhlr fl,'"

Athos 6.2
SV,ln8 ·0,1
GI"lllI3d3 7.7
RamroJ 3,6
I.SD 4,8

~ntQI fon,'g .'
Aladin 64.8
Blanding 2.0
Galaxy 0.1
"nmera ·2.9
Galop ·JA
nOSll 0.5
LPKE 8020J94 -I, J
CM 99Q.].-l 03 1.2
LSD flJ

, • .I 5 6 6
SO.3 "".3 'Oll 23.9 3'8 37 19,8,., ~.q "' 23.8 li>' " ::0 Il

••• 4.5 108 24.2 310 27 2218
-I.~ 3.2 106 23.7 254 " I,It
4,2 ],8 107 24,3 368 18 198
1,8 1,0 102 2·U ]19 19 I"2,2 2,] 'i>' 22.2 287 18 18/8
-1.7 '.7 10<1 24.2 '" l2 208

I2.' 3,7 107 23,9 308 35 2018
9.11 7., lU .no 294 'O 1118 D7.5 8.0 115 25,' 308 40 2118
2.~ 2,2 li>' 22.3 ,.. 3. '"4.7 4.0 107 22.8 m 3J 2018,.. -:o.q II ~ 24.4 '" 3' 19 •
7,3 7.7 "' 22,7 307 29 21/8. ,

M 111 23,2 354 I. '8 ,
8,S .,0 117 23.2 313 30 20'8
9,5 10,3 119 24.6 302 4' 22·K
3,7 2.0 '04 22.5 322 12 17/8

'.' 9.J 117 22.6 )63 41 208
7,4 S.S 110 22.8 2'7 20 19/5
-',ri "

.< , • ,
49.9 52.4 'Oll 24.0 295 32 ,. 8

"." 55 110 23.7 ''Xl " 20 M
3,0 3.9 107 24.8 324 15 201.
(J.~ 2.4 1O~ 24.'7 212 ]J lH
2,0 2,1 li>' 23,S 342 25 221.
7.0 7.2 114 24,0 ,.. 31 198
2,3 4,8 109 24.6 2% 20 1918
J.' 5,1 110 24.7 287 ,. 21 R

-LO ',2 '02 25.0 290 34 2018
1,, 3.3 ,o. 2·U .11$ " I"4.7 '.2 108 23.7 261 21 1915
o.] :u 'i>' 22.S ,., 2. ,YR
S.2 5" 110 25,4 365 ,. 20.S
O., 0.0 100 23.3 273 31) ISIl
8,0 7,' 115 23,0 277 2. 2018
], , 3,2 IO' 24.0 .120 " 21 R
21) 2.0

, , , 2 ,
48.2 52.9 100 23,8 304 32 19/8
3.' ]"J '06 24,0 295 31 20 x
S.3 3,8 '07 23.S 308 18 188
5.1 2.' "'S n.s 314 ." '"-1,6 -1,6 '7 23.3 294 2. 19:8
4,0 3.0 106 n.s 30" .1~ 20 R
S,7 3.8 107 23,S 26. 38 2018
o,~ 0.7 H)[ 23.0 J29 26 21 M
/.9 J.'

Sortsblllndlng AIlIdin. Eiffel, Jackpot. I;O(;us

I sorterne Athos og Jackpot. De relatl\ tla\este råproteln
procenter er fundet sorterne Tenna, Eiffel. Tonscr. Clas
sic og I nummersorten PF 05, 12.

Prolelllprocenternc I ~rcts forsag ligger på samme nI

\eau som I 1997.

Størrelsen afde hostede ærter eller rusmdkoms\ægten
\anerer en del fra son lil sort. De mindste æner I årets
landsforsog er hostet l M>rternc Julla, Bonanza og num
mersortcn LPKE 8020;94. Dc største æner er hostet I sar·
lerne Loto. Classic og Athos,
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Bælgsæd

Tabel J. Markærrsoner 1998. Supplerl.'nde afprøvnmg
(D4-Dj)

Udb)'ueoa Hele landt1-,hka= Udb For· Stæn- ~ 0.••
\tarkar1 ",,,, ·S holds- S',· t:,,,,' ro<+ mcr·

w mo-udi> Img· vCdro<
:. høst

<1<0-
Ocme J>'lbnd I bkg udb. hodr"" an

Anralfonøg 9 7 16 13 14 14
Aladin 45.2 42J 44,0 '00 84 30 22/8
BlandIng 2.3 4.1 3,1 '" .3 )2 "S
Eiffel 1,2 5,3 3,0 "' 77 34 2118
Jackpol 4,2 S,3 6,0 138 92 40 25/8
Fae", -0,7 3,8 IJ IOS 73 " 24/8
Agadlr 5,1 5,7 5.4 134 83 2. ns
Canis 1,7 6,2 3,7 J2) 92 J7 25/8
Cla~lc 3,3 5.4 4,2 126 93 35 2"
/'sf) },1 JI I.'

Anla/fonøg 14 13 " "Aladin 49,2 40,8 43.0 100 84 2. 211
Blandmg 1.6 U 3,2 123 84 " 218
T_ 2,2 -2.1 0,1 101 .. 2• 22S

Pro" 1.1 3,' 2,~ 118 .. " 21 8
Brutus ',6 4,5 4,6 133 105 40 24/8
A511n3 2.0 I.~ 1.8 III 8. ,. 22. S
Boccua 2,3 -0,6 O., 106 65 14 21-8
Stok 1.0 U 2.R 120 96 36 238
Lm .- ,. : .

Blandmg AIJdin. Eiffcl. Jack[ll.lt. locus

Ved ..'alg afmarkærtsort er afgrodehojden ..cd hOSl en
væscnllig karakter. Den gi\er et fingerpeg om riSikoen
for lab i forbindelse med \ anskeligc hostforhold. Hvis
man vælger en sOrt med slor afgrodehoJde ved host. har
man ofte sikret sig den letteSle og sikreste host. Efterhån
den er de nyere markærtsorter I stand til at blive stående
helt frem til høst. Blandt sorterne I årets landsforsog har
Julla. LOlO. Sobel. Tenna. Signal. Tonser. Baccara og Ga
la.'<}' været de layeste vcd ho·a. De hOJeste har været sor
lerne Brutus. Classic. Pnmcra ~mt nummersorterne PF
05.12 og LPKE 8020 94

Datoen for modcnhed fremg:\( af kolonnen yderst ni
hOJre i tabel 2. De 2 tldhgste 'iorter har været Tonser og
Juha. Dc har værel modne ~-5 dage for de 3 slldlgste sor·
ter Bohatyr. BmlUs og Ilarmony

Supplerende forsog med markærtsorter
Rcsultaleme af 30 forsog l den supplercndc afpro\ ning
med markærtsorter fremgår aftabelJ. Her er dc opnåede
udbyttcr opdelt på Oemc og Jylland. Der er beregnct for
holdstal for udbyne for hele landc!. De opnåede udbyttcr
i dCIl supplerende afprøvning ligger ca. 8 hkg pr. ha la·
verc end I de egentlige land...forsog, Hvis man ser p:'!. for
holdstallene for udbyttc. ligger de ogs:'!. et niveau Ir.l\ere
end I de egentlige landsfor~og. Det ser således ud til. at
Aladm har klaret sig bedre I de ...upplerende forsøg. Bort
set fra denne nlveauforskydmng er der ikke den storc for
...kel på. hvor godt de enkelte sorter har klaret 3ig i forhold
ni hinanden. I tabel 3 lindes stængellængden omknng
blomstring. II\'is der skal 'i udlæg I ærterne. forelræk-
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Tabel 4 Afar/cærtsarler opdelt pil jordtyper
Supplerende afpro\'mng 1998

Udbyue OS morudbyn<

Jo""'...
M.r~rt

IlB 1·4 185· 8

HkSP' ... 1 Fb•. HkS'" ... [ Fb.

An/alforsøg 5 /I
Aladin 41.,8 100 44,5 100
Blanding 1,6 104 3,8 109
Eiffel 0,9 102 4,0 109
Jackpot 4,5 III 6,7 115
Focus 2,5 106 0,7 102
Agadir 2,2 105 ',8 115
Canis 3,4 IOS 3,S 109
Cla..... lc 3,S 109 4.4 110
/'sf) }, :' 1,J

AJ1follo,.s"g 5 9
AWlio 4SJ 100 44,8 100
Blanding 1.8 104 4,0 109
Ton<>< .2,2 95 1J 103

Pro" 0,5 101 3,' IOS
Brurus -0,2 100 7,2 116
Astina 0.6 101 2,5 106

""oan -2.1 95 2,5 106
Stol ·0.9 98 4.9 III
LSD .. 3,7

Blanding. Aladin. EIffel. Jackpot. Focus

kes sorter, der ikke er for kraftigt voksende, og her kan
plamehojden være en god rettesnor. Som det fremgår af
resultalerne. er der desværre en pæn sammenhæng mel
lem plantehojden og afgrodehojden ved høst. Skal ærter
ne eksempelvis bruges til helsæd. er afgrodehojdcn ved
heSI Ikke så afgorende. da ærterne hostes på et forholds
\'is tidligt tidspunkt. inden de begynder at falde for meget
sammen.

I tabel 4 er de 30 forsøg opdelt efter jordrype. Denne
opstilling er lavet for al illustrere. om der er forskel på
sorternes evne til at klare sIg på de forskellige jordtyper.
En sådan forskel skulle \ ise sig ved., at forholdstallene for
udbytte enten var klart lavere eller klan hojere ved æn
dnng afjordtypen. Resultaterne i tabel 4 antyder, at Ala
dm har klaret bedsl på den Icnere jord idet forholdstalle
ne for udb)1te i de ovnge sorter ligger på et lavere niveau
end ved forsøgene på JB 5-8. Den eneste sort. der Ikke
folger dette billede. er sorten Focus. Denne opdeling af
forsogene efter Jordtyper kan ikke bruges til en direkte
sammenligning afudbyttemulighedeme på de forskellige
jordlYper. Det skyldes bl.a.. at forsøgene er gennemført i
forskellige markcr. hvorfor udbytterne ikke er direkte
samm~nlignelige

Sortsblandinger i markært
For 5. gang er der indgået en sortsblanding af markært i
de supplerende forsog. Formålet hermed er bl.a. at under
søge. om en sonsblanding i forhold til en enkelt sort giver
et mere ensartet målegrundlag forsogsseneme imellem i
det enkelte år og mellem årene. Herudover er formAlet at



vurdere. om en sortsblandmg af markært kan være med
tl! at oge dYTkmngsslkkerheden i denne afgrooe. Resulta
terne af de 94 forsog. der er gennemfort over en 5·årig
forsøgspcnodc. fremgår af tabel 5. Jdenne tabel er udbyt
tet af sortsblandingen sat 111 100. mens det i de andre ta·
beller I dette afsmt er udbyttet for Aladin. der cr 53t td
100. I 1998 har son~blandlllgen gl\'et I pct. mere end
gcnnemsnlltet afde 4 sorter. der indgår I den. 14 ud afde
5 år er der opnået ct lilie merudbytte for at dyrkc cn sans·
blandmg IsanuuenIJgmng med gennemSOllle[ afde 4 sor
ter. der er indgåel I den. Der har I h\'en af de 4 afprøv
nlllgsår \ærel I eller 2 sortcr. som har gi\ct ct udb)1te.
der mllldst har liggct p n"eau med sortsblandingen.
Planteho)den \(,.'<1 host I sonsblandlllgcn har hven år værel
på niveau med el gcnnemsnll afsorterne Iblandlllgen.

Dc 5 års forsog antyder. at der kan være "Isse fordele
ved at dyrke cn sortsblandlOg af markært. Der skal dog
yderligere forsag til. således at det kan blive fastslået.
11\ l!ke typer af ærtesoner der eventuelt med fordel kan
mdgå I en sortsblandlOg.

Sporgsmålet om det er fornuftlgl al anvende en sans·
blanding !)Om )Imålesort(( I sortsforsog med markært. er
nu belyst i 94 forsag ovcr 5 år. Resultaterne har ikke vist
nogen ulcmper forbundet med at bruge en sonsblanding I
forhold III at anvcnde en enkelt sort. Den væsentligste
fordel \'cd at anvende en rnåleson. der består af en sans·
blanding, er. at der opnås et mere slabilt sammenlig
mngsgrundlag mellcm forsogssenerne i det enkelte år.
1:.n sonsblandIng giver herudover mulighed for at
gennemførc en løbende tilpasnmg af ~)målesor1en«. ltge
som det sker l vårbyg, vintcrbyg og .... intcrhvcde.

Markærtsortemes egenskaber
22 afde 40 afprøvede ~oncr af markæn er på nuværende
tidspunkt optaget på den danske sortsliste. l tabel 6 findes
et uddrag af de karakterer. der findes I sortslisten. Ud
over de egenskaber. der undcrsøges i landsforsogcne
med soner. kan man her findc en karakter for stængel
længdc. Dennc egen~kab er særlig mteressant. hVIS man
ønsker at etablere udlæg i ærtemarken eller onsker al an·
vcndc ænesonen III hclsæd I tabel 6 findes derudover
karak1cr for modningsIld. afgrodchoJde ved høst. tusind·
kornsvægt eller frevægt og protcmmdhold. De svarer
pænt lil angl\clserne I label 2.

Aere års forsog med sorter af markært
I tabellerne 7 og 8 er Vist en oversigt over forholdstallet
for udbytte i de seneste 3 års forsøg med soner af mark
ært. Alle resultatererberegncl med AIadin som måleson
Hvis man sammenligncrdcnne label med den tilsvarende
,Oversigt OHr Landsforsogene 1997. \'11 man såJedes se
nogle andre forholdstal. fordi resultatcrne I 1997 var he·
regnel med Solara som målesort. Ved beregningen af
værdIerne I diSse tabeller mdgår kun resultater fra lands·
forsogenc.

I tabel 7 (sidc 124) kan man tydeligt se, hvordan udbyt·
terelatloneme mellcm sorterne vanerer fra år til år. Nc·
derstl tabel 7 ses. at dereren del nye soner afmarkæn på
vej. Flere afdISse nye soner har I et eller IO år givet sær
deles lo\ende udbyttcr Udbyttcstabilitetcn er en af de

BælJ.:sæd

Tah,,15 Sum'blandlng I mllrkærr

MnkRn AfgrlJ(kho)IX
vOlt host cm

.-tfllaljorsng 14
13landmg 1998 100 32
AIadin ., :\lJ

Eiffel 100 34
)ad,pol 106 '"Foou % 25
(-'"~ 4 soner 9'i 12

~f11~lr(>rT"g " " "Blandmg 1997 42.8 100 33
{jn~ 4 soner 4:!,l~ 100 30

Aflful[()rmg J1 ,.
" IBlanding 1996 4S,O 100 43 D(;n~ -t soner .aJ.Z % 35

Iflr~/fon"g 21 11 !.~

Blandmg I99S 4().J 100 37
Grt~ 4 SlIner 39.3 .8 11

-tfl/ul/orTøg 1.1 1.1 "B1andmg 1994 42.6 100 32
(ln~ 4 soncr 41.0 % 33

Gt·nnefP/:.nJl jor J ar
Blanding 43.S 100 3'
Gn, 4100rter 42.6 98 n

Tanel6 Exenskllher / ærrersor/t'rn(', efter Gm" vi(!t'n nr
191 mcy 199H

s.." Tm-
~, Pm-Mod· gd. de... ,- Fm- F..- Rum· I~m· Skal-Markæl1 m"§s- l~j' n' 11'.,do r"", '~gI 'ægl ",<1- andeln

~ ,'" hold""',
"Ipdlr 4 6 3 7 • , 6 3 "l
AI.dln S 7 2 7 • 4 7 S ,
AS!lna S S 4 8 •• 4 8 J "l
Oohatyr') S S 4 , S 6 4 S
Brums S 8 3 8 ,. 3 7 4 "l
ean.. 7 , 2 8 • 4 7 S 4
(Iil5SIC S " ] 8 • 8 8 2 "l
Del.. S 6 4 6 • 4 7 S S
FO('u~ S 7 , , • S 7 3 S
Hmnony 6 7 3 7 • 3 7 4 "l
Jad,pol , 7 , , , , 6 S S
Julla 4 S S 4 • 3 7 4 S
Kiel S S 4 4 .,- S 6 4 "l
Lnto S , • 4 • 6 6 S ,
f'\lloue~ S 7 3 7 •• S 6 6 ..,
Selector 4 6 S S ... 2 7 3 "l
Signal S ] 6 S .. 6 6 , "I
Snbol • 3 • 4 • S 6 6 S
Sponsor , 6 4 S • 3 6 , "l
SIO' S , 2 7 .,- 4 7 S S
Tenn.ill , , 6 , , 4 6 2 S
Ton.... S 3 6 3 • • 6 2 "l
• Nonnalbladcde" Fra og med 1995 underwges sItalandd",
ikke I forbmddsc: med sonshslcopugc:be
Skala 1·9 I tidlig. hlle stEngclhrngde. hlle I",dens 111 leJes<W.la\
afgrøde \ro host. 13\ frU\irgt. lav rumn~gt. 13\ I prolemmdhold og
la\ !>lalandel li: gule ærter. gr K"-'nne ærter
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Tabel 7. 5 års/orsøg med sorler a/markært.

Aladin 100 100 100
Classie 98 101 117
Aglldlr 102 104 117
Jackpot 98 102 III
Canis 99 99 III
Astina 10l 101 114
Delta 99 96 IlJ
Signal 94 89 112
Selector 100 9l 110
Tenor 104 100 110
Focus 99 9' 109
Bohatyr 92 99 108
Prof! 97 96 107
Baccarn 94 91 107
Lo'o 92 92 107
Stok 9J 96 107
Juha 91 90 106
Tenna 96 9l 104
Eiffel 99 96 104
Sol>ol 92 87 102
Bru"" 10J 119
Athos 94 110
Tosbna 9J 109
Bom""," 96 108
Il:mnony 101 10l
Menhir 98 lO.
Tom.er 94 104
Nitoucbc 96 102
Swing 91 100
PF 05.12 91 100
Galop 96 97
Granada III
Sponsor 114
LPKE 8020194 107
Galaxy 107
CorlU 106
Ramrod 106
PF 05.12 106
Primera 10l
Kiek 104
CM 990·34.03 101

væsentligste faktorer ved valg af sort indenfor markæn.
Læses tabel 7 på tværs. fflr man et godt indblik i delte for·
hold.

Tabel 8 viser det opnåede relalive gennemsnitsudbyue
i de seneste indtil 3 år, hvor den enkche son har deltaget i
landsforsog. I dennc tabel er kun medtaget soner, som
har deltaget i landsforsøgene i mindst 2 år. Ved beregnin
gen er der ikke taget hensyn lil, hvor mange forsøg sonen
har deltagct i det enkelte år. Der er altså tale om simple
årsgenncmsnil. 20 af de afprøvede sorter har deltaget i
Jandsfon.ogene mindst 3 år. Med andre ord har halvdelen
af de afprøvede sorter dcltaget i mindre end 3 år. Med et
gennemsnitligt forholdstal på 108 har sorten Agadir
været den gennemsnitligt hojesrydende afdissc 20 sorter.
Blandt de 11 sorter. der har deltaget i landsforsøgene j 2
år, har Brutus givcl det relativt højeste udbyne med et
gennemsnitligt forholdstal på 111.
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TabelS Oversigf over sorts/orsøg i murkært

RAprotein Tusmdkoms· Udb&no 0ffk
i tørstof vægt m<:rud ytte ~Kll For-ru

•
zn kerne pr. ha bolds-

AladinlPrøvet Aladin IPrøvel AladinlPrøvet
lal

son sort sort

Aladin 100
Forsøgsdr /996-98
Agadir 23,7 23.1 Jo. 28' 51,2 4.0 108
Astina 23,7 22,9 Jo. 286 lI,2 J,5 107
(tlissie 23.7 22,9 303 J48 52,2 3.0 106
Jackpot 23.7 24,7 J04 289 51,2 2,8 10l
Tenor 23.7 24,6 296 281 51.0 2.J 10l
Cani! 23,7 24,2 304 292 51,2 2,2 lO.
Della 23.7 23.6 J04 278 lI,2 1,6 10J
Focu~ 23,7 2J,9 J04 292 lI,2 1,2 102
Scl~tor 23.7 22,8 JOJ 269 52.2 0,9 102
Prof! 23,7 22,6 Jo. 294 51,2 O,J 101
Oohatyr 23.7 24.1 J04 28l 51.2 0.1 100
Eiffel 23,7 23,0 304 298 lI,2 -0,2 100
Slok 23.7 24.0 Jo. 292 lI,2 ·0,6 99
Tenna 23,7 22,S Jo. 266 51,2 -0,7 99
Signal 23,7 23.5 304 J2l 51.2 -0.7 99
Baccara 2].7 24,6 296 JOl 51,6 ·1,1 9'
Lo'o 2].7 24,0 J04 m 51.2 .1,3 97
Julia 23.7 23.9 304 2J2 lI,2 ·2,2 96
Sabel 23,7 24,4 J04 28l 51.2 -3.2 94
FOriiogsdr 1997-98
UrulUS 2].9 24,8 J06 287 52.5 l.8 III
Blanding 2],8 23,8 JOO 294 52,1 1,8 103
liannany 23.7 24,0.1 296 274 5U 1,6 10J
Albas 23,9 25,6 29l 344 l2,2 I,J 102
BOnan7.3 23.9 23.9 295 2ll 52,2 l.l 102
Menhir 23,9 2],4 29l 282 52,2 0,6 101
Toskana 23,7 24.5 296 289 51,7 0.6 101
Nitouche 23,7 24,S 296 291 51,7 -0,3 99
Tonser 23,9 22,7 J06 29' 52.5 -O,S 99
Galop 2],6 2],6 Joo 291 51,9 -1,8 97
Swmg 23.9 23,3 29l 259 52,2 -2,3 96

Valg af markærtsort
Der både afprøvcs og markedsføres et meget stort antal
soner afmarkært. Det kan derfor være vanskeligt at sikre
sig ct overblik over sorternes egenskaber. I tabel 9 givcs
en kort karakteristik af de sorter, dcr har været med i
landsforsøgene i 1998. Ocr er i tabellen kun medtaget
sorter, der ligger i ydergruppcme for de omtalte egenska·
ber. De sorter, der ligger imellem yderpunkternc, er såle·
des ikke med i tabellen. Dette udvalg skulle være med til
at age overskueligheden. Med det store udbud afsorter af
markæn skulle der være mulighed for at vælge en sort,
der har de egenskaber, der passer tit den pågældende
mark. Kombineres sortsvalgct med en god etablering og
en omhyggelig pasning afænemarken gennem vækstsæ·
sonen, erder mulighed for at opnå et rimeligt udbytte, og
samtidig har man en god forfrugt for en efterfolgende
kornafgrøde.
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Tabel9 Kort Ål/rokter/wk afærfl'\Orf('rne I land.Vor.mg
IY9X
Klin mrtt'rne I nlergmpperne er næl'n(

LM"..""""

Grønn, fnr

Signal nl\JIUS
Kiel.; "t~br:

I PKr ~1l10Q4

L•• argredt .ret høsl

TooSCT luh.ll Raccatll
Tcmu. loco SlgJt.IIl
Sotlcl ScleclOl Iklu

I a' 1 prolt'lnindhokl

TcnlU Jaelpol rros.12
Tonscr

SlIdlJ( moMn

11;mtlOl\}' BrutuS KJd..
8otI.III\,.

Stnl
Sclc.-tor
prO~12

SmUr....d ...

R.."'l'I.II1WI LPKE 1l1'l~1I

H;mnon~ Dcltl
Juli...
TmM
S"'lng

III1J dgredt.td hlKI

[lrullIJ Il'Kr 'l(I;?(I<,l,i l'nmcn
UlS~I,' Pr O!' 11 bckpo.lt
R.unrod ',wuchc lI.umvll\

lIell prottlnlndbold

Atoo" l .. ll'f'l /'.lloudK'
[l~cara BI\JIW. liamton}
Tenor TooJ.an.lI

lull.ll

Gult' frø

lJ.ohalyr (".)m~ (IJIJ-.\}
Julia "''>1ll1:l Pnmt1.11

l ....o .\gaJlr valop
~bcl T(ln~r lJ.onanza
TCIUIJ C1;L'''C Mcnhir
hloCU.' R;IIccan Atho~

.\ laom Hannon} \'" lng
Dell.. Sponsor (M '1',10-'4 Il
JJ.,;lpot Tn~k;,-"a (nanalb
riffel TCllur RamrøJ
Profi ("urfu

Sortl!II \'kal

K"'l! et hop og f\lahilt IIdbytu' J,:('nnem flere an
afjJrfH'nmg,

haw! en !>ltJr plame/lOjd(' \'ed hmt arhensnI fil
d)'rÅ1l1"g~slkkt'r"edell,

lære kra{lIgl mksende og lang for al Åonkurrere
bedjl mllllgl mod /lkn/dtet

Etableringen
Der jkal

etableres mellem 50 og 70 planter pr, m:, flest i
smtifroede sorter.

sås j 6-8 cm""s dylxle,

tromles lige efter sdnrngfor at trykke sten ned i
jorden

Ærlesk"lImel har i 1998 vært't mere udbredt end flor
mali Smmpen trhes bedst ifilgtigl og koligt l'ejr ØV('YSf

.H'S dl''iokaldr prImære angreh. hvor planten Irge fra
rremsplrmg er \I'\'temlsk belagt med ærteskImmeI. Sd
danne planrer{iJrhli\'er sma ogforkroblede og I'i! aldrig
producere bælgt,. Kemisk bekæmpelse er Ikke mulig. Fra
disse p/allter spredes sporerne \'ja l'inden til sunde plan
ler, III'or blade ug bælge angnhes. Se/olOet nederst. Di\
.fe angrt'b betl'gnes .'iOm ."d.lJIldære an/.:reb. OK Åenll~Å

bekæmpelse Irar lIng"" effelil
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Tabel IO. Skildedyr i ærter. (D6)

Pet. p1anIer med bladlus Æneviklere Hka......·ha__
ca. 1&6 Ica. 211~ ca. 4171 Cl. I~

.....
~.Ie

,.m-""- ....inod .....

' .... 6[onøg
I lJbdw>dI<1 19 21 67 " ',1 90 J9,J
2.0.25 kg Puimor 60 4 31 .... 2.• ./l.2
3.0.125 ka Plfimor 60 4 43 4' 2,] 0,'
4. 0.4 1 Aztec' 60 O 4 23 2,]

s. 0.2 I Aztec" 60 I • 26 1.9
6.0,125 kg Pinmor t 0.1 kg Karate WO 60 J 18 31 2,6 O~

7. 0,2 I Mavrik 2F 60 4 " 19 2,8 89 2,6 0.7
8 0.1 I Ma\1U: lF 60 , 21 20 2J 1.0
9.0,2 I M.vrik 2F 71 l. 39 , l,' 89 2.8 0.9
LSD /-9 ns
LSD 1-9 ns

/997. "forsøg
l. Ubehandlet 23 3. 74 78 32,7
2. 02S kg Pmmor 60 4 31 72 ./l,1 ·3.0
J. O, 12H& Pinmo< 60 7 33 67 0,1 -1.1
4. 0,4 I Aztcc" 60 O " 62 0.2
s. 0,2 I Aztee" 60 I 17 56 0.7
6. 0,125 k8 PInmor + 0.1 k.g KMate WO 60 I I 6' ./l.2 ·2,]
1. 0,2 I Mavrik 2F 60 6 20 'O 1,4 ./l~

8. 0.1 IMavrik 2F 60 12 21 ,. 0,3 ·1.0
LSD /-8 ns
LSD 2-8 ns

'rrilsaIO,3 l SunoOll 33 E.

Planteværn

Skadedyr og sygdomme
I 1998 har der opU'ådt såvel ærtcbJadlus som ærteviklere i
et omfang, så bekæmpelse har været rentabel i en dej af
de gennemførte forsøg.

Tabel 10 viser resuhateme af 6 forsog, hvor Pirimor,
Aztec og Mavrik 2F er afprøvet i 2 doseringer. Desuden
er medtaget et forsøgsled med halv dosis afhenholdsvis
Pirimor og Karate i blanding. Endelig er Mavrik 2F prø
vet på et sent tidspunkt for at belyse effekten overfor ær·
teviklerc. Aztec er ikke godkendt. Mavrik 2F er markeds-

Tabel JJ Skadedyr og svampesygdomme i ærter (Dl)

........ Hka-........... ...ha I....... hl""'" """J.....ea. IS/7 ...::.., -=-
/998.3forsøg
I. Ubehandlet '8 ",3
2. 14-_~bne strå 0.2 I \13\1'11.. :'!F , 2.5 O.•
3. 14.... angreboc mi 0.1 I Mavrik 2F 7 2,1 0.9
4 ·13-(_ angrebne strå 0.2 I Ma\'rik 2F , 1.2 -0.7
5_ 43% angrebne wt 0.1 I Mavrik 2F , 2,6 IJ
6 93-_ang~sni 0,2 I MOIHll :!F 0.8 ·LI
1. 93-...an~ stJi 0.1 I MOI\T1k 2F 3 0,' ./l,8
8.2,5 I Daeoml SOO F ·2.1 ·'i.S
LSD/~ "'LSD.l·X ns
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fort men ikke godkendt til brug i markært. Karate WG er
en ny fonnu1ering.

Bladlus er rorekommet ; alle rorsøg, men med væsent
lig forskel iangrebsstyrke. Ærteviklere har ligeledes op
trådtl alle forsøg, og angrebets udvikling er fuJgt gennem
fangst i feromonfælder opstillet i forsøgets nærhed.

Forsogsled 2·8 er behandle( midt i juni, og i gennem
snit har der på dette tidspunkt været angreb afbladlus pi
19 pet. af planterne. Få dage efter behandling har alle
midler virket ganske effektivt på bladlusangrebct. Aztec
har \æret mest Virksomt. Generelt har der ikke været for
skel på hel og halv dosis på dette tidspunkt.

14 dage efter behandltng har Aztec stadigvæk været det
mest effektive middel, mens behandling med Pirimor har
været knap så effektiv som de øvrige behandlinger.

4 uger efter sprejming har der fonsat været angreb af
bladlus I det ubehandlede forsogsled. mens angrebet er
halveret I de behandlede forsogsled.

Forsøgsled 9 er behandlet i begyndelsen af juli. Ved
den seneste bedømmelse for bladlus er der derfor en me·
get tilfredsstillende effekt mod denne skadcvolder. Efter
host er spireevne og gnav afærteviklere undefSOgt i pm.
\'er fra forsogsled 1.7 og 9. Ærteviklemes gnaver lavest
efter den sene behandlmg mcd Mavrik 2F. Spireevnen
har ikkc værel påvirket af ærtcvikJemes gnav.

De opnåede merudb)1ter er af samme størrelsesorden
for alle provede behandlinger.• enomerudbynet er be
skedent

Forsøgene fortsættes.



Tand l! Græs og toiamb/lUl"t llkntdt i ært"r. (D8)

Llaudt Iiko"""""''''l\Iar!orrt pet. dækrung
,

antal pr. m- udb net«>-"" .... oa ""'. """"'-
I. behandhng 12 behandhng ps ~nlumbl grzs ~1.

Udb. byn<

J 19 41,0
I 0.7 ·5,4
2 l lA -6,3
I , 4.0 -2.H
I , 2.8 ....,
4 4 2,0 ~4,O

4 4 -0.9 -6,1
J 4 OA -5,11

I'"n< D
, 24 lU
I " -'.l -10.6
I IO ·3,9 ·11,6
1 14 .0.1 ·fI,Q

=..

96
4
2

"IO
7
6

20

Il.
••S.

2
I
O
O
O
I
I
I

,
18

,.

Ub<bandJ<t
0,51 Tolomn - 0.51 Basagr:m M 75
0,75 l Fenut + 0,5 I Basagmn 480
Ubehandlet
1,0 I Fcnix
Uh.:liandkl
Ubehandlet
l,S I Basagran M 7.~

Ubehandlet
0,5 IToloran - 0,5 111.1sagran M 75
0.751 Fenix'" O.5lllasagmn 480
L"bchandlel

19118 .J/OI'Illg mt'J fa w';p,/eurf
l. Ubehandlet
:! 0.51 roloran'" 0.51 Ba...agr.m M 75
3.0,75 I Frmx + 0,41 Basagran 480
4 2,5 l Fcrllll,
51.5IFcOlX
fJ 1,0 I Felll,~ ~ 1,0 I Basa!:!r:m 4110
7.1,0 I Fcnix + l.51 Basagr:m M 75
II 1.0 11 cm~

(..Sf) I~{{

LSO:-8

IW7. J I"....og
I Ubehandkl
2 0.5 I Tolomn 1I.'i Il3asagran M -'i
3. 0,75 I Femx +0,4 I Basagran 480
4 2,5 I hnp.:
ViD I ./
I.sO :!-./

Lcd 4 bdwndlet lige for frcrru.pmng
Led 5 behandlet ligt' før mmspmng ~ I~t'n I ~tadlUm 31
I ed 2. og .l behandlel p.\ ukrodl med kimblade ug Igen 8~ IOdage !>enerc
Led fJ og 7 behandlet i stadIum .11
led 8 behandlel I stadium J I og Igen ,II~ IOdJge sencrc

Tabel II Viser resultaterne an forsog gennemfort efter
en ny forsogsplan. Fonn~let har været al a[prol'ejlere In'·
IWI/{JlIllj.:,\titlVJllnkter mod hfad/II.I· i ærter. Der er behand
let ved 3 forskellige angrebsgrnder med hel og halv dOSIS
af Mavnk 2F. I gennemsnit (lf de 3 forsog er der behand
lct med en l uge~ interval fra begyndelsen afjUJlI, da hcn·
holdsvIs I·l. 43 og 93 pet. af ærteplanterne har været an
grebet afbladlus. Ca. 3 uger efter sidste behandling er ef·
fekten afde gennemforte behandlinger megettilfredsstIl
lende, og der er l..un ringc forskel på, om hel eller hal\ do
sis har været anvendt. Dc gennemsnitlige merudbyucr
dækker 0\ er store forskelle de 3 forwg Imellem.

Forsogsled 8 er behandlel med Daconi1500 F med hen·
blik på at måle cfTd..' afog merudbytte for en behandling
mod bladsygdomme, Ærteskimmcl har optrådt med al
vorlige angreb 12 afde 3 forsog, mens grå~kimmclog ær·
tesyge har optrådt mere beskedent. Dcr er ikke opnået
Sikre udslag for brug af Oacoml 500 F

Forsogene fortsættes.

De genllemfin'te j(}l'.wg har Vlsr lulgende \'edr. m,kæm·
pel.H! (l/ \kuded\·r og sWllnpl'sygtiomme i ærler'

Bhulrandbiller:
Bekæmpe/se bor kUIl ske, når onxrebe( ()\'erstige,..
- 10·10 pCI. angrebne p/anler I \'æk.'itstadium 10·/ /.

Ærleh/ad/us'
at angrebsgruden I'urierer me~l'l fra ur Iii ar og jru
mark 111 mark.
at der er opnaet megl'l \lInerende mf'nu/bylter

Bekæmpl'/~ebor kil" ske, nar el tll/grl'" olers(lga
- nl. /5 pCI. lIf1grehne p/ml il'" I'ed heg.1"uil'IJt/e hlum

I (rinX.
Cll. 50 pet angre/ml' p!tmrer n'tI beg\'ndl!1U/t' hælgud.
I'Ikling

Æ"(l'l-,k!ere:
llr IIdnl'uewb ku" Iorl'k(J/1w/l'r "('t! ml'Rel kruftlj.:e un~

xreh.
Ilt bekæmpdse kan nl're aktllt'f I ærter med ~tI',.lig('

kl alitelSArul',
- ut Ieromonfæ/t!er kan am'endl',\ ttl ul I1Irtlere hd,æm·

pe/seshehO\' og hekæml}(4w~/lt/vmnkt

5\ ampe,\ ,"gdomme
al hekæmpelse klin w/t!(ugel.'ienlS er rl!lIwbe/,

- til bekll'mpel~e kltn t:r aktuel I 111' med ",eget h,ppig
nedbur I maj 0Kjlllli,
alllt!hredle allgrr'h alærf('~klmmel hllr bt'kæmpe,\, .\11
.freml t!er er ltd~lgt 1Ilfllgtigr og koligl I'ejl"

Ukrudt
I 1998 er ukmdlsbekæmpclsen 1 æncr udfort I lobct af
maj måncd under gunstige vlrknmgsbeuugclscr_ Blæsen
dc vejr har generet spmJtmngen mange steder, mcn ef·
fekten har genere Il været ganske IlIfredsstlllende.

Tabel 12 viser resullaterne af4 forsog, hvor forskellige
nudler er provet mod tokimbladet ukrudt og mod enårig
rapgræs, Forsogsled 2 og 3 er behandlel på ukmdtcls
kimbladSladium og Igen 8·10 dage senere. Forsogsled 4
og 5 er behandlet lige for ænernes fremsptnng, og for·

127



Bælgsæd

Tabel 13 Græs og Tokimbladet ukrudr i ær/er. (D9)

Ukrudt Hkg a-ncr pr. ha
;l\1arkll!rt pet doeknlngantal pr. ml ....~d bøst udb. ""'o-ogmcr- """"'.
I. belundhng 12.. behandling gr.e5 ]tokimbl. _ 110lumbL ""b. bytte

1998. 7forsøg
I. Ubehandlet Ubehandlet 36 74 34 18 34,0
2.0.75 I Stomp se -+ 0.751 BIls.1grlln M 75 0.75 I Stomp se + 0.75 I Basagran M 75 21 17 30 6 1.8 ·3,8
3. 0,5 I Toloran + 0,5 l Basagran M 75 0.51 Toloran + o,S 1Basagran M 75 7 7 IO 4 LO -4,2
4.0,5 I Toloran + 0,25 I Basagran M 75 0.51 Tolo...n t 0.25 I BllsagrJJl M 75 O 13 IO 5 1.5 ·3,0
5.0,251 Tolofan + 0,25 I Basagmn M 75 0.25 I To[oran + 0,25 I Basagran M 75 IO 13 13 6 2,8 ·1,0
6. 0.5 I Tolomn + 0.1 1Metaxon 0,51 Toloran I 0.1 I Mctaxon 8 O Il 5 LO -2.9
7. o,S I Toloran O,S I Toloran 6 12 IO 4 3,4 -<l,6
8. 1,5 I Fenix 1,011'eOlx IO 14 18 6 1.3 ·5,5
LSD 1-8 /.0
LSD Ni m

1996·98.18 forsøg
1. Ubehandlet Ubehandlet 54 163 IS 30 ",3
2.0,751 Stomp se + 0,75 I Basagran tv! 75 0.75 l Stomp se + 0.75 l Basagmn M 75 44 40 16 O 2.4 ·3,2
3.0.5 I Toloran + O,S l Basagran M 75 0,5 I Tolorao" O,S I Basagran tv! 75 17 12 5 3 1,0 -4,2
6.0.5 I Tolor.m + 0.1 I Meta:<on o,S I Totomn i O,! I MctaXon 13 IO 5 3 1.6 -3.2
7.0,5 l Toloran O,S I Toloran 14 22 5 , 3.0 -1,0
LSO 1·7 J.}

LSD 2-7 1.0

Led 2·6 behandlet på ukrudt med kJmbladc og igen 8-10 dage senere
Led 7 behandlet for frcmspiring og på ukrudt me<llovblade
Led 8 behandlet før fremspIring og igen 1stadium 31.

søgsled 5 har fået en supplerende behandling i ærternes
sladium 31. Forsøgsled 6. 7 og 8 er behandlet i afgrødens
stadium 31. og forsøgsled 8 har fået en supplerende be
handling 8-10 dage senere.

I genncmsnit afde 4 forsøg har der kun været planter
af enårig rapgræs og en relativt beskeden bestand af to·
kimbladet ukrudt på 96 plaOlcr pr. ml. Ved optælling 2-3
uger efter sidste behandling er den bedste bekæmpelse
opnået i forsøgsled 2-3 og i forsogsled 5-7. Trods forskel
i effekt er der i alle behandlede forsøgslcd opnået en me
gct tilfredsstillende effekt ved høst. De opnåede merud~

byner er beskedne og kan langt fra dække omkostninger
ne. Resultaterne afårcts forsøg falder godt j tråd med det,
som blev opnået i 3 forsøg i 1997, vist nederst i sanune
tabel.

Forsøgene fortsættes.
Tabel 13 viscr resultateme af7 forsøg, hvor alle sprøj

tcde forsøgsled er behandlet 2 gange. Forsøgsled 2-6 er
behandlet i ukrudtcts kimbladstadium og igen 8~IO dage
sencre. Forsøgsled 7 og 8 er behandlet før afgrødens
fremspiring og igen på henholdsvis ukrudt med løvblade
og i afgrødens stadium 31. I gennemsnit har der været en
beskeden bestand af tokimbladet ukrudt på 74 planter pr.
m2

• Græsukrudt. som primært har bes[åel af enårig rap
græs. har optrådt med 36 planter pr. m~ i gennemsnit. Ved
optælling ca. 3 uger efter sidste sprøjtning er der generelt
opnået en god bekæmpelse af det tokimbladede uk rudI.
Dene billede har holdt sig til høst. hvor der ikke er
nævneværdig forskel på renholdelsen de prøvede be
handlinger imellem. Overfor enårig rapgræs har behand
lingerne, hvori Toloran og Felix indgår. givet den bedste
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bekæmpelse. De opnåede merudbytter er beskedne og
ikke i stand til at dække omkostningerne.

GI/I okseoje er vanskelig at bekæmpe i ærter. Dels be
skyrtes planterne afet krafigt \'okslag, og dels er de god·
kendte midler og de normalt anvendte doser ikke effektive
mod deue I/Årudt.
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Tabt'i 14 Ne(/s(I( herbicithndSlIl$ l ærter (DJO)

Uknult Hkg ærter
Ulaud' Ilkg llCncr

pr ha pr. ha
Be· Æn<. Æn.. p,,-

MarlJrn Iw>d-
plaDl~ c,;. ud!> D<IU>-

plan. c,;. vond; ud!> D<IU>-

~" p<m anw og mn· '" anlal fro mn·, " ~l:l
",m

~
og

p< m' mn· ud· pr m' m«. ud·

"""
udb. byt!.

"""
udb. byt!. I

J fOTWg IUI'I' "(IT/er
171 32 35,9

3 6 1.6 -4.5
23 22 :U -0.9

62 261
1.67 " 40
0.8] 73 64

2.03
1.20

o -lA -1,9
O 3.0 .0.3

}9

I (","mg larI.' wrt('T

17 52.S
9 5.6 ·0.5
9 3.6 0.5

-o,S
1.7

-2.1
-2.7

DI
.],(,1

-1,2

-5,4

".0
o.•

-0.7
1.1
1.6

3
8

8 19.8 ·U
28 19.7 0.6

....
Jfor50g Jlflje 50r(er

III 29 j~.J

9.5 2.2
42 21 1.9

I J(or-søg nøjr sor/a

169 42 21,1 34,2
[9 10 20.6 5.'
55 17 20.6 4,8

57
50
55

6•
6J
65

:u -3.8
J.5 -1.8
••<.,

,
J2

64
68
66

IfJ<JX
I. Ubehandlet
2 2 .. 0.5 [Tolonl.n + 0.5 I Ba.."lgran M 75
J. l li: 0.5 I Toloran'" 0.5 [ Basagnm M 75
~ I . 0.51 Tolonan I 0,51 Oasagran \1 ~5

I • .l.0 I Touchdown
5 I " 3.0 I Toucbdown
LSD I·.~

LSD :-.(

1l)9~

l. Ubehandlet
.2 2~O.5ITolor:lfl+O.51Basagr.lIlM75 1,67
3. I x 0,5 I Toloran +0.5 I Basagran M 75 0.8]
4 I • 0,5 I Tolman +05 I Basagran \1 75

I • 3.0 I Touchdo\\"l1 1.0-'
5. I " 3.0 I Touchdown 1.10
LSD 1·5
lif) !-.(

Lcd 2 behandlet p:l ukrudt med l.:Lmblade og Igen 8-10 dage senere.
Led J behandlet på ukrudt med kuublilde
Led 4 bcohandlct på ukrudt med kUllblade og 10-14 dage for ho~t

Led 5 bthimdlet lo-I~ dage for host

I edersi i samme tabel er 'vl!o.l resuhalcrnc af 28 forsøg
gennemfort ovcr 3 år Behandlingerne. hVOrI Toloran
indgår. har virkct mere effektivt end m:\lcbehandllllgen.
bcsl:\endc af Stomp se + Basagran M 75 udbragt 2 gan~

ge. Den bedre effekt er opnået på såvel d~t tokimbladede
ukrudt som 0\ erfor enårig rapgræs. Trods forskellen l ef
fekt er det opnåede merudbytlc af helt sanune beskedne
Slorrclscsorden. og dc er Ikke Istand til at dække omkost
nmgerne.

Forsogene forts<cltes efter en Justerel forsøgsplan.
De kemlskc ukrudlslludler til brug I ærter er relalivt

dyre. I hovedpartcn afde gennem forte forsog over de sc
nesle. r har de opnåede merodbyuer ikke været i stand ti]
al dække omkostningerne. Derfor er der iværksat forsog
med en reducerel herbicidindsals.

Tabel I~ vIserresultaterne af 12 forsøg. hvorafde II er
gennemfort i ærtesorter. som er htlje "ed Iwsl.

Forsogsled 2 er behandlet 2 gange med ca. IO dages
mellemrum. mens forsogsled 3 og 4 kun er behandlet en
gang på Cllidligt tidspunkt. Forsogsled ~ og 5 cr behand·
let med Touchdown for host for al belyse værdien af en
ukrodtsnedvisnmg. som Især kan være værdifuld under
fugtige hostbelmgclscr.

I forsogel gennemfart i en la~' sort har der værel en stor
ukrudlSmængde på Ikke mindre end 261 planter pr. m', I
for:-.ogsled 2 og 3 er der opnåel en god bekæmpelse med
en tilfredsstillendc renhed ved lillsl. Behandling med
Touchdown lige for hosl har medfort en fuldslændig ned
visning af ukrudlel. Der er opnået pæne og ensartede
merudbytter for behandhngcrne.

I gennemsmt af de 11 forsøg. gennemført l Jwje {FrIt'

sorrer. har der \ æret 169 ukrudtsplanter pr. m 2 behand
llOger (forsagsled 2) har medfort en god bekæmpelse og
en tilfredsstillende renhed ved hosl. I forsøgsled 3, som
kun er blcvet behandlet I gang. er effek'1en Ikke helt tll
fredssullende. I forsogsled 4, hvor der suppleres med
Touchdawn lige for hos!. er renheden bedret væsenlllgt
Behandling alene med Touehdo,,:n har Ikke medfort en
tilfredsstillende renhed ved host. og der er som forvenlel
Ikke opnået et merudbyuc i forhold lil det ubehandlede
forsogsled. Vandpruc:emen har værel ca. I procentenhed
lavere i de forsogsled. som er behandlel med TouchdoWll
for host.

De opnåede mcrudbyucr i forsogsled 2-4 er af samme
storrelsesorden. men kun I forsog!oled J har omkostnm
gerne kunnel dækkes.

I samme label er Vtst resullalerne af 3 forsog gennem
fort l 1997. I disse forsøg dellog en sort afh ...cr type. Der
var kun rlOge forskel på de forsogsmæssige udslag I den
lave sort LOlO og den hoje sort Prof!. og de opnåede
Illerudbyuer var meget beskedne

Forsøgene fortsættes.

Resultaterne afdevene.vte års forsog har \';51
- at en sikker uknldtseffekt kan opnås ved en splah#!'

handling,
(1/ d(),,"i.~ bor redltl:ae.( fmder/figtige Jm'lIold, IIvor
midler medjordejfektldr gode \'irkningsbellllgelser,

- al bekæmpelsen ud fra en /corls/glet belragtnlllK
kun er renwbel. når tab\'Oldende "krudt .'lom ogenen
nep og h"idmelet gåst'fod oplræder i stor mængde
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Tabel )5. Gnaog tokimbladet ukrudt/ ærta. (Dl l)

U1audt Hkg rrttr pr. ha
lklw>d- l pet. dælaung "ro host",m.m ;'.;m; antal pr. m' ""b. I _0-

I 101mnbI. I I IOkunbl.
og merud-

&'3" gn<s merUdb. bytte

J998. 3forsøg
I. Ubehandlet
2.2>< 0,751 Stomp se + 0.751 Basagran M 75
3. PCPlantevæm, 95% effekt
4. PC·P!antcvlCfll. 90'/, effekt
5. PC-Plantevæm. 85% effekt
LSD J.j
LSDZ·j

1997. .- /ors"g
I. Ubehandlet
2.2 ><0.75 I StompSC+O.751 Basapn M 75
3. PC-Plantevzm, 95% effm
4. PC-Plantevæm, 90'/, effekt
5. PCPlantevlml, 85% effekt
LSD J.j
LSD2·j

2,00
2,02
1.50
1,20

2.00
2,38
\.96
1,74

19
14
S
7
6

46
J7
8

24
20

l1S
26
IO
12
16

193
27
6
6
9

7
8
4
4

S

6
S
O
l
2

42
26
Il
12
14

IS
7
4
S
4

45,0
7,6 2,0
6,S -0,4
8.2 2,7
7,2 2,5
J,7
~

36,6
0,7 -4,9

.1,9 ·tO,5
·0,9 ·8,0
0,9 ·5,9

n'n,
Led 2 behandlet på ukrudt med kimblllde og Igen 8·10 dage senere.

Tabel 16. Ukrudlshan'ning i ærter. (D12)

Plaruer pr. m'

~
Planttt pr. ni' H'g ""'''". ba 1

""" luluudI
p",

""" I """""
Pet

",m.m dd:ning
bk& """ ~~ ~I~jV<d""" ......

J~' J~' byn,

/998.
I. Ubehandlet
2. 2 )l HarvnIng
3. 2 )l Harvning
4. 3 " Harvrllng
5.2 "0,51 Toloran + O,S I Basagran M 75
LSD l·j
LSDZ·j

6forsøg lJMI.'T J{)() lJ1cnlduplanrer
86 83 43 37,1
82 52 37 .0,3
83 48 34 ·1,2
77 37 28 0.3
72 18 9 1.2

6 for:JfJg o\'t!r 100 uknIduplonrer
66 308 61 34,8
62 146 33 3,0 1.5
60 109 28 4,0 2,5
54 89 25 3.2 1,0
67 23 117;2 1,1

J.9

Led 2 har.'et før ftemspmng og i stadium 10-11 net).
Led 3 han,·et før fremspmng og i stadium 10-11 (krafhgl).
Led 4 har.'et før frcmspiring. i StadIum 10-11 (kraftigt) og igen 8·\0 dage senell' (let).
Led S bt:handlct på ukrudt med klmblade og igen 8-10 dage~

PC-Plantevæm
Tabel 15 viser resultaterne af 3 forsog efter en forsøgs·
plan, hvor et [lyt dclmodul til PC·PJanle,'ærn prøves. På
basis afoplysninger om ukrudtsarter på forsøgsarealct cr
det hos Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg be
regnet. hvilke midler og doser der kan give en lilfredsstil·
lende etTckl I forsøgsled 3 er det tilstræbt al opnå 95 pc!.
effekt på det forekommende ukrudt. I forsøgs led 4 og 5 er
kravet til ukrudtsctTekt sænket t11 henholdsvIs 90 og 85
pet. Midler og doser fremgår af tabelbilaget. DISse beo
handlinger er sammenlignct med en kendt slandardbe
handling med 2 gange Stomp se - Basagran M 75.

1 gennemsnit har der i det ubehandlede forsogsled
været 175 tokimbladede ukrudtsplanter og 19 planter af
enårig rapgræs pr. m'. Den bedste effekt er opnået, hvor
PC-Planlevæms forslag til bekæmpelse er fulgt. Der er
kun ringe forskel de 3 dosisniveauer imellem. Dc opnåe
de merudbytter er store og kan for de lave doser dække
omkostningerne ved behandlmgen.

DO

I samme label er vist resultaterne af 4 forsøg gennem·
fØ111 1997. Her blev en stor ukrudtsbestand bekæmpet ef
feklivt ved alle prøvede behandlinger. Udbyttet var ikke
påvirket. og nettomerudbyttemc var derfor negative.

Erfaringerne med bntg afPC·Pla1l1eværn lil ukntdLt.
bekæmpelse" ærter er opmuntrende. ogforsogeneforr
sættes.

Mekanisk bekæmpelse
Tabel 16 viser resultaterne af 12 forsøg, hvor harvning og
kemIsk bekæmpelse er sammenlignet. Forsogsled 2-4 er
ukrudtsharvet med stigende intensitet. Forsogsled 5 er
behandlet 2 gange mod ukrudt med Toloran + Basagran
M 75.

De gennemfone forsøg er opdelt efter den ukrudlS·
mængde. som har kunnet optælles på forsøgsarealet 3-4
uger efter sidste sprøjtning. I 6 forsøg har der i gennem·
snit været 308 ukrudtsplanter pr. ml. Ukrudtsharvning



Tahel/l. GrU'Jukmdr I (l!rfe,.. (/J/,iJ

V,d EfterSprøJI- Medio juli hostmnB
l\brklrn n)'\,c·"""'. "'J. hl.lr.· kvik·

"'ud ~,
skud

,,",.,.
"d

.. m I" m' 18',., p<m

/9911 lJnnøg l/I 1[, 'f' lfi
I, Ubehandlet 30 25 159 225
2 1.5 I ruslladc X· fr.I O 4 5
3.0.751 FUSllade X·Tra' O " 12
4 I.S J "KII O , IO
5.0,751 Agl1 O 6 13
6 0.5 I Sdect O ,. I!O
7. 5,0 I Focus Ultra O 3 6
8. 2.5 I f DeUS Ultra O

"
n

1996·fJlf HJorsøg 8j~ If' 7ft /[1. 7 fl'
I. Ubehandlet 67 25 100 364 124
2. 1.5 I Fuslladc X·Trd' O , O 5
3.0.751 Fusiladc X·Tra" O 3 O 14
~ I.S I AKII O I O
S. 0,7SI Agil O 2 O 14

Tll,.;]l Ul I TF-IiO~~
Tlls.at 0.5 J Renol

Led 2-5 behandlet p!l hl~ med 3·~ blade

har reduceret bestanden væsen!ligl. og der er en tydelig
effekt af den sligende han emte:nSllcl Denne forskel er
fOrlS3ttydellg \ ed ho<;!. Desværre har den kraftIge harv
nlllg medfort. at beslanden af ærlcr reduceres 10·20 pct.
Behandling med herbiCid (forsogsled 5) har medfon en
bedre uknldlseOckl ved oplællmg ijlllll og en væsentlIgt
bedre renhed \ed host. Der er opnåct relativt pæne
merudbyller. som har kunnct dække omkostningerne. En
harvmng er sat til samme omkoslning - 60 kr. pr ha

Uælgsæd

som korsel med sproJtc. Kapaciteten vil være omtrcnt
den salllme. hvis der anvendes en 12 meter han'c.

I genncmsnit af 6 forsog med en mere beskeden
ukrudlsbcsland har der været 83 ukrudlsplanter pr. m
Den opnåede ukrudtsbekæmpelsc falder pænt sammen
med det. som er opn et I de 6 forsag med en slarre mæng
de ukrudt. Udbyttet er Ikke påvirkct med statIstis\'" sikre
udslag.

Forsogene fonsælles.

Græsukrudt
Tabel 17 \ iser resultalerne af2 fOrM)g. hvor to dosennger
af Fusllade X·Tra. AgIl og Focus Ultra cr prø....el III be-

kæmpelse afkvlk og andre ukrudlsgræsser. Selecl er pro- I
\el for forsle gang. og denc mIddel er ligesom Focus I·
tra endnu ikkc godkcnd!. I I forsog har der været en bcty- D
dclig bestand af kvik på 159 skud pr. m! ved oplællingen
ca 3 ugcr ener behandlingen. Dcn fulde dOSIS af de pro-
\ ede midler har virkel mest overbevisende på delte tid~-

punkt.
Eftcr afgrodens hosl. hvoreffektcn overfor kvik Igen er

bedømt. er der fonS3t en ganske tllfredsstlllendc effekt.
men med en tydelig tendens lil, at den fulde dOSIS har \ Ir
kCI bcd~t. Udbyltet er ikke mSlt I diSse forsøg.

I I forsag er rajgm.'~' bekæmpet fuldstændig ved alle de
prøvede behandlinger. Resultaterne af 8 forsag over J år
er vist i samme label. Fusiladc X·Tra og Agil har virket
helt c-ns. og fuld dOSIS har afbegge midler virket lidt bed
re overfor K\ lk end hah dosis.

Forsagene fortsættes efter en ændrel forsogsplan.

Effekt af ukrudtsmidler
Tabel 18 viser den elTekt. som er opnået med en række
ll1ldler 111 ukrudtsbeklcmpclse I æner Tabellen mediager
de midler. som \entes markeds fon I 1999 og har været af-

TahellX I:.j[el4.1 allldm/gle nml/t'r mod IrøukntdlSllrNr, mark.ll'rt

Kenli·
Ile- kalie· Ko<>- G'" Hvid- Sner· VCJ- En-

\larkæn Prø\oct dOlln hand· PO' blarn· Fugle· oks<· mel« 1(,. I,· pile-. Sted- "'8kJVItr. pr. ha ~s. uhfr ""'" ~
mille pIle-- mode< "'p.

, ks SI"" "l' "" "" I""
1998

Før .ftJnmx og ukrodt O·J lø\blade
I. Devnnol og Basagnn M 15 1,00gl.5 2.00 308 ..... .... .... .... ..

A~tt'r orunlng og IIÅnu/t fJ·J !1II-h1ad("
2. Araion Disp. og Bal'agmn M 15 1.5 og 1.5 1,75 392 ..... •••• .... .... ... ... ... ..
3. Tolomn og Tolol":ln 0.5 og 0.5 1.00 258
4. Toloran og Toloran -+- MCPA.7So/. 0,5 og 0,5 .. 0,2 1,13 267
S. Tolnr..n og Tolor.u1 + Basagran \11S O.S og O.~ I 1.5 2.00 ~25 ..... ..... ..... ..... ..... ........

I-.n behandling. utnult ()..!IØlhlaJ(,
6. Toloran + Basagran M 1S 0,5 +-0.5 0.g3 185 ......... ...........

To bc>hllndlmg('r. ,,"rodl (J-lll11-h1m/t'
7. Stomp SC + l3asRgmn 4~0 211 (0,75 .. O.4-o.S) 2,10 372 ............. ......... .... ...
~. Stomp se + Illlsagl1ln M 75 l . (0.75 + 0.75) 2.00 330 .......... ......... ....
9. Toloran -+- Basagran M 75 21( (0,5 +0.75) 2.00 425 ......................... .... .... ..... ...

IO Tolonm t BaslIgran M 75 2 '" (0.5 I 0.51 1.67 369 ..... ..... ..... ..... .... .........
11 Toloran -+- MCPA.7S·.. 2 11 (0,5+0.1) 1.13 267 .......... .... ..... .... .... .........

f-fTck! m\c.lu· ••••• o\er Q5 pct., •••• 85·1,l" PC! ..••• 70-85 pcl ..•• 50-70 PC!· .• under SO PC!· effckt.. effekt Ikke IIlstrrkkt'llgt ~Iys!
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Strategi /999 mod ukmdt i ærter

- Kend ukrudtsorterne pd den enkelte mark.

- Overvej. om bekæmpelse kan undlades. hvor
tabvoldende ukrudt ikke findes.

- Vælg en effektiv blanding o/midler.

- Iværksæt bekæmpelse tidligt - enten/or afgrøde
og IIkn~dt spirerfrem. eller mens ukmdtet er i
kimbladstodiet.

- Del bekæmpelsen. Halv dosis tidligt suppleres
med endnu en halv dosis senere.

prøvet i mindst 2 år. Flere afde nævnte behandlinger be
kæmper ukrudtet meget effektivt (5 stjerner), mens andre
viser mangler i effekten overfor bl.a. vejpileurt. Viden
om styrke og svaghed hos de enkelte løsninger bor udJlyt·
tes, når ukrudtsbekæmpelsen i ærter planJægges. Følg
den anviste indrammede stralCgi.
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Ukmdt i ærter bekæmpes lettest, inden det bliver for
stort. De gængse losninger har alle en bred og sikker e!
fekt. stifremt behandling iværksættes, før ukmdtet spirer
frem. eller mens "krudtet er i ki",bladstadiet. afhængigt
ofmiddel.
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Frø- og industriafgrøder
Af Chr. Haldrup og Martin Skovbo Hansen

Kjeld Vodder Nielsen har udarbejdel tckslcn om korn til
energI. Bodill)allescn har udarbejdel teksten om hamp.

Markante resultater
Markfm
Forsøgene har VlSI. al det er vanskeligt al undvære Rcglo
ne lil ukrudtsbekæmpelse I h"'ldklovcr med engrapgræs·
udlæg. Der er opnåcl god effekt af Malngon III bon
sprøjtning af hvidklovcr.

J sommer· og cftcdrsudlagt rajgncs er der opstået ska
der og lIdbyttclab ved bekæmpelse af græsukrudt.

omtales også forsog med etablering af hvede efter fro·
græs.

Ved omtalen af årets forsøgsresultater benyttes I stor
ud~trækninggennemsnitsresultater.

Forsøgenes antal og omfang I
I delte afsmt omtales resultalerne af 195 fON}g. Tabel l E
giver en oversigt over forsogsemncmc og antallct af
gennemførte forsøg i 1998.

Markfrø

Tabel I All/(lljorsog i a(gmderne. IfJ9H

Olie· og Jpindlwr
Ally kan erstatte Glean 20 DF til ukrudlsbekæmpelse l

såvel olie- som spindhor

Græs· og kløvcrfmafgrodcme har udviklet sig megel
kranigt i del fugtige forårs· og sommervejr. Del har med·
fort, 3t mange frogræsmarker er gået I leje allerede mdcn
blomstring. og det fuglIge vejr i blomstringsperioden har
belydet. al bcstøvnmgen er blevet forringet 1 rodsvmgel
og <Indre smMmede aner. Frohosten har været meget
generet af gengroning og af det fugtige vejr i hostperio·
den

Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder
Ocr er behov for en effektiv ukrudtsbekæmpelse I froaf·
groder. Det er specielt vigtigt al bekæmpe ukrudtsarter,
som er umulige eller vanskelige al rense fra det hostede
fro. Der er fortsat behov for al finde nye midler eller me
toder. der kan udnyncs I frøavlen. og som kan erstatte de
mIdler. det er blevet forbudt at anvende.

Lejesæd i alm rajgræs Pli grund afde fUgtige og kølige
\'('Jrforhold j/ordrel 1998 har/eJesæd ud"ikiet sig tidligt
og kraftigl I de flesle lrtJgræsarter

,.
12

•53

"S

"3,
2

"5

Antal forsøg

plilIlleva:m
gødskning
planle\';rm
soruafprøvnmg
plll.nlevæm
godskmnj
dyrkmng
sonsafprovning
p'ante\'a:m
planl~pmal

Frogn<>

H.,

Raps
Der er opnået de storste udbyuer i hybndsortcr afvtntcr
raps Ocr er opnåel samme udbytte I nnlcrrnps såel på 12
og 50 cm rækkeafstand. I v, rraps er der ct udbyttetab ved
al oge rækkeafstanden fra 1211150 cm.

Læsevejledning
[ delle afsnit omtales årcts forsog med dyrkning. godsk·
OInS og plantcvæm I mark· og havefroafgrodcr. "orts-.
dyrknings·. kvælstof· og plalltevæmsforsog i raps. sorts
ag plantcvæmsforsog i hor: samt projekter vedrørende
hamp og kom til energ..

I afsmt G. Kulturteknik. behandlcs forsog med såning
af raps mden host af kom og direkte såning af raps på
rækker. SO cm. kombmeret med radrensning. I afsnit G

I alt

l3J
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Tabel 2 Ukrudt i byg med hvidklow:r fil frø (E I)

'"._........ ,.""'"
Plantebcstand, kariiklef ().IO •

Tokimbladet ulcrudt, Udbytte ogplanler pr. m' I Netto merudb
kløv" engntpgr merUdb~ kg fro pr. hakg fm pr. ha

forår fo'"

1997·98 lforsøg
I. Ube'bandlet • 9 • '04
2. 1,25 I Basagran 480 • 8 • 19 2
J. 1,0 I Basagnn 480 +

1,0 I Stomp se 8 • 8 ·11
4. 1,0 I Ba.ugran 480 +

1,0 I Stomp se 8 • 11 ·8
5. 1,25 I Basagmn 480 +

0,1 I Flexidor 5 8 • 27 •
6. 5 g Hannony +

1,0 I StOmp se 10 • 2.
"7.1,251 Basagran 480

10 & Ilannony • S • ·18 -46

Led 2-7 behandlet kl""'er $l II og led 7 igen i august
Led 2. 4. S og 7 nisat Aet'c
Led 6 og 7 (anden behand mg) tilsat LIS5lIpol 010

Græs- og kløverfrøafgroderne har udviklet sIg kraftIgt i
foråret og sommeren 1998 og har derfor ydet ukrudtet en
god konkurrence.

Ukrudtsbekæmpelse i hvidkjover og
hvidkloverudlæg
I 1997 blev der gennemført 2 forsøg med ukrudtsbekæm·
pelse i vårsæd med udlæg af hvidklover. Fonnålet med
forsøgene er både at undersøge midlernes effekt på
ukrudtet og skånsomhed overfor hvidkløverudlægget.
Dc fugtige vejrforhold i maj 1997 gav gode virkningsbe
tingelser for jordmidlerne Flexidor og Stomp Se. Effek
terne af mIdlerne i 1997 kan ses i Oversigt over Landsfor·
sogene 1997. I tabel 2 ses de opnåede resultater i 1998.
Der er mindst ukrudt I de forsogsled. hvor der I 1997 blev
anvendt Basagran 480 + Stomp SC, og mest i ubehandlet,
samt hvor der blev am·endt Basagran 480 eller Stamp se
+ Hannony. Bestanden afkløver i foråret 1998 har \ æret
påvirket i de forsogslcd. hvor der blev anvendt Harmony,
og kraftigst; hvor HarmollY blev anvendt med lOg pr. ha
i august. Der er konstateret skade af Harmony i et af for
søgene, hvilket også har medfort et udbynelab. Ocr er i
gennemsnit opnået merudbytter for alle behandlinger,
undtagen hvor der blev anvendt Hannony i august. Derer

Tabel 3. Bekæmpelse ofuhdt i hvidlclUl'f!r (El)

opnået små eller negative nenomerudbyner for behand
lingeme, men der er i beregningen ikke taget hensyn til
renseomkostninger eller behovet for ukrudtsbekæmpelse
l den efterfølgende engrapgræsafgrøde.

Engrapgræsudlægget er ikke påvirket af nogen af be
handimgerne.

Erstatning af Reglone i hvidkJover og
engrapgræs
For at finde midler eller metoder, der kan erstatte Reglo·
ne til ukrudtsbekæmpelse i hvidkløver og engrapgra:s, er
der sat flere forsogsserier i gang.

Bredbladet "krudt
Til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt er pævet de mid
ler, som er vist i tabel 3. Flexidor er et jordmiddel. som
kun virker på fremspirende ukrudt. Basagran og Reglooe
har kun effekt på fremspirede planter. Flexidor blev ud
sprøjtet umiddelbart efter hest af dæksæden, mens Basa
gran 480 blev udsprojtet henholdsvis ca. I. september og
sidst i april. Reglone blev udsprøjtet fra sidst i november
til begyndelsen af mans. Der er kun opnåel en god
ukrudtsbekæmpelse af Reglone, mens de øvrige midler
har givet en ulilstrækkeltg bekæmpelse. Der er opnået

TokImbladet ukrudt. planter pr. rn< U,""""""", Udb~08"""""'. ~~HvkI~tr

""'<mb« moj ...ed bøst, pet. frøpr.na kg frø pr. Iia

/998. Jjormg
I. Ubehandlet 2S 42 l 811
2 0,2 l Fluldor 18 3. O 2 -9
3. som 2; l,S I Basagran 48011 22 27 O 11 ·19
4 som 3; 3,0 l Basagnn 480" 20 19 O 11 ·SS
5. U IBasagnn 480 ,. 30 O • ·IS
6. J.O I Rcglone l O 17 8
lSD M

Led 2-4 behandlet slraks cnn høst. led 5 behandlet SIdst, augulot. led 6 behandlel nov.-marts
. 2. behandling Md~t , august

.. l behitndhng SIdst i apnl

134



Frø- og industri11fgrøder

Tabel 4. UkrodtsheJcæmpt'!::,.e i hvidk/m'er med efterfølgende eflgrapgræf, nnrersprøjlnmg (EJ)

HvidkJovtr Engrapps

I)]anlebestand forår vro begyndende vækst For bøst
Hvldkl.,·tr Udbytte

Kamkl« PCL lZlcmng.r 1Wn. Udbyt1e
Engrapgr... Karakter 0.1O 1Wn. Tokimbl ~mu- .."."... ~mu-

""- ,krudt k:Fm ().10 overlladC
p"L k:Fm

~~Im::r dzl:'.:i." ""lal
... "" cn1ng 11Obmbl. ,..

p'''''p'm' "'.-- _ W<rud'

/99- :! forsøg /998 ljONltg
1_ Ubel'Ww1lct 9 IO 5 69 'SO 10 O 1 0.1 ...
2 2.5 I Rcglonc 9 9 2 2J IJ IO O O 0.0 41
3. 1.25 l Rcglone 9 9 , J5 -I IO O O 0.1 52
4 0.62 l Reglone 9 9 6 44 " IO O I 0.1 6'
S. 2 le 1,25 I Reglone" 9 9 I 25 -21 IO O O 0.0 74
6 J,O I Basta I I I 44 -297 9 I 6 0,1 "7. 1,5 I Basta 2 , 2 50 -259 IO I I 0.0 194
LSD m '"
ltd 5 behandlet 2 gang dagen efter I bc:-handhng

Led 2-5 er liisa! LIssapol 810

mcrudbYller for alle behandlinger, men der er kun opnået
et positivt nettomerudbytte, hvor Reglone er anvendt.

I vinteren 1996-97 blev der gennemfart 2 forsøg. hvor
Regiane og Basta blev pro\et i forskellige doser til
ukrudtsbekæmpelse t hVldklovcr. Hvidkløveren ble\ ho
stet i 1997 og herefter bortsproJICt. Forsøget blev liggcn
de. og der er! 1998 høslel engrapgræsfro.

Resultaterne kan ses l tabel 4, Engrapgræsscl blev ska·
det af behandl lOgen med Basta t 1996-97. men ved host
har bestanden af engrapgræs været næsten ens efter alle
behandlinger. dog har bestanden værel lidt svagere, hvor
der blev anvendt 3 liter ()asta pr. ha I hvidkløveren. Den
svækkede bestand af klover og cngrapgræs i forsogslcd
dene. hvor der blev anvendt Basla. har givet bedre plads
til både lokunbladet ukrudt og enång rapgræs. Ocr er I

engrapgræssct opnået merudbytte for alle behandlIIlger
ne, StØrsi merudbytte er opnåe!. h\or der blev am,endt
Basta.

ForsfJgene har l'ist, al Ildbyttetabene ved ar am'ende
Basta I hl'idklowrefl har \'æret så slore. ul Busta ikke kan
en1Utle Reg/olle lil ukrudtsbekæmpelse i hvidkloI'er med
engrapgræsudlæg.

Græsukrudl
Del er ikke multgt at rense enårig og almllldellg rapgræs
fro fra engrapgræsfro. Del er derfor nødvendigt med en
god bekæmpelse afenårig og almindcllg rapgræs. når der
produceres engrapgræsfro. Engrapgræs udlægges for
størstedelen i vårbyg med kloverudlæg. Der hostes kom
forste år. klover andel år og engrapgræs de næste 2 til 3
år. Reglonc anvendes lil bekæmpelse afenårig og almin·
dclig rapgræs om vinteren eftcr host af dæksæden og i
nogle tilfælde om vinteren efter host afhvidkloveren.

Der er sat forsøg i gang for at finde midler. der kan er
stattc Reglone tIl bekæmpelse afenårig og alm. rapgræs i
hVldkJøver og engrapgræs. Det forsøges. om det er InU·

hgl at bekæmpe enårig og alm. rapgræs ved at anvende
Avenge t udlægsårel. efterfulgt af enten Boxer cller
Slomp Se. Boxer og Stomp se anvendes straks efter host

af dæhæden eller t det tidltge forår. Der følges igen op
med Boxer eller Stamp se efter host af hvtdkloverfroet.
Til sammenligning er der et ubehandlet forsogsled og et
forsogsled med Reglone. Der er gennemføn 4 forseg. 2
med udbyttemåhnger t kloveren og yderligere 2 forsog,
som er etableret i 1998. Resull<lIeme afforsogene kan ses
I tabelblIagel tabel E4 Der har t forsøgene ... æret en me·
get lilie forekomst af enårig og alm. rapgræs. og der er
tkke sct nogen effekt eller skader afbehandltngerne. Der
er l det ene af forsogene opnåct merudbytter for behand
lIngerne. mens der er små poSitive og negative merudbyt
ter i det andcl forsøg. Forsogcne fortsællcr. og der er
planlagl host af engmpgræsfro næste år.

Bortsprojtning af hvidklover i engrapgræs
På grund af forbudet mod al aJl\ende hormoner om efter·
årcl er der behov for at finde andre mIdler, der kan
bortsproJle hvidklo\ er, h....or der dCI efterfølgende år skal
dyrkes engrapgræs. Miljøministeren har givcl dispcnsa
Ilon, så lIerbalon må anvendes til bortsproJtnlllg afhvid-

TahelS 8ortsprojl/lmg a(hidkllJlw i engrapgræs lES)

BekæmpclK .r
EOgrBpgJZShvtdldø\·er. pet.

IhidkN\·u llctW>d Udbytte N<tt..E·CnPlrtH 21~e r_. ~. m<nodb<Ra maj ..... ....2. bch. ()'IO kJ" p'''''
p'''''

/998 JjorsiJg ,
I. Ubchandlct O , 7 1086
2.2.0 l Herbalon 100 100 IO 114 96
3. 2,0 IMamBon 100 100 IO 140 64
42'" 1.01 Mamgon , 100 100 IO 106 25
S. 1,0 JM.nigon.

3.5 I Ariane Fer' 100 100 10 157 91
6 3,5 I Anane FG· O 90 '6 50
LSD "'

Forsogsled 2-5 behandlct pnmo seplember
2. behandling J uger efter I. bclundllngr,m,
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Der har værel kraftig gengroning i frøgræsafgroderne j

1998. som har værellil Slor gene ved høst.

klover. hvor der efterfølgende skal dyrkes engrapgræs til
froavl. Det er dog under forudsæming af. at der sættes
forsøg i gang for at finde midler. der kan erstatte Herba~

Ion til denne opgave.
I label 5 ses de første resultater af forsog med bort

sprøjtning af bvidklover. Der er opnået en god bekæm~

pelse afhvidkloveren ved alle behandlmger. der er udfon
om efteråret, og bestanden afengrapgræs har udviklet sig
tilfredsStillende. Der er opnået merudbytter for alle beo
handlingerne. Der er meget stor forskel på omkostninger
ne: ved de forskeUigc behandlinger. meD de største neno
merudbyner er opnået, hvor der er anvendt 2 liter Herba
Ion pr. ha, og hvor der er anvendt 1,0 liter Matrigon pr. ha
om efteråret, fulgt op med 3,5 liter Ariane FG om foråret.

Der er behov for flere forsøg, for der kan udarbejdes en
vejlednmg i, h\'ordan h\'ldklmer kan bortsprojtes uden
brug af Hcrbalon.

Ukrudtsbekæmpelse i frøgræs
Der er et oget behov for en ekstra god ukrudtsbekæmpel
se i udlægsmarkerne, efter der er kommet forbud og be
grænsninger i brugen af midler ril ukrudtsbekæmpelse
om efteråret i frogræs. I forsøg med ukrudtsbekæmpelse I

frogræs undersoges, hvordan der opnås en god ukrudts
bekæmpelse i udlægssituationen. dels ved at gennemføre
2 behandlinger l udlægsmarken, dels ved al anvende en
blanding afer bladmiddel og etjordmiddel. Jordmidleme
har under fugtige forhold nogen langtidsefTekt.

Frogræsudlæg, forår
l foråret 1998 er der anlagt 6 forsøg med ukrudtsbekæm·
pelse i vårsæd med frogræsudlæg. Resultaterne af forso
gene ses i tabel 6. Der er l begge forsogsserier opnået den
bedste ukrudtsbekæmpelse. både målt 3 uger efter be·
handling og umiddelbart for host i de forwgsled, h\'order
er gennemfort 2 behandlinger. Efter host af dæksæden
har forårsbekæmpeisen fortsat haft en bekæmpclsesef
fckt på mellem 60 og 8 pct. af ukrudtsplanterne. Bedst
effekt er opnået, hvor del nye middel Capture er anvendt.
Alle provede midler og middelkombinationer har i årets
forsøg vist, at de afprovede doser er skånsomme overfor
græsudlægget.

I foråret 1997 blev der anlagt 2 forsog i vårsæd med ud~

læg af alm. rajgræs. Ingen af de provede midler skadede
udlæggel i 1997. I foråret 1998 har der været henholdsvIs

Tobel6. Bekæmpelse o/ukrudt i I'tJrjæd med /Id/æg offrogræs (E6 & El)

Toklmbladet ukrudl Gn<SU<!1zs

Vlned ... """al""" 21 dage efter For høll Ok""'" 2ldageeftc:r I 01<1_b<1W>d1ms bcbandJlng

pI. pr. ro- pct. dzkn.ing pI. pr. m' I plalltebestand, kar_O-l O

1998.1fonøg
l. UbcbandIet 12. .. 7S • 8
2. 1.0 l Anane Super 11 5 2. • 8
J.2 x 0,5 I Ariane Super IO J 21 • 8
4.1.0ITnstar 20 • J1 • 8
S. O,7S I Brioml 2. • 30 • 8
6. 0.7S I 8notnl + 0.1 I F1cxidor Il J 20 • 8
7. 0,7S I Briocril + 1,0 I Stomp se l. • 20 • 8
8. 0.7S I Briouil; l,S I Basagran M75 12 2 25 • 8
9. 0,5 I Oxitril .. l tab Express J1 8 ,. • 8

IO. O,S l Oxitril .. 1,51ah lIarmony Plus 26 8 18 • 8
ll. 0.6 1Capture 24 7 • • 8

Fo~ogsled 2-11 behandlet st 12·13
Forsogslcd J og 8 er ogsli ~hal\dJcI SI 14-15

JlJ\i8. 3forsøg
I. Ubcharw11et 15. 50 70 IO •2.1,0 l Anane Supcr 20 7 18 10 •3. 2 )I O,S I Anane Super 15 5 ,. 10 •• 1.0 I Trist:U' 21 6 Il 10 •
5.0.75 l Briotril '5 12 20 IO •6.0.751 Brioml ' 0,11 Fiuidor 21 8 Il IO •7.0,75 I Briotril + 1,0 1 Stomp se 38 8 18 10 •

forsogsled 2-7 behandlet 51. 12-13
FotsOgsled 3 er også bclundlel SI 14-15
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Tabel 7. l.. krudt I wJrsæcl med Ildlæg. ejtt'n7rknmg /998 fE9)

Ud~1 frøavlsAr

r~nes.d"'gt ToklmblaJct
""Ol

Udb)'tt. ,-
I "'"ti ukrudl, plan!CI' fro i

~
....,.

,...01

"""'" ud~

...-1 """ pe1. ~ .. ~ ..
/997& 1991( j formg
I Ubthandln J7 18 87.5 1115
2 0.751 Bnotnl II 4 S5A

"

.,
3.0.75 Illnotril +

0.11 Flexidor 4 4 90.' 18 ·17
~ 0.75 I Unotnl '

1.5 I Bll ....lgnm M 75 IO J 87.7 JO ·23
5 1.5 l Basagran M 75 2. 8 90.• II ·17
tl 2 tb bpress + " II KII.O IO ·1 ,

0,1 LI~).iIfXlllJl()

LSD ~

Forsog~led 2-6 t'r behandkll ~l.Jlhum 12·13
Bchandlel I Sf. 14-15

3 og 17 ukrudtsplanter pr m l det ubehandlcde forsøg~·

led. mens der har været mellem I og 6 I de behandlede
forsøg\led. Der er målt froudb)'tte i det cne forsøg. og der
er opnået et merudb) Ile, hvor der er am endl 1.01Iler
0'<1101 - 1.0 lller Slomp se pr. ha. Re!oultaterne afforso
gene kan ses i tabelbilagct tabel E8.

I tabel 7 ses resultaterne af 3 forsøg. hvor forsøgsbc
handlingerne blcv udfort i 1997. Frøafgroderne er hostet l
1998. Resultaterne af forsogene fra udlægsåret kan ses l

Ovcrsigt over Landsforsøgcnc 1997, Side 139 tabel 8.
[)cr er vcd behandlingerne oJln!tct cn reduktion i antallet
af ukrudtsplanter. Bed<;t effekt har der været i forsagslcd
21114. Græsudlægget h;lr ikke været på ....irkct afbehand
Imgerne. Der er opnået merudbytter for behandlingerne i
2 forsog. mens der er reglstrerct Cl udbyttetab i det 3. for·
sog. I gcnnemsl1It afforsogcne er der ikke opnået merud·
bytter. der kan dække omkostnmgerne lil behandhnger.
ne. for::.ogene fonsæner.

I tabel 8 ses resuhateme af 3 forsog gennemfort t fl)J
græ!o og I forsag I rods\ mgel Det nye middel 'Aerlm.
søm endnu Ikke er godkendt i Danmark. er prøvet for for·
sle gang. BehandllIlgerne med O'<1tnl og ~erlm er blevet
gennemført om efterårel efter hØM af dæksæden. mens

Frø· og industriafgrøder

Tane/SI ('krocl15bekLJ'mpeIH' IIrogræ.f (E/l)

Tolum· Toklln·blodet
uIaudl bbd<t

r ..."", J u&, uIaudl U"'r."''' .....oob
efter IL. ,ed bøst. a frø pr. ha

planter ~,..01

II.J9X J /orsog ! Alm Nm/-
raJgræ:.· ninNI"

I Ubehandlct lJ • 1212 1451
2 1.75 Anane Super IO I ., J04
3. 1.0 I Oxilnl 22 J ·10 147
~ I.S I TnSlar I. I 44 21'5.4.0 IlJasagran M 75 2. I 7 242
" 25 I Ariane l-O 18 I i4 m
LSD " M

199:> IY98 "forsog
I UbchandlCl " J 1191
2. 1.-:"5 Ananc Super 18 I 60
4.1.51 Tnstar " I "5. ~.O Ilhs.agran \f 75 2. I "
6. 2.5 lAnanc FG

"
I ·2

I.SD ~

Anane FG er ble\'et anvendt I foråret I det ubehandlede
forsøgsled l forsoget med rodsvlllgel har der været en
ukrudtsbestand på 280 ukrudtsplanter pr. ml om efteråret.
pnmæn agersledmoder. tvetand og ærenpns. I forsogene
med rdjgræs har der værel mellem 8 og 101 ukrudtsplan·
ter pr ml i det ubehandlede forsogsled. Der er opnået ens
ukrudtsbekæmpelse afefterårsbchandlingeme. [ I forsog
med rajgræs har mellem I og 8 pet. af overfladen værel
dækket af ukmdt ved host, og i rødsvingcl har mellem O
og 4 pet. afo ....erfladen ....æret dækket mcd storSI dækning i
de ubehandlede forsogsled. Der eropnåel merudbyuer I 2
afrajsræsforsogenc. mens der er registreret Cl udbytIetab
i det ene forsøg I rajgræs_

Ukrudtsbekæmpelse om foråret i froavlsåret
I foråret 1998 er der anlagt 3 forsog med ukrudtsbekæm
pelse I frogræs. 2 forsog er gennemfort I alm rajgræs og I
trodsvingel. Resultalerne af forsøgene ses I tabel 9_ Der
er opnået cn god ukrudtsbekæmpelse. dog har der ved
host værel en storre dækning af ukrudt. h\order er blevet

Tabel R {/krudt, frøgræf tper host afdæksæd fE IO)

Forutgslcd 2·6 behandlct 18.- 24. ~plC"mbcr
Forsogslcd 2 behandlcl 15 apnl-I nuJ

R'Jlr~,
Red,vlnRtl

1998 AntulfiJrsI'f{
I. Ubehandlet
2. 2,5 I ,\nane FG
3.1.0 I OXlml
~ 0,1 kg Merlm
5 0.05 kg Mcrlin
6. 0.5 I OXltnl

+ 0.05 ka Merhn
LSD

Tokimbladet ukrudt
planter pr. m'

oktober I maj

4 4
100 35
8~ 20
26 13
18 13
24 13

20 14

Udbvtte og merudb.
i8 frø pr. ha

raJjJJ1eS Irødsvmgel

-' I
1371 1165

-42 -20.. .
28 -22
21 119

68 ..,
~ ~

Blod hejre kan forekomme som ,,/enidt i frogræs. Fro af
hlod hejre er \'onskelige at rense fra kultllrgræsjrøene
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Tabel JO. Græsllkrudt i rajgræs, sået irenbestand
sommer/efterår. (EJ2)

Forsogsled 3-6 behandlet lige efter såning
Forsøgsled 2·8 er behandlel med 0,8 l Oxitril pr. ha i st, II.
"Behandlet SI. II

Afgrødel EnAng rapgræs Enårig Udbytte
Alm. r-ajvRS ~mer-
adl.gllOm pet. dæknmg afjord ",lf:'

k8 r.:1reabtstand
oktober loktober l april P''' pr ha

Bekæmpelse af græsukrudt i etableret frøgræs
Der er gennemført 1 forsøg i forårsudlagt alm. rajgræs,
hvor forskellige kombinationer af Tribunil, Boxer,
Stomp se og Nomon; samt Ariane FG er anvendt. Der er
opnået god bekæmpelse afenårig rapgræs. et mindre ind
hold af enårig rapgræsfrø i frovaren, og der er opnået po
sitive mcrudbytter for behandlingerne. Resullaterne af
forsøget kan ses i tabel EI4 ilabelbilaget

I forårsudlagt engsvingel er der gennemført I forsøg,
hvor Avenge. Tribunil, Stomp se og Boxer er prøvet.
Der er opnået en lille effekt på antallet af rapgræsplanler,
men indholdel af rapgræs i engsvingelfrøet er ikke påvir
ket. Resultaterne af forsøget kan ses i tabel E1S i tabelbi
laget.

J.J 959
1.8 t045
0.3 -138

0.3 ·84
0.4 -I\S

0.7 -116
1,1 -103
0.8 -17

ns

2
4
3

S
6
2

/998.6/orsøg
i. Ubehandlet 58 2
2.0.810xitril SS 2
3. 2,0 l Boxer 27 I
4, 1.0 J Baller

1.0 J Baller' 31
S, 2,0 I Stomp SC 30
6, 1.0 I Stamp SC

1,0 l Boxer 31
7. 1,01 Boxerl 4<l
8. 1,0 l Stamp SC" 47
LSD

tokimbladede ukrudt er i forsøgsled 2 til S blevet bekæm
pet med Oxitril. Boxer og Stomp se er anvendt. dels
straks efter såning, dels på afgrødens stadium ll. Der er
opnået en god bekæmpelse afenårig rapgræs. bedst hvor
Boxer eller Stomp se er anvendt straks efter såning. Be
kæmpelsen har medføn et mindre indhold af enårig rap
græs i frøvarcn, Der er i gennemsnit opnået et merudbytte
på 86 kg frø for at bekæmpe dct bredbladede ukrudt med
OxitriL J forsøgene har alle yderligere behandlinger med
ført udbyttetab i forhold til, hvor der har været anvendt
Oxitri1.

Der er gennemført l forsøg i efterårsudlagt alm. raj
græs, hvor forskellige kombinationer afTribunil, Boxer,
Stomp se og Nortron er blevet anvendt. Der er set skader
efter flere af behandlingerne. Resultaterne af forsøget
kan ses i tabel E14 i tabelbilaget.

Resultaterne aflo års forsøg med anvendelse afBoxer
og Sromp se i efterårsudlagt rajgræs tyder pd. at raj
græsser skades så kraftigt, at am'endelse ikke kan anbe·
foles.

Forsøgene fortsætter.

Strategi/or bekæmpeL~ea/tokimbladetllknldt i
kløver og græs tilfrøavl

anvendt Oxitril. end efter de øvrige behandlinger. Der er
opnået merudbytter for de fleste behandlinger, Nederst i
tabellen kan ses genncmsnitsresult.tterne af 4 forsøg
gennemføn i alm, rajgræs i 1997 og 1998,

Der er opnået den bedste bekæmpelse og slørst udbyt
te, hvor der er anvendt Ariane Super eller Tristar.

I sædskiftet:
Hold et lavt ukmdtstryk ; hele sædskifter.

- Bekæmp ukmdtsarter. der er vanskelige eller
umulige at bekæmpe i/røa/grøden.

Udlæg:
Gennemfør en effektiv IIknldtsbekæmpelse i ud
lægsmarken

- vælg midler med god effekt oveifor de likmdts-
arter. der findes i marken,

- gentag behandlingen, hvj,\' der er behov.

I froafgrøden:
Undlad bekæmpelse, hvis der ikke er betydende
IIkmdtstryk.
Ulmldtsarter, som ikke kan/rarensesfruet. be
kæmpes, hvis der er brugbare bekæmpelsesmidler,

Vælg midler, der er skånsomme.

Græsukrudt i frøgræs
Græsukrudt er el problem i frøavl af flere årsager. Værst
er del, at nogle græsfrø ikke kan renses fra andre græsfrø.
f.eks kan enårig- og almindelig rapgræs ikke renses fra
engrapgræsfrø. I andre lilfælde er dct mUligt at rense små
frø fra store og omvendt. Græsukrudt kan også være år
sag til udbyttetab i nogle frøafgrøder. Det er otle dyn at
bekæmpe græsukrodt, og afgrøderne skades undertiden
også ved bekæmpelsen, For at opnå et godt resultat er der
derfor behov for et ston kendskab til såvel afgrøde,
ukrudt som de bekæmpelsesmidler, der kan anvendes.

Bekæmpelse af græsukrudt i
sommer/efterårsudlagt rajgræs
Vindaks og enårig rapgræs er et stigende problem, når
rajgræs sås i renbestand i august. De første forsøg med
bekæmpelse af græsukrudt i efterårsudlagt rajgræs blev
gennemført i efteråret 1996, Forsøgene viste. at der kan
opnås gode effekter mod græsukrudtet, men også at der
kan opstå voldsomme skader på afgrøden. I forsøgene,
der er gennemført i efteråret 1997. er doserne afmidleme
derfor reduceret i forhold til sidste år. Samtidig er det lil
stræbt, at rajgræsset skal være sået i mindst 2 cenlimeters
dybde, således at der er god afstand mellem middel og
rajgræsplanteme rødder.

I tabel IO ses resultaterne af 6 forsøg med bekæmpelse
af græsukrudt i efierårsudlagt alm. rajgræs. Græsset er
sået [ni midt i august til begyndelsen af september. Del
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Tahel II. Bekæmpelse afspildfro afrajgræ.l' og græmkrudr
i rajgræs (E 16)

Enårig

'~w:. "'pgnn Udbytte N~lto-
spIl p anttt J:i. ~""'. ""'.Alm. rajerRl pr. ml bytte udbytt~,

mng p;l" kg fro

okloberI april april
pr. ha

IYY8. J for,mg 1
I. Ubehandlet 190 412 7 UlS
2 2.0 I Boxer 26 69 I 40 J

3.4.0 l Boxer 14 21 O -19 ·84
4.2.0 l Slomp se " 31 I O -]j

5.4.0 I Slomp SC 16 15 I 9 -ll
6. .2 x .2.0 J Boller' 16 21 I 14 -l9
7. .2 x .2,0 I Stomp SC" 11 20 I 16 ·14
ISO "'

Forsogsled 2- 7 behandlet stf;.ks efter hos!
I) .2. behandlIng] uger efter l. behandhng

Bekæmpelse af spildfro af rajgræs og
græsukrudt i rajgræs
Det kan i nogle situationer være aktuelt at dyrke frø p~

det samme udlæg af alm. rajgræs l flere år. Spildfrø vil
ofte medfare. at afgroden bliver for tæt. hvilkct mcdfører,
at der cr riSiko for, at skuddene bliver for svage. og at
froudbyttel bliver for dårligt. Der er gennemfort J forsøg.
hvor spildplantcmc af rajgræs er forsøgt bekæmpct med
Boxer eller Stomp Se. Boxer og Stamp se har i andre
forsog vist. at de har god effekt på græsfrø. som ligger på
jordoverfladen. l forsøgene er Boxer og Stamp se ud·
sprojtet i IO doser. både kort efter frøhesten og i en todelt
behandling. Resllltatemc af forsagene fremgår af tabel
II. Alle bchandlinger har rcsulterel i en bekæmpelse af
spildplanter og enårig rapgræs. Storst effekt er opnået.
hvor der er anvcndt de højeste doseringer. Der er opnået
merudbyncr for behandlingerne t 2 af de 3 forsøg. mens
der har værct udbynetab i dct sidste forsag. I gcnnemsnit
er der opnået merudbytter. som knap har været i stand lil

Tabel 12. Bekæmpelse afenårig rapgræs me(1 2 x 1.5 kg
Tribllnil pr. ha, /992·1998

behandlet

Raj~ræs, 12 forsøg
I 27 0.0 0.0
6 127 0.0 0.0
9 -I 0.0 0.0

20 99 1.0 0.2
16 112 0.0 0.0
J7 -J07 0.0 0.0
l8 ·48 1.9 0.8
74 107 1.7 1.1
97 40 2,9 I.l

118 " 1.1 1.1
118 -220 O.l 0,4
197 -11 1.8 lA

Engrllpgrrs. 4 forsøg
2 2l O.l 0,2

li 18 2.1 0.2
64 l 0.9 0.1

19l III 0,1 0.0

Frø- o~ industriafgrøder

al dække omkoslningerne til behandlingcrne. Forsøgene
fortsæltcr.

Tribunil
Tribunil har igennem flere år været anvendt til bekæm
pelse afenårig rnpgræs i flere græsarter. [ tabcl 12 ses re
sultaterne afudsprojtning af2 Jo( 1.5 kg Tribunil pr. ha i 12
forsag gennemført i rajgræs. og 4 forsøg gennemført i en
grapgræs. Tallenc i tabellen er sorteret eftcr et stigende
antal enårig rapgræsplantcr pr. ml for behandling. t raj
græs er der opnåel megct svingende effekt. både målt i
forhold til merudbyttc og indholdet af cnårig rapgræs i
frovaren. I engrapgræs er der opnået merudbyttcr. og der
cr også opnåct en reduktion i indholdet afenårig rapgræs
j frovaren.

Dct cr sjælden! lønsomt at bekæmpe cnårig rapgræs i
alm. rajgræs. Fro af enårig rapgræs kan renses fra raj
græsfrø. Ved meget stor og kraftig forekomst af enårig
rapgræs i svagt voksende rajgræs kan der være behov for I
bekæmpelse.

Da fro af enårig rapgræs ikke kan renscs fra engrap- E
græs, er der ofte behov for al bekæmpe enårig rapgræs i
dcnne afgrøde.

Strategi for bekæmpe/se afgræsllknldl i græs Iii
froavl

I sædskiftel.'
I/old er lavlllkrlldlstryk i alle ufgmder i sæd.~klf
lel

Bekæmp græsllkna!t.

Udlægget:
Udlæg græsfro i dæksæd.

Froafgrøtlen:
Bekæmp lom græsukmdr. hvor der er behov.

Der er :,jælden! behov for (Il bekæmpe enårig rap
græs i kraftigt voksende ajgrøder.

Gennemji,r kun bekæmpe/se pd I'elewhelerede af
groder i god vækst.

Vælg så skånsom en behandling som mIlligt.

Sygdomme i frøafgrøder
I efteråret 1997 og foråret 1998 har der været svage an
greb af svampesygdomme, men sidst på sommeren cr
nogle rajgræsmarker blevet kraftigt angrebet afkronrust.

I forsøgene. hvor forskellige midler til svampcbckæm
pelse er afprøvet, har der værct svage angreb afsvampe
sygdomme.

Alm. rajgræs
Der er gennemført 3 forsøg med svampcbckæmpclse I

alm. rajgræs. Der har kun været meget svage angreb af
sygdomme ved forsøgenes anlæg i maj. 3 uger ellcr be
handling har der været angreb afmcldug. rust og bladplct
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Tabel Il. 5)'gdomme pd alm. rajgræs (El 7)

Tabel 14. Fungicidstrotegl i sildig alm. rajgræs (El B)

Forsøgsled 2-5 er behandlet ved begyndende angreb
"Forelebigt: priser

sygdommene, og der er opnået det største memdbytte og
nettomerudbytte, hvor der er anvendt 1,0 liter Amistar
Pro pr. ha. Amistar Pro er ikke godkendt i frogtæs.

-14
-34

-9
go

-g
-16
22

1998.3/onøg
l. Ubehandlet 2 l IIS3
2. 0.5 1Till top 2 l 1l
3. 2,0 I Amistar Pro 2 l 46
4. 1,0 I Amistar Pro 2 l II
S. O,S ICorbel 2 l 10l
LSD M

J996-98. Antal/ur.mg II II II
I. Ubehandlet I , Jl92
2.0.5 I Tilt IOp 1 I 21
3. 2,0 1Amistar Pro O l 44
4. 1.0 1Amistar Pro 1 1 66

PCt Weknin~4-2l dage Udbytte N....
SIk1l& alm. njgntS

efter SIdste handhng
~. mcrudb

meldug l rusl IbladPlet
k~~'kg'" •. lpr. ha

/998 's/onøg
l. Ubehandlet O O O 1703
2.3 " 05 l Tilt top O O O 124 16
J. 0.5 1Tilt 10P O O O li 2
4.0.5 1TIIIIOP O O O 62 11
5. 1,0 I Amislar Pro O O O -2l -69
6_ 1,0 1Amislar Pro O O O 124 80
LSD M

/997-9/i 8/orwg
l. Ubehandlet O O 1412
2. 3 >< 0,5 I Tilt top O O 91 l
3. 0,5 l Tilt top O O 10 -20
4 0.5 1Tilt lap O O 29 -1
5.1,01 Amistar Pro O O -17 -61
6_ 1.0 I Amlslar Pro O O 66 22
LSD

Bchand Ilngstidspunkter:
Led 2: SI. 31·32: 37.39; 49-59
Led30g5:sI.31-32
lcd 4 og 6: sI. 37-39
Forelubige priser

Pet. da::kron~4-21 dage Udbyne N.....efter be dhng
~db. mcrodbAlm. njgnrs

meldugI NSt !bladplet
kg'"

kg '" pr. h~;,1
",..ha

Bekæmpelse af sygdomme i sildig alm.
rajgræs, slrategiforsøg
I tabel 14 ses resultaterne af 5 forsøg med svampebe
kæmpelse i alm. rajgræs. Forsøgene er anlagt for at fmde
dct optimale tidspunkt for svampebekæmpeJse i alm. sil
dig rajgræs. Der er behandlet 3 gange, stadium 31-32,
37·39 og 49-59 i forsøgsled 2, mens der kun er behandlet
en gang i de øvrige forsøgsled, henholdsvis stadium
31-32 og 37-39. Der har værel meget svage angreb af
sygdomme i forsøgene. Der er for begge midler ved en
keltbehandlinger opnåct de største merudbytter for sene

i l forsøg, og der er afde prøvede midler opnået en ensar
tet. men dårlig bekæmpelse af sygdommene. I de 2 øvri
ge forsøg har der 3 uger efter behandling kun været me·
gel svage angreb af sygdomme. De opnåede resultater er
visl i label 13. Amislar Pro og Tilt top er bredspektrede
midler, mens Corbcl kun har god effekt mod meldug og
rust. Den forgrøl1J)cnde effekt, der ses af strobiluriner i
kom. kan ikke findes i forsøgene med frøgræs. Der er op
nået det største merudbytte for behandling med Corbe!.
men merudbyttcme er ikke statistisk sikre.

I gennemsnit af Il forsog, som er gennem føn i perio
den 1996 til 1998. er der opnået ensartet bekæmpelse af

Kronrust har optrådt j fIogie rajgræsmarker i 1998. All·
grebene er kommet S('III, her i sorlen Tivoli. Som eloriell
terende forsog er en stribe behandlet med 2.0 liter
Amislar Pro pr. ha dell 24.jurri. Der er opnået ell god be
kæmpelse af kro"rIlSI. Nederste hi//ede viser ÅTO'lrIlSI.

der har bredt sig tillrostænRlerne. (Foto o\'('rst: Zeneca
Agro).
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Kil" \'f!d tIdlige og kraftige wIgreh afmeldug o~.:eller

nlSI omj(Jrårel ogjorsommeren kan dell'ære !lmwml at
gennemfi,re en bekæmpe/w!

Pcl drlcnU\gl4-21
Udbytte Neno-~ efta "Idsce

Engnpgrrt handling
~IT~

mm>db.
ka f'nJpr.

meldug I "'"
fro P' halt

Forsøgsled 2-5 er behandlet \'cd begyndende angreb
Fordoblge pn-.er

.J~

-89

·-'5
·SS

-IS
·7'
·2Q

912,
6,.

'".J.,
q

-6'
~,

8
J
J,

18
6
6
8,

o
O
O
O
O

,
O
O
2

1998 J fors~,g
I. Ubchnndlel
2.0.5 I Till top
J. 2.0 I Amlstar Pro
4 1.0 I Amlslar Pro
5 0,5 I Corbel
LSD

1996-9... 9 rlJrS~,g

I. Ubehandlet
2 0.5 I Till fOp
J. 2.0 I Amlstar Pro
4 1.0 I Aml,t:u Pro

Tabf.'! H S\gdommepåengrapgræs (E191

i megel fi1gfige sumre kali da I'ære b('hol/fin' al

hl~kæmp('b/adpletl·mmpe.

Vælg midler med J.:od effekt mod de dominerem/e
,fl'ompes,\'f{domme Anvend hal,' normal doser/"R

Sildixe sarIer kan ha\.'t' behov/or s\ampebekæm
pC/I·t'.
Tidlige sorler har'Uæidetll behov jorq'ompebe
kæmpeJ.\"f.'.

Undersøg markerne i I'æ/...\/swdlllm 29·65.

Bekæmp I·ecl.
.\feJdllg

OH'r /O PCI anxrebne planter I SI 19 50.

RIIJI

o\-er J(J pl·t. angrebne planter i 'II 21} 50.

O\'f!r 50 pc! ongrebne planter i sI 50 65.

Bladplel

Slrategi i /999 mod h1adsmmpe I alm rajgræs

behandhnger Med en behandling med Tilt top l "radIUm
37-39 er der ~Iedes opnået halvdelen afdet merudbyne.
der er opnået ved 3 behandlinger. Der er i gennemsnit af
forsogene opnået de storste merudbyttcr. hvor der er
gennemfort 3 behandlinger. eller hvor der sent har været
am endt 1.0 Ilter Anuslar Pro pr. ha

Med de meget svage angrcb, der I forsogene har været
afmeldug og rust. skyldes de opnåede menldb)1ter andre
bladplculvampc. At der i årets forsog opnås de "tørste
merudbyttet ved sene behandlinger. passer også god!
sammen med, at bladpletsvampe I rajgræ~ udVikler sIg
sent og bedst under fugtige vejrforhold.

~ederst i tabellen kan se~ gennemsmnet afresultalcrne
af8 forsøg gennemf0r11 1997-98

Engrapgræs
I tabel 15 ses resultaterne af 3 fONog med s\'ampebc
kæmpclse i engrapgræs. Ved anlæg har der \æret 3 pet
dækning afrust Idet elle forsag, SOlll 3 uger efter bchand
Img har udviklet sig 11150 pc!. dækning i del ubehandlede
forsogsled. Ocr har været bedst effekt af behandlingerne I
forsogsled 2 og 3. hvor rustangrebct er reduceret lil 18
pet. dækning I et andet fONOg har der været et meget
svagl angreb af meldug. som ikke har udviklet sig.

Ocr er opstået udbyttelab ved forsogsbehandlmgerne I

det cnc forsog, h\or der er opnået et udbyne på 1377 kg
fro pr. ha i det ubehandlede forsogsled.1 de 2 øvrige for
sog er der opnået merudb)1ter for de fleste behandltnger
Det hOJest opnåede mcrudbyne er på 92 kg fro pr. ha. I
gennemsnit er der ikke opnået merudbytter. der har kun·
net betale omkostningerne ul kemikalier og udbnngning.

Nederst i tabellen ses gennemsnitsrcsullatcrne af9 for
sag, gennemfort i 1996-98. Der er opnået små merudbyt·
ler, som Ikke har været store nok til al dække omkostnin
gerne.

Skadedyr i frøgræs
Der har \æret anlagt 3 forsøg med bekæmpelse af Io... ·
snudebiller I dere.'i æglægmngspenode fra forst I maj til
forst i Jum. Der er gennemfon .:I behandlmger med
pyrethrOldcl Suml-Alpha. Der er Ikke fundet angreb I no
gen af forsogene. Resultaterne af forsøgene ses i tabclbl
lagc! tabel E 20.

Kvælstof til alm. rajgræs

Kvælstof til 1. års alm. rajgræs til fro
Ocr er gennemfon 6 forsog med kvælsloftil alm rajgræs.
Der er IlIfort henholdsvis Oog 40 kg kvælstof pr. ha om
efteråret. og om foråret er der tllfort fra 40 til 160 kg
k\ ælstofpr ha Gennemsmtsresult31erne af forsøgene fut
l år og fra 1997 er vbt i figur I. Alle forsøgene cr
gennemfort på Jordtype JB 4-7. Der er Ialle forsøgene fra
1997 og Ialle undtagen et forsøg i 1998 opnået det største
udbyne, h...or hele \"'""\'ælstofmængden er lllført om for-

Detfiigrigt> vej,. i /998 har givel gode betinge/serfor IId
\'ikling ajsko/dp/el. her angreh i Jwndegrll'J
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de seneste to års forsøg er vist i figur 2. I 1997 og 1998 er
det største udbytte opnået, hvor hele kvælstofmængden
er tilført om foråret. dog med undtagelse af I forsøg på]B
3.

I 1998 har lejesæd<;karaktereme ved høst været mellem
Oog IO. J 1 forsøg har karakteren været O, uanset om der
er tilført 40 eJler 200 kg kvælstof pr. ha, mens karakterer
ne i et andet forsøg har ligget på 2 og 5, hvor afgrøden har
været tilfort 40 og 80 kg kvælstofpr. ha og 8 eller derover
ved de hajere kvælstofmængder. I 1997 varierede leje
sædskaraktereme ved høst mellem 6 og IO. Der er len
dens til, at der opslår Cl forholdsvis stort fald i udbytterne
ved lejesædskarakterer under 8.

Der skal til/øres mellem 110 og 130 kg kvælslofpr.
ha.

Der skal rilfores en kvælsfOfmængde. så afgrøden
går i leje ved høsf.

liele kvælstofmængden skal !Jormalt tilføres om
foråret.

Del kan i meget svagt udlæg være nødvendigt at
tilføre op lil JO kg hælstofom efteråret.

Strategi for Jn'ælstofg(Jdskning til alm. rajgræs

20016080 120

I alt kg N pr. ha
40

/'/ --
//
//

/ -- 1997, o kg N efterår
/ _1998. Okg N efterår

1--.---- 1997,40 kg N efterår
- 1998, 40 kg N efterår

900

1000

året. Hvor der er tilført 80 kg kvælstof pr. ha ellcr mere.
har Icjcsædskaral..1ercmc ved høst i alle forsøgenc været
8 eller derover. Ved en Icjesædskaraktcr på 8 eller dcr
over er afgrøden liggende.

1100

1400

1500

Kvælslof lil 1. års alm. rajgræs

1600

Fig. 1. Den beregnede optimale hælslo/mængde i årets
enkelt/orsøg varierer mellem Oog 194 kg kvælsto/pr. Ila.
(El/).

Kvælslof lil 2.-3. års rajgræs

Fig. 2. Den beregnede okonomisk opfimale hælsto/
ma!tlgde varierer i årets enkelt/orsøg fra O til 240 kg
J.:vælsroj"pr. ha. (El l).

Kvælstof til 2.-3. års alm. rajgræs til frøavl
Oerer genncmfort 6 forsøg med kvælstof til 2.-3. års alm.
rajgrces. Der er tilført henholdsvis Oog 40 kg kvælslof pr.
ha om efteråret, og om forårer er der tilført fra 40 til 160
kg kvælstof pr. ha. Gennemsnitsrcsultateme af Arers og

./
/ 1996, Okg N efterår

/ 1997, O kg N efterår
- 1998, O kg N efterår

/
1997,40 kg N efterår

- 1998, 40 kg N efterår

/ ---~/// --
/'

Raps
Vinterraps
Vinterrapsen blev sået rettidigt i efteråret 1997 og udvik
lede en god kraftig rod inden vinteren. Vintervejret for
voldte kun rn og små skader enkelte sleder.

Vækslcn begyndte i det tidlige fo[~r. og afgrøden ud
viklede sig kraftig!. Vinterrapsen begyndte blomstringen
først i maj i de sydligste dele af landel og midt i maj i de
nordligste. Blomstringsperioden har været relariV1 kort,
hvilket har begrænset angrebene afstorknoldet knoldbæ
gersvamp, som ellers har haft forholdsvis godc betingel
ser i det fugtige vejr omkring blomstringen. Der har
været svage angreb afsygdomme og Skadedyr. Planterne
har været højcre i 1998 end i de seneste år med udbredt
lejesæd til følge. Nogle marker. specielllangstråede sor
ter med en meget tæt plantebestand, gik allerede i leje in
den blomstring. Det har været vanskeligt at gennemføre
en tilfredsstillende skårlægning afvintcrrapsmarker med
uensartet lejesæd.

Vinterrapssorter
I årets forsog har Exprcss igen været målesort. I afprøv
ningen er almindelige sorter, hybrid - og sammensatte
sorter afprøvet og sammenlignet. Sammensatte sorter er
en ny betegnelse for den type af sorter. der tidligere blev
kaldl mixhybridsorter. En sammensat son består af en
blanding af en pollcnsteril sort og en eller flere pollenfcr
tilc sorter. De pollenfcnile planter skal bestøve de pollen
sterile planter. De markcdsførte sammensatte sorter be-

20080 120 160

I alt kg N pr. ha

40

700

1300

900

1400

600

! 1100
li.
.! 1000
~

1200
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Tabt'! 16, Land5(onoK med \'lnrerrap:'5orter, /998
(E1J-E161

~,~=1:" lide landet

VI_ternps
!hL olIe i udbyn<

0<me Jylland Hele Sld tørstof, 8 ""'.'''''',, udbkvlihlet p<t, hqfm

<fnwl forsøg , • • • •
Express 46,7 40.6 44,0 100 4'.5 41.4
Capuol 0,0 1.1 0.5 101 47.6 U
A~' ·1.9 0,0 -1.1 '8 47.9 -0,3
Karola -0.5 .1.2 -0.11 ., 47.7 0,1
Orlun 3,3 22 2,8 106 48.3 J,2
Lmfon 0,8 '.5 2.5 106 47.6 3_2
Anus 6,2 6,4 6.3 114 47.1 7,1
Columbus -0,7 -\.1 -O., 9< 47.2 0.2

L."'" -0,8 02 -0,4 .. 47,4 O.b
l\cropollS _4.4 0,0 ·2,0 05 48.2 .1.3
Canary .1.1 2.7 O.b 101 48.2 U
Conlact 5,8 D ',7 III 49.1 '.b
EllIel 4.3 4,J 4.] 110 47.8 4,'
Uuffalo 4.}i 7.2 5.0 III 47.5 b,5
I.SI> U

ln/ulfor)'øg , , • • ,
Ex"",s 47.9 41.5 45.1 100 49,6 4lol
Capltol ·1,4 O.' -0.6 .. .n.7 0.3
Bruno" J,2 U 2A 105 47.7 J,2
La", ·0.8 lA 0.2 100 48,7 O,b
Jon OA -1.1 -O.] .. 47.5 0,7
Mohlcan ·U O,, ·0.3 O, 49,0 0,0
Colvcn 2.1 1.8 2.0 104 48,1 2,b
Ilcrald ·0.4 ·2.11 -1.4 97 .n.6 ·0.4
Iluron ·\.7 ·2.1 ·1.9 96 47,4 -0,8
Llplon -lA -Ll -1,3 97 48,6 -0,7
Lisabeth ·\.0 -2,0 _1,4 '7 48.6 -O.,
Meteor U 0.1 0,9 102 411.4 lA
Nepal -2.2 -].0 -2.6 94 48,] -1.8
NSL 9625 -l.h ·5.0 -l.l 91 46.5 ·2.6
Enk 3,4 J.5 J,5 108 48.0 4.1
lSD I,'

<fntul/flr,mg. j • 8 • H
Express 47,1 J7.9 4J.6 100 51,0 40,4
Capltol ·1.2 U -0.3 .. 49.1 O,b
C""",,,, 0.1 .2,5 ·0,9 08 49,6 -0.2
Caplam ·0.] 0.3 -0.\ 100 50.1 O,J
Bons' 22 0,5 I.b 104 48.2 2.7
m.apl ·2.J .1.2 -1.9 96 49.7 .1.3
I;mblemel J.8 5,3 4,J 110 48.7 5.1
!\Iagara -O,J 0,5 0,0 100 J8.8 1.0
RNX 1601 -0,7 -1.3 -0.0 08 49.2 -0,1
vm u

~I1Wf/Orsl'8
, j • • 8 8

Ex!,=, 46.9 J7,I 43,2 100 49.8 40.5
Capltol -O.J 1.0 0,5 101 '82 U
Synergy' J,O J,3 J.l 107 48.6 3.5
Epl!.. \.A 3,b 3.8 3,7 109 47.7 4.5
E\eTUC VA 70' 2,' O,. 2,1 105 '8,3 2.7
I'glor 2•.\ 2.3 2.3 105 48.:' 2.6
/'sJ) 1.3

lI)bnd
Sammcn..al wn

står af 75-85 PCI. pollcnstcnle planter. og resten er pol-
len fertIle planter

Frø· og industrillf~rød{'r

Tant'! 17 Supp/erend(> forsog med vulterrapS50rter, /99X.
(E!7)

U<Ib)1<e og merudb Hele Le,.....
sul. kValIlet hk. pr I\a l..."" k.arIlk:ter ()..I O

Vlalernps

~IJYI~I~ Ru sul. beg·t.1 før
halitd bl::;. høst

-4t1ta/jonøg , b " " 14 14

Ex!,=, 41.5 J6.6 3• .5 100 I 4
Capltol .... 1 0,1 -2,4 <).I I 6
Lonn! ·2,b .3,5 ·2.9 .3 I 5
AnliS 2.5 J.b 2,0 IO? I 5
Columbus -1.6 U -0._ .. I b
Acropoh'> -0,1 2.9 1.1 103 I 3
Sortsbl. -1.7 l,7 -0.4 .. I S
/Sf) 1,0 jj 1.8

$on:.bl r~pres5. Capnol. Columbus. Lizard
Ilybnd

Ocr er også hybndsoner på markedet. Udsæden til hy- I
bridsortt:r produceres på pollensterile moderplantcr Fa
derplantcmc. som sås I smalle bede. fjernes eftcr bestøv- E
ningen Froct. der kommer ud af krydsningerne. er pol·
lcnfende og der er derfor mgen problemer med bcSIO\·

omgen I hybridsortcmc.
Tabel 16 viser reSUllalcmc af årets landsforsog med

\ inlcrrapssoncr. Alle sorternes udbytter er angivet. dels
som hkg fro pr. ha. dels SOIll hkg fro af standardkvalitet
pr. ha. Raps afrcgnes I Danmark efter slandardkvalitct.

Igen i år er de højeste udbyucr opnåct i hybridsortcme
Artus. Elite. BufTalo og Emblcme saml den almindelige
son Contaet. Alle disse soner har ydet et udbytte 10-14
pct. over målesorten Express. Dc nyc hybridsortcr Bnlno
og Boris. som er prøvet for forstc gang. har givet Cl ud
bytte 4-5 pct. over målesorten. Det er de samme soner.
der er hoje~tydende på Øerne og i Jylland.

l serien ncdcrst i tabellen er vist resultaterne af 8 for
sog. hvor de sammensane sortcr er sammcnlignet mcd
Exprcss og Caplto!. For al sIkre de sammensatte soner
mod pollen fra naboparcelleme har der på begge sider af
de sammcnsatte sorter været et værn med en sammensat
sort Der er I de sammensatte soner opnået Cl merudbytte
på 5-9 pct. i forhold tilmålesanen.

I tabel 17 ses resultaterne af 15 supplerende sonsfor·
søg Dct er forsog. som plantcavlskonsulenteme udforcr
eftcr eget onske. Der er gennemfort 9 forsøg på Oerne og
6 l Jylland. Udbyttcmvauet er højere på SJæll:md end I

Jylland. Der er kun opnået et statistisk Sikken merudbytte
af hybndsonen Artus. Sonsblandmgen. som har beSlået
afltge dele Express. Capnol. Columbus og lizard. ligger
I gennemsmt o\er Capltols og Ltzards udbyttcr og på m
\eau med Express=s og Columbus=s udbytte. Sonsblan·
dingcrnc har Igennem de sidstc 4 år ligget på forholdstal
mellem 95 og 106 l forhold ul Express.

Til højre t tabellcn kan ses karakteren for lejesæd ved
blomstnng og: ved hosl. I et forsøg har der været krafttg
lejesæd 'cd begyndende blomstnng. mens de ovrige har
ståct op Ved høst ,,'ariercr leJcsædskarakleren i cnkelt
forsøgene mellem O og IO. Acropolis er den mest stiV
str cde afde prøvede sorter.
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Væsentlige faktorer ved valg a/vinrerrapssort:

Tabel 19. Owrsigt over sorfs!orJøg i rinterraps.
Hele landet /995·98

t........,., Pet. olic i tOl'Slor
Udb~og
mcrudb)1te For-hkg frø af std.kval. holds·

Express Ip~r Exprcss Ip~et ..l
,

115
114
112
109
107
107
106
104
103
101
100

100

117
101
101
99

109
104
102
100
100

Express
Forsøgsår 199j-98.
Synergy" 50,1 48.9 38,7 J.4
Capital 49,8 48,J 40,3 1.8
Orl<" 49.5 48,7 40,4 0,8
Karola') 49,3 47,7 40,.5 0,0
Lizom 49,9 48.4 40,8 -0,2
Forsøgsdr 1996-98.
Artus" 49.8 47.8 41,3 6,9
Columbus 49.8 47.7 41,3 0,6
Lmfon 49.4 47.7 40,7 0,5
Acropolis 49.8 49,0 41.2 -0,3
Forsøgsår 1997-98.
BufTalo" .50,1 48,.5 41.6 6,1
EUIt:" .50,1 48.3 41,6 5,8
Embleme" 50,9 49.1 41,5 4,9
Contact 50.1 49.3 41.7 J,9
Epik VA" .50.2 48,1 41,5 J,l
Everest V.A. 70' .50.2 48.7 41.5 J,l
Colvert 49..5 4S,1 42,4 2,4
Eger' .50.2 48.7 41.5 1,6
Mohican 49,.5 49.0 42,4 1,2
J.u 49,5 47,.5 42,4 0,3
Avanl 49,4 48,0 42,1 0,0

Hybnd, ,. Sammensat sort

Der skal vælges sorter:

- med god oven'inrringsevne.

der i flere års forsøg har givet eT hOjT udbytte af
standardkvalitef.

med god stråstyrke.

- med god resistens mod sygdomme.

- med et lavt indhold afglucosinolater.

- med et lavt indhold afemcasyre.

karakteren for lejesæd giver derfor et godt indtryk af sor
ternes stråstyrke. Ligeledes har vinterrapsen været for
holdsvis høj i 1998, så sorternes højde er i år et udtryk for,
hvor høje dc bliver under gode vækstforhold. Der bar
været angreb aflys bladplet i et forsøg, skulpcsvamp i et
forsøg og kransskimmel i et forsøg. Sorterne Captain,
Eger, Embleme og Okapi har værel kraftigst angrebet af
lys bladplct. De svageste angreb af skulpesvamp er regi
streret i sorterne Colvert, Contaet, Embleme, Linfort og
Mohican, mens der har været et meget kraftigt angreb i
nummersorten NSL 96/25. Sorterne Canary, Colvert, La
ser og Linfort har haft det svageste angreb afkransskim
mel.

VI.~rnps

Express 100 100 100 100
Synngy" 126 100 105 107
Orl<.. 102 " 108 106
Capitol 108 101 109 100
Lizard 107 9J 99 99
Karola" 97 101 105 98
Anus" 115 121 114
Linfort 97 100 106
Columbus 104 10J 98
Acropolis 100 IOJ 95
Buffalo' 116 IIJ
Contaet 108 III
Emblc~' 114 110
Elite'l 118 110
Epik V.A.Z! 106 109
Eger' 102 105
Everest V.A. 7<Y 110 105
ColveTt 107 104
Mohican 107 99
J"", 102 99
Avant IOJ 98
Erik 108
Bruno' 105
Boris" 104
Mctcor 102
Canory 101
La<e. 100
Niagara 100
Captain 100
Cana...' 98
RNX 1601 98
lipron 97
Lisabeth 97
H=ld 97
Huron %
Okapi %
Nepal 94
NSL 9612.5 91

"Hybrid
"Sammensat !iOn

Tabel J8. Oversigt over flere drsforsøg med
vinterrapssorter /995-98.
Forholdstal/ar standardkvaliret

Flere års forsøg med vinterrapssorter
Tabel 18 viser resultaterne af de seneste 4 års forsøg i
vinterraps, hvor Exprcss har været målcsort. Hybridsor·
terne Artus, BufTalo, Embleme og Elite har i 2-3 års for
søg alle givet et udbytte, der er mere end IO pet. hojere
end det, der er opnået i Express. Del er ahså lykkedes ved
hjælp af hybrid forædling at øge udbyttet i vinterraps gan
ske meget. Der er dog også konventionelle og sammen
satte sorter, der har givet et twjere udbytte end Express.
og som er tæt på hybridsorteme.

I tabel 19 ses gennemsnitsresultaterne for de sorter, der
har været med i landsforsogene i 2 eller flere år.llabellen
er det muligt al se, hvilket gennemsnitligt olieindhold og
udbytte de prøvede sorter og Express har haft i samme
forsøg. Ved beregningerne er der ikke taget hensyn til,
hvor mange forsøg sorterne har deltaget i det enkelte år.

l tabel 20 ses vinterrapssorternes dyrkningsegcnska·
ber. Der har været forholdsvis meget lejesæd i 1998. og
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Tllf"rt P\.anle- ~>vE"",r\'llIltrnps i ah.. højde f.
~ ....kg pr ha "ntrr, cm • pr ha

5f"rlflg 1998
I. Kv:rISlofuonn 198 9 38,0
2 K\,.t:!sloft\oml

·JOkgNpr ha '" • ·2,1
J. 30 kg N pr. ha udstroel

efterår + som forsogsled 2 198 12 0.0, JO kg -.: pr ha placen:t 'cd
sånmg t som forægslcd 2 198 13 -0.1

5. 15 kg N pr ha placem vcd
sAlling + som forsegslt'd 2 183 12 ·1,1

b. 15 f"j.J P.19K kg pr ha
phlcerel ved såning 1
som forsogslcd 2 "3 II O.'

LSD 1.-

-
I~p,'d- Udb

Udscds· Rapeplanter koms-
.,.~

VInterraps rnængde pr. m' planler
pr. ml

hI<g ro'kB pr ha
....... 1 rnnl<

ha 5 d.
oIlenl< k....1.

Tahe/ 11 Placering afha":.tuf ,'l'd rækkeMjmflK u/
I',nlerraps (E28)

Tahel12 Ld.fCl'dsmcrngder ogforsk('lltge rækJct'ufslunde I

\"nlerraps (1::19)

forsogene ses I tabel 21. I 2. kolonne er VlSI den lotalt ul· E I
forte kvæJstofmængde. Alle forsogsled er blevet tIl fort
168 kg kvælstof pr. ha om foråret. I forsogsled I er der
yderligere til fort JO kg kvælstof pr. ha om foråret. I for·
sogslcd 3·6 er der tIIfort 15·30 kg kvælstof pr. ha om
efteråret. I forsøgsled 4-6 er godIlIngen placeret ved så·

Meget sp.ldl:om
199,\ 5Iim."x
I 12 cm radsåmask.' S.OO 81 64 29 3&.7
1 12 crn radsåmasl.' 2.50 SI SO 18 .2.'
] 12 cm radsAmask." 1.25 32 31 29 .....
4 50 cm radS.åma~k. 2.50 II 26 " ·],5
5. 50 cm radsåmask. 1.25 16 14 3' ·11,6
0.50 cm rocSållluk. 2.50 3S " " ·S,2
7. 50 cm roesåmask. 1,25 17 IS 31 ·9,3
IS/) "lidt splIdkom
/99X 4ntallMSf1g 8 , 8

12 cm radsåmask. S.OO 92 77 • 39,0
l;: cm rads3masl. :UO 61 "

, 0.1
J. 12 cm radsAmask.' 1.2S 31 3. S ·1,6
4 50 cm radsåm3sk. 2,50 3. " J ·I,f!
S 50 cm rnd!l!nwk. 1.25 12 17 , ·),0

o. 50 cm rocsån~l 2,.50 " 3' , ·1,4
7. SO cm roesåmask. 1,25 18 13 6 ·0,1
l-'i/} '"
199· : lorSBg
I 12 cm radsimask. S.OO 79 77 3J~, 12 cm rad.såm~l. 250 67 6S 0.6
3. 12 cm radsåmllsk." 1,25 " 4l 05

•50 cm mds/lmask 2.50 16 16 1..2
5.50 cm radsAmask." 1.25 24 17 1.3
6. 50 cm rocsAmask. 2.50 23 li 2.7
7. 50 cm roeWnaslt.' US li 21 O.,
LSD ~,

'Kemlsl ukrudtsbekæmpelse
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Tabe/lO. J'imermpuorrerne:,' l'~en:,·k(lbl'r. 1998 (E2J.l6)

Afgrøde- Skulpe-

= ..,de

~
"""'P K...".

Vi.tt'rnps I'~ b 1<1
""~n.

slumm<1
().10 .flci .........

blomst· dz' Ina ar ().IO
nng, cm skulper

~1IIalfQrs"g 9 9 I I I
Acropolls 2 '" 2S 13 3
Artu.\' • '" 14 l3 ,
Avant S 177 II " 3
llons , '" 30 "

,
Bruno' , 176 19 13 3
Buffalo' S ,-, " " 3
Canary • 171 8 13 2
Cana~1.a'

, 176 19 IS S
Capllol S 172 IS IO 3
Captam • 161 " 18 •
Columbus S ". 14 2S •
Col ...ert , IOS 19 S
Contaet • IS9 II S S
Eger • In SO IS ,
EI1tt: S 164 18 " 3
1mblfflK' S 1~2 " 8 3
Epik V.A ,

'" 25 18 3
Enl , 166 " 18 ,
Everest V.A. 70" , 172 14 IS ,
E:\pn:ss • IS7 " 36 •
Herodd • 167 14 IS 6
Huron S 166 22 " S
Jau 6 161 33 IS 6
Karola S PO I' 2~ S....... • 177 18 13 l
lmfort • 16Q 25 8 2
Llplon • 171 II 23 •
Ll-.abclh , I ~4 IQ IS •
Llzard • 173 17 30 •
Meteor S 103 II 28 6
Mohican 6 161 II 8 6
N~1l31

, 175 II IS ,
Nlaglnl • 167 II 3S 7
t'-Sl96 25 , 170 II '8 6
OkaPI S 165 SO 18 •
Orlan , 16.' Il 25 ,
R X 1601 , Ibi 14 33 6
Syner!!y • '" J] 23 S

, Hybnd
Sammensat sort

Der er fortsat problemer med at producere h)'bndudsæ·
den. og del er sladlg USIkkert, om der kommer tilstrække·
lig udsæd afhoJtydende hybndsorter på markedclll1 den
kommcnde sæson. Udsæden af de hojtydende hybnJ:-.ur.
lerer 2.5 til J gange så dyr som udsæd afalmindclige :-;or·
ler.

Raps på rækker
De sugende udsædspnser, dyr~ning af hybridraps!>Ortcr
saml færre kemiske midler til al bekæmpe ukrudt med i
raps har gjort del mere aktuelt at dyrke raps på 50 cm
rækkc~fSl3nd og radrense mod ukrudt.

Vinterraps på rækker og placeret gødning
For al undersoge om det er muligt at opnå merudbytte for
placenng af gødnmg I forbmdelse med såmng af vinler-
raps, er der i 1998 gennemført 5 forsoS. Resultaterne af
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Raps på 50 cm rækkeafstand. som er radrenset. Ved den l. rensning er rlkrudtet i rækkerne blevet dækket o/jord. uden
at rapsen er blevet dækJcet eller skadet.

ning. I forsøgs led 3 er gødningen brcdsprcdt straks efter
såning. Planterne har været lidt højere i forsogsleddene,
hvor der er tilført gødning om efteråret.

Der er opnået et merudbytte for at oge den tilførte
kvælstofmængde fra 168 til 198 kg kvælstofpr. ha. Her·
udover har der ikke været forskel behandlingerne Imel~

lem.
Der er ikke observeret positiv effekt af at placere gød

ning.
Forsøgene fortsætter.

Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps på rækker
1 tabel 22 (side 145) ses resultalCrne af 13 forso& med
ukrudtsbekæmpelse i \'intcrraps. Rapsen er sået på 12 og
50 cm rækkeafsrand. Der er blevet anvendt 1.25; 2,5 og
5,0 kg udsæd pr. ha. I forsogsleddene. der er radsået på 12
cm rækkeafstand. er ukrudtet bekæmpet kemisk. I for·
sogsleddene med 50 cm rækkeafstand er der radrenset
2·3 gange.

Der er foretaget en opdeltng af forsøg. hvor der sidst i
oktober 1997 har været meget splIdkorn. og I forsøg,
hvor der kun har været lidt spildkorn.

Antallet af rapsplanter har varieret mellem 14 og 64
planler pr. m; l forsøgene med meget spildkom og mel·
lem 17 og 77 planter. hvor der har været lidt spildkom.
Der har været lidt Oere rapsplanter. hvor der er sået med
rocs~.masktne,end hvor derer sået med en radsåmaskine

I forsøgene med meget spildkorn er der måh et udbyt·
tetab \ ed at så rapsen på 50 cm rækkeafstand med radså-
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maskine og radrense. Størst tab er opstået ved de laveste
udsædsmængder.

I forsøgene med lidt spildkom er der opnået de samme
udbytter efter alle behandlinger, dog er der en tendens til
et lavere udbytte, hvor der har været anvendt en radsåma·
skine til såmng på 50 cm rækkeafstand og den laveste ud·
sædsmængde.

Nederst i tabellen ses resultaterne af2 forsog fra 1997.
I disse forsøg blev ukrudtet bekæmpet kemisk i alle for·
søgsled, og der blev opnået samme udbytte efter alle be·
handlinger.

Stralegifor ukmdtsbekæmpeL~ei wnferraps sdet
på 50 cm rækkeaftland

- Der skal radrenses, mir rapsen har ca l bliven·
de blade

- L"kTlldlet i rækkerne skal dækkes o/jord "ed
radrensning, når rapsen er sd stor, at der kan
skubbes jord md under rapsplanfernes blade.

- Større forekomst af~pildkornskal bekæmpes læ·
misk. el'{. ved håndspmjfmng.

- f!vi.. der er behov, kan der radrenses inden
strækmng om /ororet.
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Tahel1J Tokimh/at/l?t ukrudt / l'inlerraps Tahcl 24. SpIldIcom I "imerraps (ElO)

efterår
fomr

Bekæmpelse af græs og spildkorn i vinterraps
I tabel 24 overst ses resultaterne af 3 forsog med bekæm
pelse af splIdkom og græ~ l \ mlerrap~. Alle de prO'oede

Antal planler pr ml forlr Hkf frø af
std. vahtet

Vl.ttrnps
lO-

udb. netto.r- knm ps kim· o, ""'-.,00. bl mtt- udbudb.

199X 3}orl/'8
I. Ubehandlet 48 4' 'O 'O Jl,3
2 0.351 Fusllade X-Trn" " O I ,,, 7.3 S,7
3.0.7 I Gallanf' " O O 43 4.' 2,'
4 (I. S I Sekel :!.4() ~C " I I aO 6.'
S 0.3SI AgJl 54 I J aJ 4.8 J.I
ti 05 I Kem :'00 se " " 16 Ja 6.1 a.•
7.0.8 I Kern SOO se so 4 4 J2 4.8 2.6
8 0.75 l Agil" 'O aR a9 a, _'i,O I.'
t..w "'
/W6_11Jl)l< Illonf,g
I. Ubehandlet 47 19 27 " 30,!§
:! O.JS l Fustlade X-Tra' 'O I " '.J 2,1

I3.0.71 Gallant" 49 O 2 4J J.' 1.9
S 0,35 I Agil a9 U , " 4,2 2,S E6 O.S I Kem SOO se 46 4 • J2 J.9 2.4
M O.7S I AgI" a- 19 " JO 2.9 -Q,1
LSf) J.J

11)93·95 lf/or,\lIg
l. Ubehandlt:I JI 94 '8 24,8
2. o,~ I FUMhuJt' 1 " " 1.0 -O,,
3 1,0 IGallant I 4 " 2.' 0.6
~ O:~S I Agil O ., ., :!.9 ·0.2
6.1.0 I Kern F I 2 '" 4 1,4
I.SIJ 1-6 1."
1.,\'0 J.f! M

1IH-lIfJH
• 0.1 l LISS.1pol BIO

"~o O5 l RenoJ
'lorår

nudh:r har giH.·t merudbytte for bekæmpelsen og poSitive
ncltomerudbytlcr Bekæmpclseseffektcn for de neste af
midlerne om efteråret \ anerer fra 92·100 pet. overfor
både spildkorn og græsuknldt. Undtaget er 0,5 Ilter Kerb
500 se pr. ha, hvor bekæmpelseseffekten af kom og
græs er p:\ 68 pet., men effekten er tilstrækkelig til al
opnå el hOJt nenomcrudbytlc, Den Illsyneladende ringe
effekt på græsukrudtel af 0.75 Iller Agil om foråret kan
skyldes. al effek'1en af midlet Ikke har \ærcl synlig på
tidspunktet for optælling afukrudtsplantemc. Del opn:ie
de merudbytte viser. at midlet effektl'o1 har bekæmpet
både spildkorn og græsukrudt

Midterst i tabel 24 er Vist resultaterne af II forsøg fra
1996-1998, hvor der er opnået positive nettomerudbyller
med alle prøvede midler om efteråret. 0,5 hter Kerb 500
e har bekæmpel spddkom og græsukrudt med omknng

75 pet. effekt og ulllge bekæmpet en tredjedel af del to·
kimbladede ukrudt. Derer reglstrerel fuglegræ!ll alle for
søgene, og en væsentlig del af effekten overfor det bred
bladede ukmdt kan skyldes bekæmpelse af denne art.

Nederst I tabel 24 ses resultater f-m 8 forsøg I 1993·95,
hvor de samme midler blev provet med en hOJere do·
scring. Bekæmpelseseffekten var god. men de opnåede
nenomerudbytter s\ arer ikke til dem. der opnås med en
nedsal do.scnng.

66 7 19 J8 37.2
72 J IO 19 2.1 0.5
6' 2 13 J6 2.0 0.4

.7 " :U .1.1

54 4 • 41 32,7

"
, ,

'O :!5 0.9

6J , 23 'O 26.6
60 4 9 21 J.:! 1..

6J 2 18 4.2 -2.4

Antal planter pr m'. fodr t1k~ fm af
$Id. \'ahle1

Vj.ttrnpt
lO- udb. n_

u- knm ps kun- og ""'-.,00. bl. ""'- udbudb

-

/99j·1996 W!Ul'SlJK
I. Ubehandlet
:!. U 100\nnol
3.I.SIDcvnnol

-t 0.35 I Fusilade X-In! '
.. 1.2 I Matngon

199 "jors(Jg
l. Ubehandlet
:! 1.5 1[)e\ nnlll
3. Fusllade X-Tn!
4 l,'i I Oe\nnol

. 0.35 I Fusilade X-Ira

I99J·IW" r,arwK
I. Ubehandlet
2 1.:' llknmol

Forsogene viser. al der kan opnås sanlIne udbytte i V1O
terraps sået på 50 ..om på 12 cm rækkeafstand. og at dct
ikkc er muligt at bekæmpe splIdkom I rækkerne ved rad
rensmng.. Ved kraftig forekomst af splIdkorn er der uan
SCl rækkeaf.'i;tand behov for en kemi..k bekæmpelse Be
kæmpe ben kan. n r der sås p. 50 cm rækkeafstand. e'o1.
gennem fores som cn båndsproJtnmg.

Kemisk bekæmpelse af tokimbladet ukrudt og
spildkorn
Der er f3 kcmlske nudler ul ddlghed for bekæmpelse af
tokimbladet ukrudl I vinlerraps.

Der er gennemfort 2 forsog med ukrudtsbekæmpelse i
dlrek.te sået ... interrdps. hvor Roundup. Gallani, Matngon
og Kerb 500 se har været pro vel. Der er ikke opnået ef·
fekt på uknldl eller på spIldkom af Roundup. anvendt
umiddelbart for sålllng af rapsen. Der er opnået bed~t be
kæmpelse af spildkom med Gallanl. mens der er bedst
bekæmpelse af tokimbladet ukrudt, hvor der er blevet be
handlct mcd Kerb 500 se Der er opnåct merudbytter på
7 (tI 9 hkg pr. ha for bchandlmger med Gallant eller Kerb
500 Se. Resultaterne af forsogene kan ses i tabelbilaget
label E13.

I label 23 ses rcsullater fra nere års forsøg, Rcsultater·
ne viscr. at der er et beskeden l ikke staustisk sikkert
nctlomerudbyne for at bekæmpe tokimbladet ukrudt i
\ollllerraps, Merudbyneme er af samme størrelse for at
bekæmpe tokimbladet ukrudt med Dc'o'rinol som for at
bekæmpe spIldkom og græsukrudt med Fusllade X·Tru.
Menldb)1tet er Ikke steget ved bekæmpelse af både IO
og enkimbladet ukrudt ved behandling med begge mid
ler.
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Strategi/or ukrudtsbekæmpelse i vinterraps
Tabel]5. BeJdsnmg og sprojtnlng Imod rapsjordlopper og

svampesygdomme (Eli & El1)

Led 2 og 6 er behandlel \"00 angreb
Led 5-8 er bejdset
Lcd 4 og 8 er behandlet I st. 15
Led 3 og 7 et udgån. fonb der ikke er varslet for laneangrdJ

PCl planter med Udb.rapsjordloppn
·8

før 2·!tfr
merudb

\'iDlunps hkg frø
føml: sidste rrS::behand- Mhand.
1mg hng hal

ker ikke overskredet. og der er ikke foretaget bekæmpel
se i forsøgsled 3 og 7, hvorfordisse er udeladt af tabellen,

Næstnederst i tabellen ses resultater fra 7 forsøg fra de
3 seneste år, hvor der har været angreb afrapsjordlopper,
og bekæmpelsen er foretaget omkring 3 uger efter sånin
gen. hvor rapsen er i sin sårbare periode. Der er I de 3 år
opnået små merudbytter for at bekæmpe rapsjordJopper i
vlOterraps.

S\'ompesygdomme
I vintcrraps var der svage angreb af svampesygdomme I

efteråret 1997. I forsøgsled 4 og 8 i label2S ses resultater
ne efter behandling med Sportak EW i vinterrapsens sta
dium 15.1 3 afforscgene har der været ret kraftige angreb
afkålsk.immel. imellem 22 pet. og 70 pet. angrebne plan
ler om efteråret. Men der er registreret samme angrebs
grad i alle forsogsled 3 uger efter behandling.

Kålskimmel trives underefierårets kølige og våde vejr
forhold. men angreb er normalt uden betydning for ud
byttet.

39 39,1
37 0,4
38 0,8
38 1,2
37 1,l
39 0.8

M

2. d1,7
16 l.l
21 2,'
Il O,d
Il 2,1
20 O,d

M

26 31.2
22 0.2
23 0,5
22 1,4

M

38,1
0.6
1,2
1.1
M

t996-/'I98 /3fonøg
Ubehandlet
BeJrlsct
Spo.....
IkJdset + Sporuk
LSD

/998 3forsøg
I. Ubebandkt 25
2. 0.11 Suml-Alpha 5 FW
4. 1.5 I Sponalc EW
5.0.02 I Furadan 35 ST
6. Som led 5 +0.2 I Sumi·Alpha 5 FW
8. Som led 5 + U I Sportak EW
LSD

/998. 3forsøg
I. Ubehandlet 54
2.0.2 kg Karate \\la
4 1.5 I Sponak EW
5.0.02 I Prometl 4()(} es
6. Som led 5 + 0.2 kg Karate WG
8 Som led 5 - U I Sponak b\\'
tS/)

1996·/998. 7forsøg
Ubehandlet 61
Pymlu...8<,_
Ikjdset + Pymhrold
LSD

Bekæmpelse af skadedyr og sygdomme,
efter~r

Rapsjordlopper
RapsjordJopper kan findes i marker med vinterraps fra
franspiring, og indtil nattefrosten sætter ind. De kraftig·
ste angreb ses i det sydlige jylland og på Øerne. I rabel 25
ses resultaterne af i alt 6 forseg med bejdsning og sprøJt
ning Imod rapsjordJopper.

I forsøgene er der forud for I. behandling registreret
henholdsvis 60, 74 og 100 pet. planter med rapsjordlop
per, men selv ved så kraftige angreb er der ikke opnået
sikre merudbytter for bekæmpelsen af rapsjordloppcmc.
Resultaterne viser tendens til små merudbytter for ~dc
bejdsning og sprøjtmng imod rapsjordlopper.

I et forsøg på Fyn erder registreret angreb på alle planter
i rapsens stadiwn IO, og merudbyttet er på henholdsvis
205 og 258 kg fro pr. ha for en behandhng med henholds
vis 0.2 kg Karate WG alene og bejdsning med 0.02 hter
Promet F 400 es fulgt op med behandlingen med Karate
ved angreb. Bejdsningen med I)romet alene har haft nogen
effekt. og merudbyttet er på 156 kg pr. ha. I de øvrige for
søg har rapsen udviklet det femte lovblad ved angrebet og
tidspunktet for bekæmpelsen af mpsjordlopperne. På så
stor mps er der ikke opnået merudbync for bekæmpelse,
idet den tilsyneladende har vokset sig fra bladgnavene.

I planteavlskonsulentemes registreringsnet er skade
tærsklen for bekæmpelse af larveanS"'b fangst af 50 og 25
rapsjordJopper i henholdsvis firkantede og runde fangbak-

V'-nterraps kan etableres på

- 50. 15 eller Il cm

Ved 50 cm rækkeafstand:

2 til 3 radrensmnger.

kemisk bekæmpelse \,'ed slorre forekomst af
<:pildkorn. evt. som båndsprojtning.

Ved 12 cm radsåning:

- undlad ukrudtsbekæmpelse ved lille uknults
bestand.

- w!d en forventet storforekomst aftokimbladet
ukrudt kan Del'rlnol am'endes for såning.

- ,'ed tidlig og kraftigforekomst afspildkorn skal
der gennemføre.<: en bekæmpelse med Fusilade
X·Tra, Gallam. Agil eller tilsmrende.

- \led mindre forekomst afspildkorn. græsukrudt
eller tokimbladet ukrudt kan Kerb 500 se an·
vendes i oktober eller november,

kamille kan om efteråret eller om foråret beo
Jcæmpes med Matrigon eller tils\'arende.

Sygdomme og skadedyr i vinterraps
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A"Weh aflui/mlJt i rap.\ A"greh afkålnwt medft,rer sjæl
de,,' net.rde/'j.!e ~katler (Foto: \/ichael Ro.'le).

Resultaterne nederst i tabel 25 er fm S:lTllllige 13 forsog
i samme trc:\rspenode med bekæmpelse af svampcsyg·
domme I \lnterraps. Der er I forsogene opnået små
mcrudb)1ter for svampebekæmpcl~ med Sportal

l'.llI/t'r/luer
Mlllerfluer er registreret j 2 forsog l Vestjylland med hen·
holdsvis 44 pet og 9 pct. angrebne planter forud for for·
ste behandling. Angreb er almmdeligt om efteråret, men
er ~Jældent sl.:adeligt. I de 2 fONog har behandlingerne
ikke fort lit \æscntllge forskelle iangrebsgraden 3 uger
efter sidste behandlmg, I-uradan 35 ST har været prøvet I

flere komblll'lIlO11er. Furadan 35 ST er Ikke godkendt til
anvendelse I \ interraps. Angreb af minerl1ucr antages i
almmdehghed Ikke at påvirke udbyttet I \ mterraps

Agent/egil'
Snegle er bcl.:æmpct I I forsøg med et nyt middel Skip·
per, der endnu Ikke er godkendt af MilJostyrelsen. og re·
slIltlltcmc ses i labclbilaget. tubel E33. Ved fremspiring
af rapsen har sneglene bortgnavet en beskeden del af
bladarealet (3 pct.). Endnu to uger senere er rapsen vok·
set III stadIUm 17. og bekæmpelseseffekten af Skipper er
på samme niveau som Metaldehyd 5 G. Idet sneglene i de
behandlede forsogsled har bertgnavet en meget lilie del
,fbladene (I pct.),

hø- og indu-"triafgntder

Tabel]6 Svampes.-gdomme i nmerrufJ,5 fE34& /:.·35)

Ud_og N_
Vlaluraps mmidbyne m<rudby11<

hI;a fro '" ha S<d.haJ

lYf)f(. fj (or.fOg

I. Ubehandlet 3S.0
2 J.5 I Sportak E\\ Il St, lSI O,, -:1.2
J. 1.5 I Fohcur 250 EW li s1.l5) -0,1 ·).5
4 1.5 I roJicur 250 EW Il!>1 lSI

+ 1.5 I Folicur 2~0 f W II ~l 651 11.1 -6.7
5. J.S I Sportak EW (I SI. 51) l,' -1.8
6 l,S I ~OhCUf 250 lW li si 65, 2.2 -1.2
7.1.51 Sportak EW (i 51. 65) 0.8 -2.3
8. 1,0 I AmlSlar (i SI 65) L' .l.i
9. 1.5 I Sponak EW (i SI. 73) 1.3 -1.9
LSD "'
/991i fj/nrfog
I. lIbchandlC1 4J"
2,1.5ll'ohcurlSOlW (lSI 51 l 2A -1,0

I
3. 1.0 l Folicur 250 EW (i st. 51) 2.3 -0,1
-4 0.75 I Folicur250 EW /I SI 511 3.3 lA

E5. 1.5 I Folicw 250 EW Cl st. 65) 1.2 ·2,2
6 1,0 Ifohcur2S0 I~ II sI 65J 1.. .(I.~

7.0.751 Fohcur 250 EW (I st 65) 1.0 -0.9
8 O.~ I Fohcw 250 E~ fl ~t 6S1 I.l 0,1
9. 1.5 I Sponak EW (i SI 65) I.l _1.6
LSD "'

Bekæmpelse af sygdomme om foråret
Tabel 26 viser resultaterne fra I alt 12 forsøg med be·
kæmpclse afsvampesygdomme i \ ll1tcrrnps med fon;kcl
lige midler og bchllndlingstidspunkter

Ocr er Ikke opnået stallsllsk SlkrC merudbyttcr for no
gen afbehandlmgeme. Resultaterne nedersl I tabellen VI

'ier en tendens ttl et positivt nenomerudbyut for behand
Img med Follcur 250 E\\ og størst merudbytter ved bc·
handling I knopstadlel. Follcur er kun godkendt 111 bc·
h;)l1dling om forårct lil og mcd rapsens strldnlltl 69.

Lejesædskaraktcren har været 5 både I ubehandlet og
efter alle behandlingerne, uanset doseringen af Folicur
og rap'>Cns vækslStadium ved behandltngen

Plantens højde er reducerel fra 175 cm ul 167 cm. hvor
der er behandlet med 1.5 Ilter Folleur pr. h;) I rapsens sia·
dlUm 51. Ved mllldrc dosennger er 1)I;)nlehoJden Ikke p~

VIrket i forsogene.
Amistar er pren el for andel år I \ IIHerraps. og merud

byttet for en behandling med 1.0 hter Aml!o>tar \'ed fuld
blomstrtng har vist sig at \ære på ~ammc lllveau som
merudbyttet for de andre prøvede Illldler

En af de ahorllgste svampesygdomme I vtnterraps er
storknoldet knoldbægersvamp, der angriber alle hul
stænglcde afgroder. For at forebygge alvorlige angreb
skal der være mlmisl 4 fnc år mellcm afgrøder. der kan
angnbes, Bekæmpelse skal ske forebyggende. og der bc·
handles. nir de første kronblade falder. Der er ud.... iklet el
skema. 'iom kan 3m endes til at beregne angrebsrisikocn
TidlIgere ;)ngreb i marken og ant;)llet afdøgn med nedbør
er væscntlige faktorer vcd risikoberegningen
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I fonoogene har rapsen været i fuld blomst i midten af
maj. På det tidspunkt har fremspIringen af svampens
sklerotier været høj, hvilket fremgår af planteavlskonsu
lentemes registreringsnet, hvor der er udlagt depoter med
skJerotier af svampen på forskellige lokaliteter i landet.
Den største risiko for angreb afknoldbægersvamp har an·
tagelig ,'æret i Nord- og Vestjylland, hvor der har været
flest døgn med mere end I mm nedbor, henholdsvIs 6 og
5 døgn 14 dage for blomstringen.

I tabelbilaget. tabel E34 og E35 er forsøgene opdelt i
forsog med og uden angreb af knoldbægersvamp efter
host. Angrebsniveauet har været meget lavt i forsagene
og i alle tilfælde under skadetærsklen på 25 pet. angrebne
planter efter host. I et enkelt forsag har 18 pet. af planter·
ne været angrebet afsvampen lige efter host. l de fem an·
dre forsøg har der været imellem Oog 8 pct. angrebne
planter. I disse forsøg er der ikke høstet nettomerudbyt
ter.

Anbefalingen er stadig. at bekæmpelsen afstorknoldet
knoldbægersvarnp skal vurderes lokalt ved an...·endelse af
skemaelt'il beregning afrisikocn for angreb i den enkelte
mark. Sammen med kendskabet til fremspiringen af
skJerotier i registreringsnettet kan det udlose en svampe·
behandling, hvis man har forventning om mere end 25
pet. angrebne planter ved host.

I Oversigten 1997, Side 152 er vist merudbyttet i en
keltforsog for s\'ampebekæmpelse I årene fra 1992. og i
blot IO pct. af forsøgene h3T der \ æret et positivt neno
merudbytte for at behandle vinterTBpsen.

Arbejdet med at udvikle skemaet med risikobere&'l1in
gen og forsagene med midler til bekæmpelse afknoldbæ
gersvamp i vinterraps fonsættes.

Skader forårsaget af svaner
For at belyse skadevirkningen af svaner på vinterraps
blev der i efteråret 1995 iværksat forsag i samarbejde
med Skov- og aturstyrelsen. 1år er der anlagt 4 forsøg
på lokaliteter, hvor der er erfaringer for angreb afsvaner.
Forsøgene gennemføres ved at indhegne nogle parceller,
så svanerne ikke f3r adgang til rapsen. I 1998 har der ikke
været angreb i forsøgene. hvorfor der ikke er sket for·
søgsmæssig host (tabelbilaget tabel E36). [Oversigt over

Srrategifor bekæmpelse af"

Rapsjordlopper

- Rapsjordlopper skal kun bekæmpes. når de an
griber l'interrapsen så ridligt og så kraftigt. at
planternes udvikling hæmmes. Bekæmpelse ret·
tet mod lan'eme er aktuel efter varsling. når
skadetærsklen overskrides.

5torknoldet knoldbægers\'amp

- Spmjlmng Imod sturknoldel knoldbægersmmp
skal I..:un gennemfim's. nar der ud)Ta en risiko·
\'urderfng er stor nSlko for angreb i den enl..elte
mark. og Jmn h"is der jon'ellles mere end J5
pet angrebne plan/er ved hU!it

ISO

Landsforsøgene 1997. side 153 er vist resultater fra for
søg med kraftige og moderate angreb i 1997. Forsøgene
med angreb i vinterraps af svaner ophører henned,

Gensplejsede landbrugsplanter
Bioteknologien kan anvendes af forskere og forædlere til
at overfore egenskaber fra en an til en anden. De egen·
skaber, der har været arbejdet med, og som er på vej i
dyrkning. er primæn herblcidresistens og skadedyrsresi·
stens.

Der er f.eks overfon et gen til raps-o roe· og sojabon·
nersoner, som gor dem resistente mod ukrudtsmidlet
Roundup, ligesom der er overfon et andet gen til andre
soner. så de er blevet resistente mod ukrudtsmidlet Basta.
Ved at indsætte sådanne gener bliver det, ud over de
ukrudtsmidler planterne allerede kan tåle, muligt at an·
vende Roundup eller Basta til ukrudtsbekæmpelse.

Der arbejdes på at indsætte nye egenskaber i flere af
groder. Afegenskaber. der er på vej, kan nævnes: Virus·
resistens og kulderesistens i kanofler, sygdomsresistens i
raps og på lidt længere sigt mindre drysscspild i raps,
bedre foderkvalitet i byg og ændret oliesammensætning i
raps.

Bioteknologien vil i de kommende år byde på mange
muligheder og udfordringer, som omhyggeligt skal vejes
op mod potentielle risici ved gensplejsning.

Gensplejset vinterraps
Der er i 1998 for forste gang gennemføn forsøg med gen·
splejset vinlerraps. Forsøget har været placeret på Kold
kærgård. Der er udsået 2 gensplejsede vlOterrapssoner,
som er sammenlignet med Express, Capitol og Artus.
Ukrudtet er bekæmpet med Kerb 500 se og Matrigon i
de 3 kendte soner. mens det er blevet bekæmpet med
Basta i de 2 gensplejsede sorter. Der er i forsøget opnået
en god ukrudtsbekæmpelse med Basta. herunder også en
god bekæmpelse af agersennep. Hvor der er anvendt
Mattigon og Kerb 500 se, er der også opnået en god
ukrudtsbekæmpelse, men agersennep er ikke bekæmpet.
Ingen af midlerne har skadet rapsen. Største udbytte er
opnået i Artus. Resultaterne af forsøget kan ses i tabelbi·
laget tabel E3? Forsøgene fonsæner.

Gensplejset vårraps
For tredje år i trn:k er der på Koldkærgård gennemfon
forsøg med gensplejset vAmps. Resultaterne af forsoget
kan ses I tabclbllaget tabel E38. Den gensplejsede vår
rapsson er sået på henholdsvis 12 og 50 em nckke·
afstand. I forsøgsleddene. der er sået på 12 cm. er ukrud·
tet bekæmpet med henholdsvis Bladex 500 se og Basta.
Herudover har der været et ubehandlet forsogsled på 12
cm rækkeafstand og et forsøgsled på 50 cm række·
afstand, som er radrenset. Der har været ca. 300 ukrudts
planter pr m:. hvoraf en stor del har været agenoennep.

Der er ikke opnået merudbytte for ukrudtsbekæmpelse
med Bladex. Udb)1tct i del ubehandlede forsogsled er på
18.9 hkg fro af standardkvalitet pr. ha. Der har været
merudb}1ter for ukrudtsbekæmpelse med Basta på 6.7
hkg ved 12 cm rækkeafstand. for radrensOlng .... Basta på
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"irnps

4.2 hkg og for radrensnmg alene på 2,8 hkg fro af slan
dardkvalilet pr. ha.

Forsogene har i 2 år vist. at der kan opnås storc merud
bytter for en god ukrudtsbekæmpelse l vårraps. når der er
en stor bestand af kon~"l1rrencestærkeukrudtsarter.

Tahel lH. "Orhold~·1tI1 Jor udb.\ tft> a) \umdardk\'ll/lfcf I

I'årrapssorter. IY94·1)8

~
e1"""""

1994 1995 1996 1997 1998__---..J

Tllbd 29 Ol'cr~igl OIW surlJ[ur:,ug / I'(irrap.\ Ildf' land(·/.
/994,98

Pet. olie i I0r5tof Udb~ 0f, merudb.
hk& • $Id. hal F..,

VAmps

HellOl I~d ""Id>-
Ilelios I pr9\'et

tal
IOn

Det fremgår af tabellen. al mange af de Il)'crc drrap:-.
'ioner er sammensatte soner Tidligere blev sammensatte
soner kaldt mlxhybnder. En sammensat sort består af cn
polJenstefll son og en eller nere pollenfertIle M)ner. For
at f3 dannet fro på de pollenstenle planter skat de besto
ves af pollen fra de pollenfenl1e planter. Dct er alt&.1 vig
tigt. al blomstringen foregår samtidig. I ....årraps er der
ikke sel rroblemer med at f3 de polh:nsterilc plan ler bc·
~lOvel.

I label 29 ses gcnncmsmtsrcsuhatcme for soner. der
har deltagel i landsforsogene i 2 eller nere r. I tabellen er
del muligt at se. h... ilket gennemsnitligt oheIndhold og
udbytte de prøvede sorter og Hellos har han I samme for-

llellos 100 100 100 100 1110
Liaison 10J 122 100 100 10J
Sia, 105 115 105 IO' 103
Mannka III 115 '7 101 .8
Iris 102 110 '7 9(, "Orakel" 118 110 III 109
Kebel IIJ ''''' 10J .,
Pluto 105 III 109
Bnlta ''''' 105 109
Hyola 401 110 10J '8
Trol"a ,'''' 109
Poscldon" 105 105
SW 027tm 114
RPGP 727" 109
Flammgo IO'
Corsair' 106

Ices 06 105

S"l'<"'" 10J ElI~ola lX 99

Ilybnd "'Sammcno;at ,ort

100

107
105
10J.,

HIK
106

'''''

112

'''''

106
105

Hellas
Forsøgs/k 1994·98.
St:lr 45.4 45.h 25.1) I.<
Liaison 45,S 46.8 25,8 I.J
Man"},;a "'5A ..... 7 25.K O.'
In, 45,4 45.8 25,9 .Q.6
FonøgsJr 1995·98
Orakel" 45.9 47,0 27.6 J.2
Rebel 45,4 "'6.3 27.0 1.1
Forsøgsdr 1996-98.
1'lulU 45.K 4K,1 2X,7 2,4
Brilta 45,6 44.3 28,5 1,7
1I)'ola 401 4~.4 45, l 2K.6 1.1
Forsøgsdr 1997·98.
TroiKa 47,] 47.0 29,7 1..
Poseldon" 47J 47,4 29,7 U

H)"bnd Sammensat son

Vårraps

Tal"N.'1 17. Ltmd!>fQrsug med \'årrapssorlt'r, 1998
IEJ9&E40j

Sorter af vårraps
I tabel 27 ses rc!tultatcme af årets forsag med vårrapssor
ter. Sorten Hellas har været målesart. For at finde en ny
målesort er Pluto og Orakel medtaget i begge fOf'>ogsscri
er. Oral..el er en hybndsort. Der er gennemført 8 forsøg. I
på Sjælland og 7 i Jylland. Ocr cropnåct ct meget hOJt ud
bytte i det sjællandske forsog. I tabellen ses de opnåede
udbyttcr og merudbytter i hkg frø pr. ha og i hkg fro af
standardkvalitel pr ha. Raps afregncs I Danmark I kg
standardkvalilct.

Sorterne SW 02766. Pluto, Orakel. Snua. TroIka og
RPG P 727 har ... æret de hOJcstydende soner i året,; forsøg
med merudbyuer på 9-14 pct. I fornold 111 målesanen Hc
lias.

1tabel 28 ses forholdstal for udbytte af sorter i fonoog i
årene 1994·98. Orakel og Pluto har værel de hojcst)'dcn
de soner de sidsle 3-4 år og har demlcd vist. at de ydcr et
højt og stabilt udbyttc

Udbet:le og merudb
slan ardkvaluet frø, Hele landel

hkg pr. ha
Vlrrr.ps

Ønne IJyllandI~ tbc "diIO~"r,l~k....hlet rømof, .
pet. hka fro

Antal/ors"g I R R R ,
Hellas 39,6 ",8 29J 100 46,0 28.6
Pluto 2.' J.I J.I III .1Q.\ 2.0
Orakel' 1.5 J.O 2.' 110 46,8 2.5
In~ -n.2 .3,6 ·3.'+ " .15.7 .J,7
Sia, 1.2 0.7 O., 10J 46,4 O.•
\t.rmka -0,3 -0,6 -0.5 ., 45.1 -0,2
LII'son 0.0 O., 0.8 10J 47,0 0.4
Rebel -I.! .Q.• .Q.• '8 .16.~ .Q.'
Bn'" 4,0 2.J 2.5 109 45,2 2,7
Flamingo 0.0 :2.5 .'!J IO' 45.7 2.J
S"l'<"'" .Q.5 1.1 O.' 10J 47,9 O.J
Il)ola 401 -0,'1 -0.-1 -0,5 ., 45.2 -0.2
SW 02766 l.' 4.5 4.2 114 46.4 J,'
lIyolll )8 -1.6 ·0.1 ·0.3 99 45.0 0.0
LSD fJ./(

-tntu/ lonI/g I R R R ,
Hellas 42,7 28,0 2',8 100 47J 'U
Pluto O.• 2,7 :U 108 49.0 1.7
Orakd" 2.0 2,7 2.• 109 47,1 2.•
ces 06 '.3 i,J 1.4 105 48.2 1.0
TrOlka" 1.0 2.' 2.7 109 47,3 2.5
Poscldon -0.5 I.' 1,5 105 46.7 I.•
CofS8ir" J.O 1.5 1.7 106 46,6 1.8
RPGP'717' 1.1 2,9 2.7 109 45,8 3,0
UiD (U

I) Il)bnd
2) Sammcnsanc sonCT
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søg. Ved beregningerne er der Ikke taget hensyn tl!. hvor
mange forsøg sorterne har deltaget i det enkelte år.

/998 4 {Q'S"K
I. Ubehandlet 5 12 140 27,6
2. 0.4 l Bladex 500 se 5 12 114 -0.2
3. Radtt~ 3 gange 2,S 50 4g -1,9
ISO /.6

Rzlli Tokimbl. CdbyueJ
U.- ukrud. og

"Amps kg pr. ha .fstand pr_ m' hE~~om Jwn

Tabel 31 Radrensning afwJrraps (E42)

Radrensning af vårraps
Der er i år gennemført 4 forsøg med vårraps sået på hen
holdsvis 12 og 50 cm rækkeafstand. Resultaterne af for
søgene ses i tabel 31. Der er anvendt 5 kg udsæd pr. ha.
hvor der er sået på 12 em rækkeafstand, og 2,5 kg udsæd
pr. ha, hvor der er sået på 50 cm rækkeafstand. Det mind
ste antal ukrudtsplanter er optalt, hvor der er radrenset. I
2 af de 4 forsøg er der målt udbyttetab. hvor der er an
vendt Bladex. Dyrkrung på 50 em rækkeafstand har med·
fort udbyttetab i alle forsogene.

Forsogene viser, at der er et /ldb)'tletab på j-IO pet.
\'edat sd \'årraps på 50 cm rækkeafstand. Tils\'Qrende re
sultater er også opnåeT i Tidligereforsøg.

•
21
24
20
26
22
17
18
2'
22

"22
22
24
21
23
22
19
19
24

8
117
127
120
123
119
105
103
120
121
117
121
115
127
1\8
122
123
107
118
129

8
6,
4
5
5
4
3
4
5
5
3
4

3
4
3
4
3
3
3

Vlmps

Amal[orsøg
Britta
ces 06"
Corsaif')
Flamingo
Helios
Hyola 38
H)o'Ola 401 '
Iris
Liaisoo
Mannka
Orakel"
Pluto
Poscidon"
Rebel
RPGP 72721

Sia,
Superior
SW02766
Troika21

Tabel 30. Vårrapssorternes egensluJber. 1998. (EJ9&E40)

Begyndende
bl<.'lm5tnrtl 1

juni. d310

I Hybrid
Sammensalte soner

Dyrkningsegenskaber
Der er ikke konstateret angreb afsygdomme i årets sons
forsøg. I tabel 30 ses nogle af vårrapssortemes dyrk·
ningsegenskaber. Lejesædskarakteren ved høst har i en
kelrforsøgenc varieret mellem Oog 7. Der er nogen for
skel på sorternes tilbøjelighed lil at gå i leje. Mest blod
strået er sorten Britta. Hyola 401 og Hyola 38 er de mest
kort- og stivstråede af de prøvede sorter.

Vårrapssorter på 12 eller 50 cm rækkeafstand
For at undersoge om der er det samme forhold mellem
sorternes udbytte, når de sås på henholdsvis 12 og 50 em
rækkeafstand, er der gennemført 3 forsøg i henholdsvis
Skive, Skejby og Skælskør. Her er et af sortsforsøgene
både sået på 12 og på 50 em nekkeafstand. Resultaterne,
som ses i tabelbilaget tabel E41, tyder på, at de højesty
dende sorter er de samme ved begge rækkeafstallde og
tilsvarende for de lavestydende. Forsogcnc fonsætter og
gennemføres også i vinterraps.

Væsentlige egenskaber \'ed mig afvårrapsson

Der skal "æ/ges soner.

der iflere arsforsog har gU'el et hajt /ldbylle af
standardhaliteT.

- med god resistens mod sygdomme.

med et lavt indhold afglrlco.\ltlOlater.

- med et lavt indhold aferuca:.yre.

Bekæmpelse af glimmerbøsser i vårraps
I 1998 er der gennemfort 3 forsøg med bekæmpelse af
glimmerbøsser i vårraps. Der er registreret angreb i 2 for
søg, og resultaterne ses i tabel 32.

12 af årets forsøg har der været henholdsvis I og 3 bil
ler pr. plante i rapsens tidlige knopstadium. Der er opnået
små merudbytter for bekæmpelsen med Mavrik 2F, og
nettomerudbyttet, hvor omkostningerne til middel og ud
bringning er betalt, er negativt.

Nederst i tabellen ses forsøg fra tre år, hvor der har
været angreb af glimmerbøsser i rapsens tidlige knopsta
dium.

Angrebet af glimmerbøsser er oget i rapsens knopsta
dium, og der er opnået stigende merudbytter for de
supplcrende behandlinger. Fratrækkes omkosmingeme
tIl middel og kørsel, er der i gennemsnit afde 8 forsøg et
nettotab på I hkg frø pr. ha. Ud afdisse 8 forsøg crder i 2
enkeltforsog med dc kraftigste angreb regisrreret hen
holdsvis IO og 35 glimmerbøsser pr. plante i de ubehand
lede parceller midt i rapsens knopstadium. De opnåede
merudbyttet i disse forsøg har været mellem 0,6 og 5,3
hkg frø af standardkvalitet pr. ha ved et udbynemveau i
ubehandlet på. henholdsvis 24,8 og 16,6 hkg pr. ha.

Den vejledende skadetærskel for bekæmpelse afglim
merbøsser er I bille pr. plante i det tidlige knopstadium. I
det sene knopstadium er den vejledende skaderærskcl 3
biller pr. plante.

Angreb af glimmerbøsser bor registreres I marken, og
de vcjledcnde skadetærskler følges, når behovet for be
kæmpelse af glimmerbøsser skal fastlægges.
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Tabel 31 GlImmerboHer I \Orrap.r fE43)

VArr.ps

J99~ :!/O":JtJg MeJ ungrft/t
I. Ubc.handJet 2 4 2 27.9
2 0 ..11 \l:nnk ::!f; lSI ~ I) I 1.1
J. O.J I Mavnk 2F (SI. 51+ 8 dg) O O.,
40.31 Ma\n1.2F IS1.51+ Rdg I 16 dgl 1.7
LSD m

JY96· J9Y,\ ,\ IlJmw med unWj'h
I. Ubehandlet 4 8 II 22.0
2.0,3 I Mavnk 2F (SI. 51) J , 1.1
3.0.31 Mavrik 2F (st. 51+ 8 dK) 4 1.4
4,0,3 I \1aH11. 2.. ('l "l' ~ dg 16dg) 2,n
lSD I ..

-(),I

-1.8
·1.9

-lU
-1.0
-1.0

Forboldst1l
for udbyne

/99)1 510rføg
Ohnette '7 48.9 IO" 100
Royale " 4K.0 ·0.- q-

Pacilic 68 48.8 l.' 108
um 0.6

Tabel 3., FurllOfds(a/f(w udhl'tle iflere ån lormg It/('d
wr(('r afolielw,., /995-98

Olkt.&r 1995 1996 1997 1998

Olmene 100 100 100 100
Royale 114 90 104 97
Pacific 109 " 1(14 10'

'\/(>/dUK har llflgreber mange hfmnorker I /998.

Hør

Sorter af oliehør
Ilabcl 33 ses resultaterne afforsog med sorter af allehor

arten Pacific har I år )det 8 procenl mere end målc~r-

len Olmene. Royale er den kortc!>le afde tre pro,,'cdc sor
Icrog 6 cm lavere end den hOJeste sort PacIfie. Royale har
ct mmdre mdhold afolle 1lørslofend PacIfic og Oltnelte,
Tabcl34 viser forholdstal for udbyttet i de provede M>rter
I de sld~le fire år. I genneml.ntt af årcne har PacIfic ydct
dCI hOJcste udbyttc.

Ukrudtsbekæmpelse i olie· og spindhør
Ilor er en åben afgrøde i en lang periode. og det er derfor
vigtIgt al få bck.'l:mpcl ukrudtet effektivt.

I label 35 ses resultalerne fra årets forsog med ukrudts
bekæmpelse i oliehør. og i tabel 36 er vist resultaterne af
fors{lgene i spindhør. I • rets forsog har ohehorren Ikke
været påvlrkel afbchandlmgerne. mens enkeltbehand1m·
gcr og bchandlingskombmationer har påvir!l.et spmdhor
ren. I ohehar er det fro og oheudbYlIe. der er fonm\lct
med a\ len. mens det 1spmdhor både er udbyttel af fro og
stængler.

Tabel .'5 ,,·iser udbyttcrcsuhatcmc fra 2 forsog I olle
hor. hvor der er foretagel udbynebestemmelse Dcrer hø-

Tahd 35 Ukrudl'ibl'ktl'mpe/s('. olie/wr (E45)

3 uger efter
bel1andlmg Dz',nnf Udb. 9&

Olkher an...1planter pr. m'
"ed lw5 """"'..

hkg frø
afgrøde !Iokimbl. "". r' ha

ukrudt

199~ Anlulfor$øg .i , j 1
1. Ubehandlet 495 140 Il 14.5
2. ZOgAlly 512 JO • J.b
3. lOg Ally +

1.0 I Stomp se 546 14 2 J,J
4.20gAlly-

0151 \1etaxon' ,.,
" J.8

FOfSOg~led ::!-s er behandlet. når hl'rplanteme er mmd.~ ~ cm hllJC:
10 dage sc:n«e
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Tabel 36. Ukrudtsbekæmpelse i spindhør (E46)

3 \J~r efter Udb.
behari mg antal Dæk· Udb. og

planter pr. m' ning og meriidb.

("IOd••' mel\ldb. ",. ~Ijved bØst hJ<gfro stængel
.fgrode10kimbl.

pel. pr. ha hk~r.laud.
/998. Anta/forsøg l 2 2 2 2
I. Ubehandlet 1031 62 24 12,8 37,2
2.20gAlly 1026 21 6 0.6 -0.7
3. 10 g Ally 1030 25 3 0,5 0.1
4.5 g Ally 1040 31 5 ° 1.7
5.IOgAJly+

I,OISrompSC 991 17 6 .o.S 0,5
6.10gAlly+

0,151 Metaxon 1034 22 7 ·0.3 -2

Forsogsled 2-6 er behandlct. når horplantcme cr mindst 5 cm høJc
1l10dagescnere

stet ikke statlstlsk sikre merudbytter efter de prøvede
midler. Som gennemsnit afde 2 forsøg har 20 g Ally i lig
hed med 1997 afstedkommet merudbytte og bekæmpct
ukrudtct tilfredsstillende. I forsøgsled 4 er der behandlet
med Ally, og 10 dage senere er der suppleret med O, IS li
ter Metaxon (750 g pr. liter MCPA) for at sikre bekæm
pelsen af hvidmelet gåsefod. Denne behandlingskombi
nation har givet det højeste mCnldbytte og en god be
kæmpelse af ukrudtet. MetaxOll er ikke godkendt til an
vendelse i hør.

10 g Ally blandet med 1.0 liter Stamp se pr. ha har gi
vet den mest efTektive bekæmpelse af ukrudtet og et
merudbytte på højde med de øvrigc behandlinger. Stamp
se er ikke godkendt til anvendelse i hør.

Tabel 36 viser resultaterne af 2 forsøg med ukrudtsbe
kæmpelse i spindhør. Der er ikke fundet statistisk sikre
forskelle imellem de prøvede midler.

Blandingen af lOg Ally og 1,0 liter Stamp SC pr. ha
har givet en mindre reduktion af plantetallet i spindhør~
ren. Ukrudtsbekæmpelsen har været tilfredsstillende ef
ter behandlingen med alle de prøvede midler. men hvor
doseringen af Ally er nedsat til en fjerdedel, har effekten
kun været 50 pct., hvilkct ikkc er tilstrækkeligt. Forsøge
ne er sået næsten samtidig, men ukrudtsbekæmpelsen er

Tabel 37. Ukrudt i spinal (E47)

udført omkring to uger senere i forsøget, hvor effekten
imod ukrudtet har været dårligst.

Det eneste godkendte middel til anvendelse i olie- og
spindhør er Ally, men anvendelsen sker alene på bru
gerens ansvar, idet midlet er off-Iabel-godkendt. Før Ally
20 DF anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hør, skal man
sikre sig følgende: »Vejledning/o,. AI/y i o/iehor((, )JAn
svar for ojf-Iabel vejledning« og )J8emær!.:ninger fra
Danmarks JordbrugsForskning og DuPom Agro«. der
kan f3s hos frofirmacme eller hos planteavlskonsulenten.

Ukrudt i spinat
Vejret har været ustadigt og blæsende i den periode, hvor
ukrudtsbekæmpelse i spinat har skullet gennemføres, og
det har derfor været vanskeligt at gennemføre behandlin
gerne på de optimale tidspunkter. 1 de foregående 3 år
blev behandlingerne gennemfon under gode vejrbetin
geiser.

Spinatfrøene har været ret små i 1998. Det forholdsvis
store indhold af ukrudtsfrø i dc små spinatfr0 medfører
store rensesvind.

Der er gennemføn 2 forsøg med ukrudtsbekæmpelse i
spinat til frøavl. Resultaterne afforsøgene ses i tabel 37.1
forsøgsled I er der radrenset 2-3 gange. I forsøgsled 2 er
der gennemfort 3 sprøjtninger, mens der er gennemført 4
sprøjtninger i de resterende forsøgsled. StaraDc 180 er for
første gang prøvet i forsogsled 5. Frøene er renset på ma
skine, så de opnåede resultater og udbyuer svarer til.
hvad dcr ville blive opnåel i praksis.

I forsøg 002 har det været muligt at gennemføre be
handlingerne rettidigt, og der er opndel en tilfredsstillen
de ukrudlSbekæmpelse. Den bedste bekæmpelse er opnå
ct i forsøgs led 1 og 4. Der er opnået et meget slort udbyt
te. Del Slørste udbytte er opnået, hvor der er radrenset 3
gange, mens der har været udbyuetab for de øvrige be
handlinger, størst i forsøgsled 4 og 5.1 forsøg 001 har det
afvejnnæssige årsager ikke været muligt at gennemføre
bekæmpelsen af ukrudtet på de optimale tidspunkter.
Forsøget afspejler derfor, hvilket bekæmpelsesniveau
der kan opnås i spinat under vanskelige vejrforhold. Der
er opnået en meget dårlig ukrudtsbekæmpelse i forsøget,

Ved host Ved høst

Spinat 'r.m.t
Toklmb1. Rent fro Udb. og SC~

TolcimbL Reol fro Udb. og.Ia". ub.&X,anler dæk:ning i m\'aren merudo.
I~pr.h. dækning i råvaren menl(fl"

l pr. ha pet. pet. kg pr. ha pet. pc!. kg pr. ha

1998. lforsøg Forsøg 001 ForslIg 001
I. 3 )( radrensning 126 " 36.7 471 73 6 78.7 3294
2. I I Iktanal se '" 25 59.0 164 7J 20 80,3 -270

2 l( (I I Betanal se I 1 I ASulox)
3. l,S l Betanal SC

3 )( (l l Betana1 SC) 120 34 54.1 221 73 19 70,6 ·390
4.4)( (Il 8ctanal + 0.71 Avadcx 480) 129 36 60.8 32S 63 5 76,4 -632
S. 1,5 l Betanal SC; 1.0 l Be1anal;

0,31 Starane 180; 1.0 I Betana.I SC 12' 39 44.8 96 " 20 78.6 -72t
LSD 57 485

Forsogsled I behandlet: SI. lG-II og herefter 2 gange
Forsogsled 2·5 bc:handkt på ukrudtsts kimblatisladium og 5-7 dage hereftcr. 7·10 dage herefter og 7·14 dage herefter
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Fro- og induslridgrod('r

Skår/ægnmg af hamp »; 10 etagen, af MacDan-skårlægger, Kaldkærgård 1998. Neder:.t Ih. nærbillede af .\kårlag/
hamp med i" hllnligl tOpJklld, frvo/'fros/anden er IIdviklel aR {lugrehet lifskimmel.

og der er hostet en mcget forurenet rmvarc. Der er opnået
dcn bedsle ukrudtsbekæmpelse i forsogsled 2. og der er
hostet det reneste fro i forsog~led 2 og 4. laveste udbytte
er opnået. hvor der er radrenset. og SlørSl udb)1te er opnå·
eli forsøgs led 4. Det skal bemærkes. at der fonsat er fore
komst af fro af snerlepileurt I den renscde frovare. som
kun kan rense.. fm på en farvesortennasklllc.

Forsogene har vlSI. del Ikke i alle Illfælde er muligt at
opnå en ulfredssllllcdc ukrudlsbekæmpelse med en kom·
bmallon af Befanal Herbasan. Avadex 01! 2 Ilter Asulox
pr ha. ~

Der er gcnnemfort lignende forsøg ved Danmarks
JordbrugsForsknIng. Flakkebjerg. h\or der er opnåellll·
svarende resultater.

Kanklllswnt:n efter 4 tirs/arsog
H\'Is IIknult I spinat ti/froen! kan bekæmpes pli de op,,

mole tid'ipunkter. er del nlllltgt at opnd en tllfredsstillen.
de IIkrudlshekæmpeJ:H! med Betal/al Herba.'ian og Am
de:c 480. men undi'r mn.'ikeltge n>}rbelmgelrer er der
ikke fimdet midler eller metoder der kan erslalfe ASlllox
til "krudlsbekæmpe/~i!i spmClI (iJ from·l.

Nedvisning af havefrø
Det er blc\CI forbudt afanvende Rcglone l Danmark. Der
er dog opnået dispensation Il! al anvende Regianc l visse
afgrodcr. forud~11 crhvervel forsoger at finde mIdler eller
metoder. der kan erstattc Regiane.

For hurtIgt at a de forste erfarmger med alternative
midler er der I samarbejde med de Ire havefrofinnaer
gennemføn obsef\ationsforsog med nedvisning af SpI
nat. kmakål, mdls. calendula. purlog, mgelIa og godelia.
Der er anvendt 3.0 og 4.5 Ilter Basla pr. ha. og I nogle af
afgrodeme er der anvendl 100 Iller \I 27 pr. ha. Del har
vist sig. al Basla virker langsommere end Reglonc. hVIl
kel også er kendl fra andre afgrodcr. Der er gennemfart
spIreanalyser. og de første resultater antyder. at Basta re·
ducerer splreevncn I nogle afgroder. Splreanalyseme vil
blive gentaget senere for al sikre. al spIreevnen ikke bli·
ver yderligere påvIrket på lang sIgt. For al afgøre om
Basta kan erstalle Regianc ul nedVisning af havefrø"''\II
lurer. er der behov for flere forsøg.
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Frø- og industriafgreder

Hamp til industrielle formål
I 1998 erder iværksat et 4-årigt fiberprojekt »Plantefiber
produkter« under programmet »Forøget anvendelse af
fomybare ressourcer til industrielle non-food formå!«,
finansieret af Strukturdirektoratel. Landskontoret for
Planteavl, som er en af projektdcltagerne, har dermed
Bel mulighed for al fortsætte det udviklingsarbejde med
at anvende hør og hamp til industrielle formål, som blev
påbegyndl i 1993. Der er i del forløbne år opbygget et pi
lotanlæg på forsøgsgårdcn Koldkærgård til forarbejdning
afstrå fra hør og hamp.

Hamp med et lavt indhold af cannabinol er fra
vækstsæsonen 1998 tilladt dyrket i Danmark, og derfor
har det været muligt al udfore forsøg med dansk avlet
hamp. Der er på Koldkærgård udlagt I ha demonstra
tionsareal med hamp af sorten Fedora 19. Fonnålet er at
udfore forsøg med bjærgning afen velroonet afgrode ved
skårlægning og efterfølgende rødning saml endelig
bjærgning af den rødnede afgrøde.

På grund af en langvarig godkendelsesprocedure er
hampen først blevet sået sidst i maj, ca. 12 måned senere
end ønsket. Halvdelen af arealet er sået med 48 cm ræk·
keafstand og efterfølgende radrensct Den anden halvdel
afarealet er radsået på 12 cm, og her er der ikke gelUlcm
føn nogen form for ukrudtsbekæmpelse. Hampen har
fuldt ud værel i stand til at konkurrere ukrudtet væk.

Den sene såning har betydet en meget sen blomstring,
og froudviklingen har ligeledes været meget sen. Gene
relt vil del være vanskeligt at dyrke hamp med henblik på
frøudnynelse, idel de fleste sorter vil have vanskeligt ved
at udvikle modne frø under danske forhold. Afgrøden er
blevet skårlagt først i oktober, selvom der ikke var ud
viklet frø. Afgrøden har på skårlægningstidspunktct
været ca. 3 m høj. Skårlægning er udføn med en MaeDon
skårlægger. Afskæring afhampen med ca. 20 cm stub har
medfort, at hampestråel med de stærke fibre har viklet sig
rundt om vinden på skårlæggeren. Hampen er derfor
skårlagt ad to omgange, først med ca. 80 cm l10j stub.
Derefter er arealet skårlagt igen, nu med ea. 20 em stub·
højde. Derved har man undgået problemet med vikling.

Hampen har herefter skullet rødne, for at fibrene let
kan adskilles fra den ttæholdige midterstilk. En rødnet fi
ber giver en ulden kvalitet, der er velegnet lil bl.a. frem
stilling afmålter eller cellulose. Afgrøden har rødnet i 4
uger, hvorefter farven af fibrene har været lysegrå. Dvs.
en lettere rødnet kvalitet. Vandindholdet i afgrøden har
været meget højt på l. bjærgningstidspunkt, over 50 pet.

En fjerdedel afafgrøden erbjærgc! ved finsnitJling med
en JF-FCT 1350 finsnitter, hvilket har givet et produkt.
der er let at hAndtere i pilotanlægget. Det har værel sær
deles vanskeligt al bjærge den meget fugtige afgrøde og
ikke muligt at afkorte fibrene etTekti\1. Kun den træhol
dige midterstilk (hampeskæven) er blevet efTektivt afkor
tet. Resultatet er derfor en fibermasse bestående af lange
taver og afkonede hampeskæver, men med ct højt vand
indhold. Fibcrmassen bliver nedtøITcl lil et vandindhold
på 16 pct. og bliver forarbejdet i pilotanlægget i løbet af
vinteren. Fiberkvaliteten vurderes umiddelban som vcl
egnet og som en særdeles stærk fiber.
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Ved 2. bjærgningstidspunkl, 14 dage senere, efter 5
dage med frost er vandindholdet ca. 30%. Snitning af af
grøden på frost er forløbet betydeligtlertere end snitning
af en meget våd afgrode. De foreløbige erfaringer med
bjærgning af hamp i 1998 viser, at det kan lade sig gøre at
bjærge hamp med en JF-sniuer, hvis knivene er skærpet
optimalt og indføring afhampestængleme foregår i rask
tempo, således at de seje stængler ikke sæner sig fast i
piek-up'en.

Kornafgrøder til energi
1 1997 blev der iværksat et demonstrations- og udvik
lingsprogram for produktion og anvendelse af energiaf
grøder. Programmet gennemføres i samarbejde med Sta·
tens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut og Dan
marks JordbrugsForskning. Formålet med programmet
er bl.a. at tilvejebringe et videngrundlag, der gør det mu
ligt al foretage en samlet vurdering afde tekniske, økono
miske og miljømæssige forhold ved dyrkning og anven
delse af enårige energiafgrøder i kraft/vanncværker.

I efteråret 1997 blev der lilsået i alt 60 ha med triticaie
fordelt hos IO avlere i Ry- og Grindstcd·området Dyrk
ningen er forløbet tilfredsstillende. Hele afgrøden er hø
stet ved modenhed og har givet et samlel udbytte på IO til
12 ton pr. ha på sandjordeme og 12 til 14 ton på lerjorder
ne. Derer afprøvet 3 metoder ved høst afafgrøden: ribbe
Iløst, finsniming og skårlægning med efterfølgende stor
ballepresning. Volwnenvægten af det ribbehostede og
det finsninede maleriale har vist sig at være meget lav:
125 til 200 kg pr. ml mod forventet 250 til 400 kg pr. ml.
Den lave volumenvægt belyder, at håndteringen af det
ribbehøstede materiale ved på- og aflæsning samt ved
indfyring har været langsommelig og forbundel med tek·
niske problemer. Derfor har det været nødvendigt at pel
letere del ribbehøstede og finsninede materiale forud for
indfyring. På hovedparten af arealerne er presning i stor
baller anvendt til bjærgning afenergiafgroden. Storballe
SySlernet har vist sig anvendeligt, selvom bjærgnings
perioden har været kendetegnet af hyppig nedbør og
mangel på længere perioder med tørvejr. En storballe af
trilicaIe tåler imidlertid ikke megen regn efter presning,
fordi kernerne i del øverste lag herefter spirer og har ten
dens til at udvikle en »grønsvæf( på oversiden af baller
ne. Storballer af moden lritiealehclsæd med et vandind
hold på 15 pet. vejer op mod 900 kg pr. stk., hvilket er et
godt Udgangspunkt for en rationel håndtcring afenergiaf
grøden.
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Gødskning og kalkning
Af Leif Knudsen, Torkild Birkmose, Hans østergaard og Rita Hørfarter.

Markante resultater
Kvælslolbehovcl har l forsøgene l 199M været lidt SlOTTe
end normalt I gennemsnit af 25 forsøg i vårbyg er der
fundet en optimal kvælstofmængde p. 128 kg hælslof
pr. ha mod ~t gennemsnit rl1 110 kg i ~rcne forud. I
gennemsnit af 56 forsøg j vimcrhvcdc er der fundet en
optImal kvælstofmængde pa 159 kg kvælstof mod el
gennemsnit på 153 kg i årene forud. En opdeling afforso
gene Viser lydeligt. at den optimale kvælslofmængde I
den enkelte mark afhænger afrorfrugt.Jordtype, udbytTe
nI\eau og eficl"\'lrkmng af husdyrgodlllng.

Forskellige metoder lil fastsænelse afhælstofbeho\ct
er afprøvel. Så\e1 PlantcdlreklOr.IICIS nomler og BI·
DRIFTSL0S'l1 Gs k ælslofrnodul ramte i gennemsnit af
fors"gene l \'Jntcrh ede 1 199 samme kvælslofbchov.
som blev fundet I forsøgene. men begge metoder fanger
kun en lille del af vanationen mellem enkcltforsogcnc.
En afprovmng af CIl s.'\kaldl N-lester. som kan måle
klorofylindholdcl I planterne fOlografisk. viste ikkc. al
mctoden kan forbedre fastlæggelsen af behovet.

Konklusionen afen nu af~lultet forsogssene med kvæl
slofog svovl III Imsdyrgodet vlOtcrhvedc Cl'. allllforscl af
svovl Cl' nod\endlg for at sikre elopIImalt torstof- og pro
tClI\udbytle. Denmod kunne der ikkc målcs en sikker 1'01'

bedrmg af protemk\alileten med hcnsyn lil andelen af
anunosyremc lyslIl. cystcm. Ihreomn og methiomn af
den samlede dprotemmængde ved al tllfore s\'ovl

I gennernsllIt af 9 forsøg 1996-98 Cl' der målt et lidt la
vere N-min-mdhold ljordcn I begyndelsen afdecember og
cn lidt større optagelse af kvæl slof 1 afgroden ved at ~ den
I. seplember fremfor 21. seplember. hvilket reducerer ud
vaskningspotcntialct. Til gengæld slcg angrebet af knæk
kef<xlssyge og meldug. Ocr blcv kun målt beskcdne for
skelle mellem traditioncl såning og direktc såning.

I 4 marker med kvælslofTorsog gennemført ved GPS
teknologI er fundet en potentiel gevlIlst ved at graduere
kvælstofmængden mdenfor marken fra 40 til 387 kr. pr.
ha. men for at realisere denne gevlllst skal vanatlonen I
hælstofbehovct henover marken kunne fastlægges præ
CIst på forhånd.

I gennemsmt af 4 marker med afprovning af en gradu
eret tllforsel af kvælstof med Hydro-sensoneknikken er
der Ikke fundct mcrudbytter ved fastlæggelse af behovet
ved hjælp af scnsorerne. En forklaring på dette kan være.
al systcmet lIldeler for meget kvælstof i områdcr mcd ct
lavt udbyttcpotcntialc.

I en nu afslunct forsogsscnc med svinegyllc 111 \ mlcr
hvcde er der kun fundcl et beskedent og Ikke rentabelt
merudbytte ved al dele gyllemængden I to tilførsler Der
er fundel et lille merudbyne for al supplere b'Y1len med 30
kg kvælstof pr. ha. Ved denne tildelingsstr:Jtegi blcv der
opnåel samme merudbytter for mineralsk kvælstof uan
set. om det er tllfon i handelsgodmng eller svinegylle

I en forssogsscrie med kvæggylle til \ lnlerhvcde er der
Ikke fundet merudbytter for nedfældning afgyllen frem
for udlægning med slæbcslanger Værditallet \ ed ned
fældning er ca IO pet. enheder hOJere end ved udlæg
nmg.

I en ny forsogssene med dybslroelse fra s\ mlll vmler
hvede bic, det hojeste \'ærdnal opnåel ved udsprcdOlng
om efteråret. I vårbyg. tllfon dybstroclse fra kvæg. er der
fundet et beskedent merudbytte for at supplere med 40 kg
k....ælslof I handell>godning.

I forsøg med spIldevandsslam 111 vinlerhvedc er der op
nået en god Virkning ved udspredning for sånlllg om
efteråret. og der er fundet en stor eftervirkning i næste års
afgrode.

Stigende mængder kvælstof
Igen i 1998 er der gennemført et MOrt antal forsøg med
stigende mængder kvælslof med del formål al fastlægge
afb'TOOemeS hælslofbeho\. Forsogsopgaven har I de se
nere år værel særdeles aktuel. fordi resultalerne er data
grundlagct for at fastsætte de nonner for hælstof og tll
horende korrektioner, som er udgangspunktet for bereg
ning af ejendommens kvælstotkvote i henhold til del 01'
ferullges regulering af\.:vælslofanvendelsen I landbruget.
Nu, h\'or fastsættelsen afkvælstofkvoten ligger under del
nkonomisk optllnale kvæll>lofmveau. cr det endnu mere
nodvendlgt end tidligere. al udgangspunktet for fastsæl
telsen af nonnerne er fagligt korrekt

Del er vigtigt al notere sig, al alle forsogene i del kom
mende afsl1lt er etårige. Dvs. de er anlagl på arealer. der I
årene forud har filet normale hælstofmængder Derfor
siger forsøgene Ikke noget om. h\ ad det pA længcre sigt
vil kosle al reducere kvælstoftilforslen. For at undersøge
dette har Landskolltoret for Planteavl I samarbejde med
Danmarks JordbrugsForsknmg anlagt 7 fastliggende for
søg med sligende mængder kvæll>lof. Det er henSIgten at
oge forsllgsllnl:lllcltil 12. I år er resultatcme af dis~c for·
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Gødskning og kalkning

For/rugt korn
Anlulforsøg 63 " " IJ 15 15
Grundgødcl 30,4 O 10,3 39 1:8,0
40N 10,5 O 9,7 50 9,g 6,5
SON 17,4 O 9,9 61 16,8 11,5
120N 21,1 O 10,4 70 21,5 14.2
160N 22,7 I 1I,1 77 23,0 13,7
200 N 26.7 2 11.8 .. 24.2 12,9
LSD U

1988-97 1998
CftS. N·min j f"fXbonen kg N pr ha 56 (/().Jj4) 41 (10-85)
GM. opt. N.mWlgde kg N pr. /la: 127 (]9-223) /33 (33-202)
G/u menIdb. v. opt. hk/i{ pr. ha 23.6 (1.5-45,3) 24.6 (2.5·43.0)

Forfrugt fahrilcsrMr
Antul/orsog " 4 4 4 4 4

Grundgødet 43,6 O 9,6 50 38,]
40N 10,6 O 8,9 62 12,8 9,5
80N 17.2 I g,9 75 23,7 IS,4
IlON 19,7 2 9,4 88 30,2 22,9
160N 20,0 3 10.1 96 31,S 22.5
200 N 20.2 4 10,7 104 33.3 22,0
I,Sf) 5,0

1988-97 1998
Gns N·mm i ro<t:onen kg N pr. ha: 55 (29.95) 53 (36-62)
Gns. opt. N·mangde kg N pr. hu. J09 (24-20/) /54 (/4/·/63)
Gns. merudb. \. opt. Irkg pr hu: 10.8 (1,8.39.2) 33.2(27,4-44,9)

forfrugtfoderToer
Anrulforsøg 3 2 2 3 3
Grundgødel O 10,0 61 40.2
40N O 9,5 6g 8,2 4,9
SON O 9,7 74 12,1 6,8
120N I 10,7 85 12,3 5,0
I60N 2 11,5 90 10,8 1,5
200 N 2 11.9 97 11,7 0,4
LSD 5,5

1998
Gns. N·mm I rod:onen kg N pr. ha: 120 (85-/89)
Gns. opt. N-mængde kg N pr. ha: 95 (62-"0)
Gns. menldb. v. opt. hkg pr. hu: 13.2 (12.5.1M)

Forfrogr kartofler
Anralforsøg IJ 2 2 2 2 2
Grundgodct 31.9 O 9.2 35 27,8
401" 12,4 O 8,9 51 14.1 10,8
80N 20.3 I 9,3 67 24,6 19,3
120N 23.8 3 10,1 80 30,6 23.3
160N 24,7 4 11,3 91 31,8 22.5
200 N 24.6 4 11,8 96 32,2 20.9
lSD 10,9

1988-97 1998
Cns N·min r rod=omm kg N pr ha: 39 (lj.7/) 9 (9-10)
Gns, opl. N-mængde kg N pr. hu: 131 r56-250) 137 (l/7-/56)
Gns. mcrudb. v. opt. hlrg pr ha JIU (45.9-70.4) 31.9 (U.J-J9.J)

er der tildelt husdyrgødning lil forfrugten.1 9 afde 15 for·
søg var forforfrugten korn. Indholdet af uorganisk kvæl-
stof før såning er i gennemsnit målt til41 kg kvælstof pr.
ha. hvilket er lidt under gennemsnittet af de tidligere år.

1988- 1998
97

Udb. KM, Udb
~-og ro, PCI. Udb. °8 me,-

IV'''''Y' mcr- ICJe· nl- kgN i mcr· ""b,""b, p!oteln wlb.
hkg sæ<I. ... kern< kern< bk8 hkg
k_ ho~t. løfStof pr. ha kom, kerne

pr. ba O-IO
P' ha

pr. ha

Stigende mængder kvælstof til vårbyg
Afi alt 25 forsøg med stigende mængder kvælstof til vår
byg har forfrugten i 15 forsøg været korn. i 4 forsøg suk
kerroer, i 3 forsøg foderroer. i 2 forsøg kanofler og i I
forsøg kløvergræs. Desuden er der gennemfort 2 forsøg
på lavbundsjord med henholdsvis kom og klovergræs
som forfrugt.

Dc 13 af de 15 forsag med kom som fori'rugt er
gennemfort i Jylland. Jordtypemæssigt fordeler forsøge
ne sig ligeligt påjordrypegrupperne JB l·), JB 4 og JB
5-7.2 afforsogene på JB 1-3 er vandet. l 9 afde 15 forsog

søg ikke omtalt særskilt, fordi de det første år ikke adskil- Tabe/ / Stigende mængder io'æ/sto/li! \'årb~ (Flj.

ler sig fra de andre kvælstofforsog.
Igennem de senere 5-8 år er der i hven eneste forsøg

gennemført en omfanende registrering af afgrooeme på
forsøgsarealet de foregående 5 år, håndtering af afgrø
derester samt udbringning aforganisk gødning, ligeledes
i de sidste 5 år forud for forsøget. Der er en stigende er
kendelse af. at ikke alene dyrkningshistorien i de seneste
5 år kan være afgørende for kvælstofbehovel, men at
dyrkningshistorien i et meget længere tidsmm kan være
afgørende. Derfor indsamles nu i alle forsøg oplysninger
om markens forfrugthistorie i de sidste 50 år. I stort set
alle forsøg måles N-min-indholdet ved vækstsæsonens
begyndelse, og ved høst måles udover udbyttet også pro·
teinindholdct i kerne.

De mange supplerende registreringer og målinger skal
bruges til at udvikle modeller til a1 forudsige kvælstofbe·
hovet på den enkelte mark. Under rcsultateme af kvæl·
stofforsøgene for de forskellige afgrøder er vist en
sammenstilling af forsøgsresultaterne fra de seneste år
opdelt efter de faktorer, som betyder noget for kvælstof
behovet.

Ved vurdering afresultalerne af forsøgene med stigen
de mængder kvælstof skal man være opmærksom på, at
den beregnede optimale kvælstofinængde i enkeltforsøg
kan variere meget som følge afforsøgsusikkerheden. Det
kan i nogen grad skjule den reelle variation som følge af
forskellig eftervirkning af husdyrgødning, jordtype, ud·
bytte mv. Den s(Qre spredning på resuhateme gor. at man
skal være forsigtig med at tolke resultater af forsogsseri
er, hvori der indgår mindre end IO forsøg.

etloudbyttc og den optimale kvælstofmængde er be·
regnet ud fra de priser, der er anføn i afsnit M.

Det viste nettoudbytte er beregnet ved al trække om
kostningerne lil kvælstof og udkørsel af gødning fra del
opnåede memdbytte. Memdbyttct ved tilførsel afden op
timale kvælstoftilførsel er beregnet for hven enkelt for
søg, og ligesom ved beregning afden gennemsnitlige op
timale kvætstoftilførsel beregnes det som gennemsnit af
resultaterne af enkelt forsøgene.

Ved beregning afden optimale kvælstofmængde er der
ikke taget hensyn tit kvalitetsændringer som f"lge afæn
dret kvælstoftilførsel. Det gælder såvel for maltbyg, hvor
der nonnah er fradrag for høje proteinprocenter. som for
vinterhvede til brødfremstilling eller til intervention,
hvor der er fradrag for lave proteinprocenter. I maltbyg
har der dog i de senere år været så lave proteinprocentcr.
at det giver problemer i ølproduktionen.
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Fig. /. Udbyue og IIcuolldhyrre I'ed stigende mælli:der
kvælstoffil vorbyg.

Vårbyg. forfrugt kom
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Udbyttet i det gnll1dgodcdc forsogsled har ligeledes
været lidi lavere end i årene forud. Merudbytlcme fortil
forsel af kvælstof h~r derimod i gennemsnit været lidt
starre. I gennemsnit af de 15 forseg er beregnet en opti
mal kvælstofmængde på 133 kg pr. ha. hvilket er lidt ho·
jen~ end i ~rcne forud. Vanationen i den optimale kvæl
stofmængde har været fra 33 til 202 kg kvælslOf pr. ha.
En underopdeling af forsøgene viser rydeltgt. at der er
mmdre kvælslofbchov i den b'TUPPC afde 15 forsøg. hvor
der er tildelt husdyrgodning til for/rugten, eller hvor der
har været en anden forforfrugt end kom. Som gennemsnit
har den beregnede optimale kvælstofmæl1gde været
storst på )13 4.

Indholdet af råprotein i kernen har i 1998 været lavt.
Indholdet afråprotein ved tilforsel af den optimale kvæl
stofmængde har været ca. 10.8 pet.

Forsøgene med forfrugt rocr er opdelt efter, om for·
fruglen har været sukkerroer eller foderroer. I de 4 forsøg
med sukkerroer som forfrug!' der alle er gennemført på
Øerne på lerjord. er der ikke eller kun i meget begrænset
omfrlllg tilført husdyrgødnlllg til roerne eller i årene for
ud. I gennemsnit af de 4 forsøg er der målt næsten samme
N-min-indhold i)orden før såning som l årene forud. men
udbyllct i det grundgodcde forsøgsled har været belyde
ligt lavere. Ocr er opnåel et bcrydeligt storre merudbytte
for tilforsel af kvælstof end lidiigere. og udbyttet har ved
lilførscl af den optimale kvælstofmængde været meget
højt Den optimale kvælstofma:ngde er i alle 4 forsøg me
get høj og som gennemsnit afde 4 forsøg 153 kg kvælstof
pr. ha. hvilket er betydeligt storre end i årene forud.

De 3 forsøg med foderroer som forfrugt har alle ligget i
Jylland på J8 2·4. Til forfrugten var der i alle forsag til
fort husdyrgodning. Som følge af den storre cftervirk-

ning af husdyrgodning er der lillrods for den lettere Jord
110stet ct :;tørre udbytte i det gmndgødede forsogsled end
efter sukkerroer. Merudbyttet for tilførsel er tilsvarende
meget lavere, og den økonomisk optimale kvælslof
mængde er beregnet lil kun 95 kg kvælstof pr. ha. Antal
let af forsøg med forfnlgt foderrocr er i de foregåcnde år
meget begrænset og ikke vist i opstillingen.

J2 forsøg med kanoner som forfrugl er der beregnet en
oplimal kvælslofmængde på i gennemsnit 137 kg kvæl
stofpr. ha. Begge forsøg er gennemført på J8 1-3 og er
vandet i vækstsæsonen. N-min-indholdet i jørden ved
vækstsæ::.onens begyndelse har været mcget lavt. og ud·
bynct i dCI grundgødede forsogsled er ogs..11avt. Der er
målt et meget slort merudbytte for tilførsel afkvælstof.

Der er gennemfon 2 forsøg med klovergræs som for
frugt. hvorafdel ene er gennemført på J8 II og det andet
på J8 4. I begge forsøg er der målt el højt udbytte i del
gnmdgodede førsogsled og el beskedent merudbytie for
tilførsel af kvælslof. Der er j begge forsøg beregnet en
optimal kvælstofrnængdc på ea. 30 kg pr. ha.

Desuden er der gennemført I forsøg med forfrugt kom
på JB II (se tabelbilag nr. FI). Her er der målt et stort
kvælstolbchov. og den optimale kvælstofmængde er bc
regnet til 127 kg kvælstof pr. ha. Resultatet af delle for
søg viser, at ikke al jord med et højl indhold af organisk
stofkan frigive store kvælstofmængder.

Sammenstilling af5 årsforsog med sfigem/e mængder
kvælsroftil vårbyg
I tabel 2 er sammenstillct de sidste 5 års forsøg med stI
gende mængder kvælstof til vårbyg. øverst i tabellen er i
alt medtaget 118 forsøg fra 1994-98 i analysen. og I alle
forsøg er jordlypen bestemt, de seneste 5 års afgroder og
tilførsel afhusdyrgødning er registreret. og i langt de fle
sle af forsøgene er indholdet af N·min i jorden måh for
såning.

Man skal være opmærksom på, al når der opdeles efter
en faktor. opdeles der automalisk ogs.1 efter andre. For
skellen i optimal kvælstofmængde mellem sukkerroer og
foderrocr skyldes f.eks .. al der i alle tilfælde er tilført hus
dyrgødnmg til foderrocrne og ofte desuden i årene forud.
mens der klin på enkelte afforsogsarealeme er lilfon hus·
dyrgodning til sukkerroerne.

Slørst kvælstofbchov er målt I vArbyS med forfnlgt
kom. Lavesl kvælstofbehøv er målt i de 4 forsøg efter
kløvergræs. Efter kløvergræs er der målt et højt udbytte i
del grundgodede fo~øgsled. og merudbyttet for kvæl
stoftilførsel har været beskedent. Det relativt lave
N·rnin-indhold efter klovergr.es kan skyldes. at kløver
græsset kan være pløjet om foråret.

En opdeling eller jørdtyperne viser, at der er registreret
det højeste "'vælstofbehov på J8 1-3 og på J8 7, mens det
er lavere på jord med middelt Icrindhold. På sandjord
skyldes dct høje kvælstofbehov Cl lavt N-rnin-indhold.
J8 2 adskiller sig fra JB I og 3 ved et højere N-min-ind
hold og el berydcligtlavcre udbytte. Gennemsnittet af de
fa forsøg på J8 2 er prægel af et forsøg med Cl lavt udbyt
te og alligevel et slon kvælstofbehov. Kvælstolbeho\'ct
på 18 7 er højl. og det skyldes det høje udbytte ved opti
mum. og al den beregnede eftervirkning af husdyrgød-

- Udbytte 1988·97
- - Nettoudbytte 1988·97

- Udbytte 1998
_ - Nettoudbyt!e 1998
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Tabell Optimale N-mcz"gd~r til \'årbyg 1994-98

"'rbn:for"M& 1994-98

~IJnI I An..1 I Gns.. I S"",",>n& I Udb I "'""'" I S·mm I S·mm

''''''''' k:;r,~ kgNpr.hiI ~~ba hk~g~ha kgNpr,ha In<al

Allt:{oTSft 118 125 " 14.3 Jl.6 51 101

F""""" Kom 69 135 44 30..5 2.5.6 S2 61
Fabribron 23 119 J3 43.0 23.7 12 22
Fodcm>« 7 108 IO 40.9 16.6 60 6
Kanoner II 123 21 30.8 26.5 3S IO
K1._ 4 IO S9 IO.S 9.1 IO 4
All,. 115 116 44 14,) 24,0 so /04

IB I II 13& 41 21,7 27.5 3& &
IB2 6 139 42 10.6 13.0 63 6
IB3 12 143 69 28.1 28.1 29 II
IB 4 34 III 4S 33.0 20.1 46 32- IBS 6 126 3& 36,9 22.& 61 6
JB 6 21 120 3S 39.2 235 61 24

IB 7 19 lJ8 36 44.4 27.8 56 17
JB 11 3 91 S9 35.6 &.& 12 3
Allt: 118 12J " 34,4 21,7 51 IOS
La" 30 III 44 25.8 15.9 47 28

Udbyne Middelt J2 126 4S 30.9 24J 47 30
lIul SJ 133 4J 41.6 27.9 S8 IO
LjJJt: 62 134 38 34.2 2S,8 50 S8

Efkrvllu. MIddel " 118 so 32.S 23,4 ss 16

S"" 3S liS 50 JM 20J 54 J4
1987 30 103 46 37.1 IS.7
1988 42 117 4J 33.1 22,4
1989 IJ ll4 40 39,4 14.8
1990 24 116 42 44,S 23,4

A, 1991 " 122 30 39.9 25.0
1992 29 67 49 2J,1 9,1 .
1993 12 101 48 J7,5 13.1 60 9
1994 22 103 ss 37.S 20.3 4J IS
1991 21 141 4J 31,9 27,S so 24
1996 J2 112 46 38,3 21,4 67 28
1991 2S 123 42 ]1.9 21,4 41 23
1998 2S 128 SO 32,4 24.] 41 2J
1987-98 297 110 " jj.6 20,1 51 m

ning i forsøgene på denne jordtype er lav sammenlignet
med JB 1-4.

Forsøgene er mddelt i 3 grupper efter udbyttet ved Opti

mum. I gruppen med det laveste udbytte (under 50 hkg
kerne pr. ha) er der beregnet et kvælstofbehov på 111 kg
kva:lstof pr. ha. mens der i gruppen med det hojeste ud
bytte (over6S hkg pr. ha) er målt et kvælstofbeho\' på 133
kg kvlClstof pr. ha. Den beregnede eftervirkning af hus
dyrgodning er næsten ens i de 3 udbynegruppcr.

Forsogene er også opdelt efter den beregnede eftervirk
ning afhusdyrgodning. l gruppen med lav eftervirknmg
er der ikke tildelt husdyrgodnmg til forfrugten eller for
forfrugten, I gruppen med middel eftervirkning er der
ikke tildelt husdyrgodning til forfrugten. men derimod til
forforfrugten og;eller I 3 år forud for denne. Af opdelm
gen ses. al der er målt det lavesle kvælstofbehov i grup
pcn med storst eftervirkmng afhusdyrgodning. Den SlØr·
re eftervirknmg har Ikke resulteret i el større indhold af
N-min om foråret. Det kan skyldes. al der i gruppen med
storst eftervirkning er oveT\'ægt af forsøg på sandjord.
selvom udbyttet er det samme som I de andre 2 grupper.

Nederst i tabcl2 er vist gennemsnitsresultater fra forsø
gene for hven af årene i perioden 1987-98. I gennemsmt
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afforsogene i 1998 er målt el behov. der er lidt større end
gennemsninet af de sidste II år. -min-indholdet ligger
tæt på gennemsnittet af de sidste 5 års forsøg, mens ud
byttet i det grundgodede forsøgsled er lavere. og merud
bynet for tilførsel af kvælstof er højere. Del meget lave
kvælstotbchov i 1992 skyldtes den ekstremt lOrre som
mer med et meget lavt udbytte til følge.

Stigende mængder kvælstof til havre
I 1998 er der kun gennemfon l forsøg med stigende
mængde kvælstof lil havre. Resultatet af forsøget frem
går af tabelbl1aget. tabel F2.

Kvælstof til vinterhvede
I 1998 er der gennemført 56 forsøg med l-vælstof til vin
lerhvede efter forskellige forsøgsplaner. 48 forsøg er
gennemføn med 6 kvælstofniveauer fra O til 250 kg
kvlClstofpr, ha i intervaller på 50 kg. De resterende 8 for
søg er gennemføJ1 med kun 4 kvælstofniveauer.1 det fol
gende behandles forst resultaterne af de 48 forsøg opdelt
efter forfrugt, I sammenstillingen afforsøg med kvælstof
lil vinterhvede. som er viSI i et senere afsnit, indgår alle
56 forsog, På side 171-172 er vist resultaterne af forskel-
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Tabel J Stlgen.de mwn.gda hælslo/til \'mlerhvede (F3).

ilge metoder til bestemmelse af den optimale kvælstof·
mængde på markniveau.

Kvælstoffet er Illdel! ad 2 gange. Hal ...delen af hæl·
stofmængden er Illdelt Sldsl i marts og resten Sldsl I april

1988·97 1998

VJaler- ~~ KAr. for
~~- Udb.,kg Udb. OS N...."""""'. merudbbude hk- Iejt'Sa:d '"' ~,

~ hk-,,,,,, \. høst, ,-- ""'"",ha ().IO ......f ",ha ,-
",ha ",ha

Gns ;...·mm i rutboncn kg ," pr na
GfIS. opl N.mtvlgde kg N pr ho'
Gru merudb ~' opl ntg pr ha

I cllkclle afforsogene er I. tildeling sket efter I. apnl og
2. tildeling ener 1. maj. I enkelte af forsogcne er kvæl·
stofmængdcn dog Illdelt på en gang.

Der er gennemf01124 forsog med kom som forfrugl. 13
af forsogene er gennemf011 I Jylland og II på Oerne. 3 af
forsøgene er gennemf011 på JB 1-3. hvoraf I er vandet, 3
forsog på JB 4 og 18 (orsag på JB 5-7. I IO afde 24 forsog
blev der tildelt husdyrgodning til forfrugtcn I forsøgene
er der ikke registreret lCJesæd vcd skridOlng. men ved
host er der i 5 af forsøgene ved 200 kg kvælstof pr. ha
mål! en ICJcsædskarakler på 5 eller merc.

I gennemsnit afde 24 forsøg cr dcr beregnet en okono
mlsk oplimal kvælstofmængde på 187 kg pr. ha med en
vanatlon fra 100 til 300 kg pr. ha. I 1998 blcv der måh et
k\ælstofbehov, som var 13 kg kvælstof pr. ha storre end
gennemsnitlel af 99 forsog i tiårsperioden forud. Ocr er
opn~e{ el udbytte I det grundgødede forsogsled. dvs. ved
den b'ælstofrnængde. som jorden scl" stiller lil rådighed.
på i gennemsnit 41.7 hkg pr. ha. Merudbyttet for at tilfore
den optlmalc mængde kvælstof er beregnel til 41.7 hkg
pr. ha. dvs udbynet er fordoblet som følge aftilforscl af
k\ ælstof. I 1998 er opnåel n:esten samme udbytte af del
grundgodede forsøgsled saml merudbytte for k\ ælstoftll·

forsel som I tiårel fOnld. I
Det større kvælstofbehov i 1998 kan skyldes. at der i

1998 ved vækSIsæsonens begyndelse har været et mmdre F
indhold af tilgængeligt kvælstof l Jorden end I gennem-
snll af de tidligere år. Det sanune udbytte I del gnlndgo-
dcdc forsogsled (yder Imidlertid på, al der er skel en slor·
re ltunerallsering af Jordens kvælslof end I årenc forud.
eller at kva:lslofoptagclsen i afgroden har været slOl're
end nonnalt mden udtagnmg afN-min-proven. En anden
forklaring på det storre kvælslofbehov i 1998 kan være.
al der i 1998 er en storre andel af forsøgcne end lldilgcre.
der er gennemført på arealer. hvor der også forud for for
frugten har været kom.

Optagelsen afbælslofer stegel lineært I mlervallct fra
OId 150 kg kvælslof pr. ha med en margmaloptagelsc på
40 pct. af dct lilførte kvælstof. Ved lliforsel ud over 150
kg kvælslof pr. ha har optagelsen af det SIdst lilforte kg
kvælstof været mmdre. Ved den optimale kvælstof
m:engde er der målt en protemprocent i afgroden på ca.
10.5 pet. l kemetorstof. Delte er under kravet til brodkom
og vI! ghe fradrag ved inlervcntlon. Prolemprocenlcn er
megel p:h''lrkct aftliforslen afhælstof. I figur 3 ses dct.
at \cd at reducere kvælstoftl1forslen 30 kg kvælstofpr ha
falder prOlemproceOlen 0.5·0.7 procentenheder.

Af9 forsog med 511gende mængde kvælstof lil vmter·
hvede efter bælgsæd er de 8 (orses gennemført i Jylland
og kun 1 på Øerne. 4 af forsøgene er gennemført på JB
1-3. 3 (orsag på JB 4 og kun 2 forsog på IB 5-7. Dcr er
Ikke lildeh husdyrgodning til forfrugten, men I 4 af de 9
forsog til forforfrugten. Ved sammenligIlIng af resulta
terne fra forsøgene med ærter og kom som forfrugt skal
man være opmærksom på. at både fordelmgen geografisk
og påjordtypcr er væsentlig forskellig. 13 afforsogene er
målt en lejesædskarakter på 5 eller mere ved 200 kg
kvælstof pr. ha.

• •45JI
17,5 13.7
28.6 22.3
34.4 25,6
35.1 23.8
34.4 20.6

7,'
1998
J/ fi4.!.i)
/SO (58·130)
36.9 (7.8·70.0)

6 6
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i,)
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.tI (/1·8J}
1'8 (67-151)
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9 •
8.4 57
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9,4 112

10.6 128
11.7 139

1988·97
50(17./77)
lU (0·193)
39,8 (0.75.(.,)

6 6
II.'~ 69
8.7 91
9,4 108

10.6 125
11.9 !Jti
11,8 132

1988·97
45 (/(,.91)
/43 «()'26J)
10.1 (().66.I)

9. J4 J4 N
40,6 O 8.K "18.3 O 8.' 7J
30.1 O 8.' 9'
36,1 l 9.8 '15
311.5 , 10.1 129
....0 2 11.2 139

OlU ,\''''"1 IroU=UIInf q-"pr Iw
OlU opl ,..•..-gtkq N pr. Ita

(in.J m..,.wh , opl htt~ Iw

For/rugt bafgsaJ
An~f~~nx 65 9
Grundgodct 44,9 O
SON 17,6 O
100 N 28.1 O
ISON 33,0 1
200 N 34,4
250 N 35.0 3
15D

Forfrugt r<lps
Anraljor.\·og 49 (j

Grundgudct 5:'i,H O
SON 14,7 I
100 l'\ ~3,9 I
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:!OO N :!8.~ 6
2SO 29.1 7
LSD

(in, N·mln I rr'ld:ml<'n kg ,\. pr IIiJ
OnJ opt N-mørgd# 4g N pr. ha
(jIU ,"{'>'IIi/h , Opl ilkg pr hu
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'ON
100 ~
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G........mUl l rod:(NfO''' tI: ,\ P' 11.,
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(j.u ",..rud}. • 01'1 Irk~ P' 1m
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'OON O 9.3 'Ol
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Vinterhvede, forfrugt kom Vinterhvede, forfrugt raps
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Fig. l. Udbytte og neltoudbyttefor stigende /ilforsel afhælsrof/iI \:inlerhl'ede medfor/mgt korn og raps.

Kvælstofudb. i kerne og indhold af rå
protein i kerne i vinterhvede, forfrugt kom

jorden \00 vækstsæsonens begyndelse på kun 21 kg
kvælstof pr. ha eller 20 kg lavere end l tiåret forud. Det
kan sl')'ldes, at en stor del afforsogene i 1998 er gennem
fort på lettere Jord.

De senere års forsøg med stIgende mængder kvælstof
til vinterhvede med raps som forfrugt har givet anlednmg
til. at forfrug1svirkningen af raps er blevet justeret opad.
Den store forfrugtsvirkning kan skyldes det store blad
fald i rapsen samt det forhold. al vinterrapsens kvælstof
optagelse stopper allerede sidst ijuni. l 1998 er 4 af6 for·
sog gennemført med vintcrraps og 2 med vårraps. Alle
forsøg er gennemført I Jylland. I forsøg er gennemført på
JB 3. 2 på JB 4 og 3 på JB 5-7. 14 af forsøgene er dertil
delt husdyrgodning til forfrugten. l 5 af de 6 forsøg er
målt en lejesædskarakter på 5 eller mere ved 200 kg
kvælstof pr. ha.

l gennemsnit afde 6 forsøg har den optimale kvælstof·
mængde været I t9 kg hælstof pr. ha med en varialion
fra 66 til 152 kg pr. ha. I forhold til tiåret forud er der målt
et la\1 kvælslofbehov i 1998. Som i vinterhvede efter
både kom og markært er der målt et lavere N-mm-md
hold i jorden ved vækstsæsonens begyndelse end tiåret
forud. Udbyttet i det grundgødede forsogsled har i 1998
været lidt lavere end i årene forud.

Det lavere kvælstofbehov i 1998 end i tidligere år kan
skyldes, at forsøgene overvejende har ligget på arealer
med tilførsel afhusdyrgødning i tidligere år kombineret
med en slor kvælstofmineralisering i 1998.

l 1998 er der gennemfort 4 forsøg med stigende mæng
der kvælstof til vinterhvede med kartofler som forfrugl. l
årene forud er der kun gennemført ganske få forsøg med
denne forfrugt. 3 af forsogene i 1998 er gennemfort i

'ordjylland på J8 4. mens I er gennemført på Nordsjæl-
land på J8 6. Ingen af forsogene er tildelt husdyrgodning
til forfrugten. Der har Ikke været betydende lejesæd I no
gen af forsogene.

o 50 100 150 200 250
Tilført kg N pr. ha j køs

• Udbytte, kg N i kerne pr. ha _ Pct. råprotein i keme

o

20
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l gennemsnit afde 9 forsøg har den optimale kvælstof
mængde været 150 kg pr. ha med en variatIon fra 58 til
230 kg pr. ha. J fornold til tiAret forud er der således mAlt
en lidt lavere oplimal kvælslofinængde. Udbyttet af det
grundgødede forsøgsled og merudbyttet for tilforsel af
kvælstof er næsten identisk i 1998 med årene forud. l
gennemsnit af forsøgene er der målt et N-min-indhold i

2 '20
li'00z
~80

, 60

40

140

Fig. J. Udbytte afkvæls/ofi kerne og indholde/ afråpro
rein I kernen \'ed s/Igende mængder hæl~lOf ril \'Inler·
h\'ede med for/nlgt kom i 1998. Pilen angiver den
okonomisk oprimale hælslO/tilførsel (187 kg \"pr hu).
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Udbytte inddelt efter lejesæd

Fig. 4 UdbYfIl! \'Ifd stigende mængder kwl.'!sroftl! I'inler·
l/l'ede opdell e{!erlejesæd red host.

sulterer I store økonomiske tab for landmanden. En kvæl
stoftilforscJ betydeligt over behovet rcsuherer - udover
et tab for landmanden i form afen for Slor udgift III kvæl
stofgødnmg - i en unodig stor kvælstofudvaskning.

De omfauende registreringer og analyser I forsøgene
med stigende mængder hælslof sldcn sldsle hal\'del af
SO'erne samt målingerne i KVADRATNET har SJort det
lllUltgt at op~tille en Simpel model III bereglllng af mar
kens kvælslofbchov. Iwor der tages hensyn til forfnlgt.
udbyttcniveau. jordlYpe. geografisk beliggenhed. kvæl
slofprognose og eftervIrkIlIng af husdyrgodnmg. Det er
denne model, der har været grundlaget for landskontoret
for Planlea\o'1s mdslllling afhæl!\tofnonncrog korrektiO
ner til Plantedirektoratet i penoden J994-98. Samtidig
har forsøgene givet muligheder for at udVikle kvælSlof
modulet 1 BlDRlFTSL0SNING og N-min-metoden

I tabel 4 er vist et sammendrag (lf forsøgene I perioden
1994-1998. Desuden er vist genncmsnitsresultater for
h\'en afårene 1988-98. Man skal være opmærksom på. at
n~r forsøgene opdeles efter en parameter. f.eks. forfrug..
vil der samtidig ske en opdeling eftcr f.eks. Jordtyper
Ligeledes skal man være opmærksom på. at der er en me
get stor spredning i de optimale kvælstofmængder. der
dels skyldes usikkerheden på enkcltforsog og dels en reel I
sprcdning i markernes kvælstofbehov. Derfor kan resul- F
taler af en opdeling, hvor forsogsantallet er under IO.
\ære præget af tilfældigheder.

I gennemsnit af 259 forsog på alle jordtyper mk!. la ..·
bundsjord (JB II) er der målt ct kvælstofbeho\ på 152 kg
k\ælstof pr. ha. Udbyttet af del grundgodede forsogsled
har været 43.5 hkg pr. ha. og der er opnået cl merudbytte
på 34.0 hkg. N-min·indholdet målt ved væksls<csonens
begyndelse har været 45 kg kvælSlofpr. ha.

Ved opdeling efter forfrugt er forsøgene på jB II ude
ladt. Der er fundet et bctydehgt lavere kvælstofbeho..' I

\lIllem\cdc eftcr Vlntcrraps og vårraps end efter kom og
efter bæJgsæd. Ud over selve forfrugtsvlrknmgen af rap
sen skyldes det, at der i årene forud er anvendt mere hus·
dyrgodning på disse forsøgsarealer. I 21 forsog er vinter
rapsen tildelt husdyrgodning. og i gennemsnit af disse
forsog er der i den efterfølgende vinterhvede kun fundet
en optimal kvælslofmængde på 110 kg kvælstof pr. ha. I
gennemsnit af de 9 forsøg. hvor vimerrapscn Ikke er til·
dell husdyrgodmng. er der til gengæld fundet en oplimal
kvælstofmængde på 149 kg kvælslof pr. ha. I forsøgene
med forfrugt kom kan der opdeles yderligere efter forfor·
frugten og afgrodcn på arealerne I tidligere år. Resullatet
af denne opdeling er vist i tabel 5.

I 18 forsog har forforfrugten været sukkerroer. Her er
der fundet et betydeligt storre kvælstofbehov end I

gennemsnit afforsogene. Det kan skyldes et højt udbytte
nl\eau. og at forsøgene er gennem fort på arealer med en
lav eftervirkning af kvælstof i husdyrgodnmg. I 4 af for
sogene har forforfrugten været klovergræs eller lucerne.
Her er der registreret et meget lavt kvælslofbchov. Det
viser. at der frigøres slore mængder kvælstof ved ompløj·
mng af disse arealer I 29 forsog har der I 3 år forud for
vlIllemveden været kom på arealet. Her er der fundet et
kvælstofbehov betydeligt over gennemsnlnct. Som gen·
nemsnit af disse: fOniog har tilforslen af husdyrgodmng I

2

Oo 50 100 150 200 250

Kg N pr. ha

leiesæd Y. 200 N lI"tder 5

lejesæd v. 200 N 0Yef 5

lejeseødskarakler under 5 v. 200 N

lejesædskarakter under 5 v. 200 N

90

80

70

1! 60
"Co

~ 50
~
~

40
'"~
I 30

20

10

O

I genncmsnll af forsøgene har den optlmale kvælstof·
mængde været 160 k.g k\ ælstoC pr. ha med en vanallon
fra 132 Iii 208 kg pr. ha. Tilforsel af den opllll1ale kvæl
stofmængde har fomget udb)1tct fra 41.2 hkg pr. ha til
næsten del dobbelte.

Ocr er gennemført 2 forsog med "il;gcndc mængde
hælsloftIl vinlCrh\cde efter henholdsvIs splIla! og klo
\ergræ~. Resuhalcmc fremgår aftabelbllagcl or. F3.

I 1998 har lejesæd været meget udbredt i \';n1crhvcdc.
Jo tIdligere I \'ækslsæsonen lejesæden oprræder.Jo større
negatIve konsd::venscr har den for udbyucl. I 1998 er le
jesæden forårsagel afkr~ftig nedoor i begyndelsen afjuli.
I figur 4 er visl merudbyttet for stigende mængder kvæl·
stof i forsog med henholdsvis en lejesædskarakter på 5 og
derunder og O'er 5 \cd høst. I gcnncmsnll afde II forsog
med me'it lejesæd har udbyttet I det grundgodede for
sogsled været 52.5 hkg pr. ha. mens det kun har været
42.7 hkg pr. ha I gruppen af forsog med mindst lejesæd.
Dct vlscr. at ved en Slor kvælstofforsynmg fra jorden
forekommer mcsllcjcsæd. Den optimale kvælstofmæng
de har I forsøgene været uden \'æsentilg lejesæd ved 177
kg hæl ..tof pr. ha. mens den I gruppen af forsog med
mest ICjesæd har været 133 kg hælstofpr. ha. I forsoge
ne med mest lejesæd er der målt en udbyttenedgang fra
optimum p næsten 4 hkg pr. ha ved tilførsel afde SlOrste
kvælstofmængder.

Sammendrag af forsøg med stigende
mængder kvælstof til vinterhvede
Hensynet til såvel okonoml som miljo gor det påkrævet
pnL"Cisl at bestcmme kvælslofbehover lil den enkelte
mark. En kvælstortilforsel betydeligt under behovet re·
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\-I.I~'~ .".1998

~hn8
,

AmaI I Gus", IS~"a I lJdb IM<Ndb. I "db)'lle I ~-m," I !'-mm
r_a ~ '" i aN'" ~'" ",va::.'''' ""a", '" .g-N"" ,,"w

Alle (on." 159 152 S9 n,J 34.0 77,J " JIO
Kom 110 174 41 38,0 39,2 77,2 44 102

Forfrugt Vimemps 30 m 56 52,2 26.6 78.8 45 26
V_", IO m 45 50,8 29.3 80,1 30 10
Bælgsæd SO 150 5} 44,2 34.6 78,8 40 38
Fn>;;"" 13 1S2 54 4S1 324 775 49 9
Af/e }47 IS' 56 43,0 3J.0 78.0 (J JO<
IBI 13 142 S8 32,1 30,3 62,4 24 10
182 Il 144 43 39.0 29,4 68,4 41 IO
183 17 l3J 07 38,6 2S,8 64,4 40 11
JB4 42 143 60 39,2 30.1 69,3 36 33

Jordtype JBS J8 142 57 48,0 31,6 79.6 46 16
JB O .. 1S2 SO 47.0 34.7 81.7 47 S6
IB7 .. 179 SO 43,3 42.7 86,0 37 S8
188-9 IO 177 SJ 47,1 40.4 87,S 8S IO
1811 12 7J 70 540 Ila 664 122 O
Al/e 159 fS} SO 43.J 33,9 77.4 " 111
lavt 54 I4J 60 30,2 24,2 54.4 41 46

Udbytte I~:'ddelt 08 ISO S2 43.7 32.6 76.3 42 13
96 171 53 SJ' 41.4 929 46 12

Lilk IOS 167 53 41.5 36.9 78.4 41 86E__

Middel 02 ISS " 45.5 33.6 79,1 41 49
S"" 81 142 53 44.4 30,4 74,8 S2 76
1911 24 179 S2 42,1 36.7 78,8 23
1989 IS 160 53 53.9 32,6 86,S 8
J990 32 163 S7 56.4 39,3 95,7 2S 6
I99J 30 1S2 SJ 46.2 33.3 79.5 50 14

Å< 1992 44 110 63 56,9 22,3 79,2 20
I99J 28 13" J7 49,8 28.4 78,2 4S 22
J994 47 153 SS 39,1 35.4 74,S 45 26
J99S 03 178 41 40,9 4l.2 82,1 36 IS
J996 SJ 117 59 47,4 24,1 71,S 68 26
1997 SO 167 47 39.8 37,0

7~~ J8 18
1998 56 159 SJ 458 36 S 82 34 13
/988·98 440 IS) SJ 47,/ 33,3 80,J n /9/

tidligere år ligget på linie med gennemsnittel af alle 119
forsøg. Det viser, at kvælslofbehovel ved kontinuerlig
korndyrkning er højere end ved dyrkning af kom i sæd
slcifte. A f materialet fremgår det også, at hvis afgrøderne
i 3. t115. år før vinterhveden har været flerårige græsfrø
marker, lucerne, kløvergræs og Ijgnende, har kvælstofbe
hovet til vinterhvede været lavt, selvom selve forfrugtcn
har været kom.

Opdeling afforsogene efter jordtyper i tabel 4 vIser. at
udbyttet såvel i det gnmdgødcde forsogsled, udbyttet ved
oplimum som merudbyttet for tilforsel af optimale kvæl·
stofmængder har været stærkt afhængigt af jordtypen,
Jordens indhold afN-min har været stigende med stigen
de lerindhold. Det gælder dog ikke for J8 7, hvor del lave
indhold af N-min kan skyldes. al der her er anvendt min
dre husdyrgødning i årene forud end på de andre jordty
per. Kvælstofbehovet har generelt været stigende med
jordtypell. På J8 6 er der dog kun registreret IO kg større
behov pr. ha end på J8 1-2 til trods for. at udbyttet ved
optimum har været 20 hkg større pr. ha.

Forsogene er endvidere i tabel 4 grupperet efter udbyt
te. I gruppen med det laveste udbytte har udbyttet ved op
timum været under 65 hkg pr. ha. og i den højeste gruppe
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har udbyttet været over 85 hkg pr. ha. Ved opdeling efter
udbytte sker samtidig en opdeling efter jordtype. Selvom
kvælstofbortførslen er ca. 70 kg kvælstof pr. ha storre i
gruppen med det højeste udbytte i forhold til den gruppe
med det laveste udbytte. har det optimale kvælstofbehov
kun været 30 kg kvæ!slofstørre pr. ha. Det skyldes, at ud
nyttelsen afdet tilførte kvælstofer stigende med stigende
udbytte, og at le1)orden stJl1er mere kvælstof ni rådighed

Tabel 5. Optima/e mængder /o'æ/stof til \'lnlerhvede e.fter
korn

Afgrøde i ndb~ It 1994-98

~
Opo- Ile-

~ .. N .... : N·mlAni. JI< Hf Am
~ """-rs. r", rør r", 'aN """ "aN.. '" :t :l. vUk- ....

..na

"' Al1~ Alle Knm 174 38,0 39.2 7 44
29 Alle R.opoIcn Kom 17' 33,6 38,4 9 31
18 Alle SukkCfT'OCf Kom J96 41.3 47,2 4 J2
4 Alle KI._ Knm 88 67,6 16,3 8 76

44 Alle Kom Kom J88 36,0 43.7 8 38
29 Kom Kom Kom 192 36,0 44,4 7 3S



Tabt'! 6. Stigende mængder kvælstof til \'lnrerh\'ede med
organisk godning {1-'4;.

GttdskninK og kalkning

\ct også meget lavt på grund af den ekstremt tOrTe som
mer.

1998

VI.ter- KM ro< PCL li· Udb,k&Jh~ Netto...... Icj~ protem I merudb.
.... hest. km><- N I letrie: Ihk. knnc bkg k"""

0-10 ,.."or pl'. ha pr. ha ",ha

for afgroden end sandjorden. Ved bercgning afkvælstof
beho\et regnes i IlI'DRJnISI USl\lMiS hælstofmodul og
l N-rnin-metoden kun med et ekstra kvælstofbehov på 1.3
kg kvælslof pr. hkg storre udbytte end nonnen. Delle til
trods for. at bonfors len af hælslof nænncr sig 2,0 kg
hælstof pr. hkg kerne. Re:.uhaleme Ilabellen bekræfter
rigtlghcden af dette

Del cr velkendt. al kvælstofbeho\et er mmdre på area
ler, der Jævnligt tMores husd)'rgodnmg. end på arealer.
dcr aldng tilfores husdyrgodning. Ilahellen er der forela·
gCI en opdeling af forsogene efter en beregnel eftervirk·
mng af husdyrgodnmg. Opdelmgen Cl' sket ud ff3, hvor
olle arealet er tildelt husdyrgodning l de sidste 5 år. På
alle arealer i gruppen med slor eftervirkning er tildelt
husdyrgodmng til forfrugten og ofte I Oere afårene forud.

I forsøgene l gruppen med middel eftervirkning cr der
Ikke tildelt husdyrgodning til forfrugtcn. men til forfor
fruglcn og/cller i 3 ar forud for denne. I gruppen med lav
eftervirkning er der Ikke tildelt husdyrgodning på arelIlet
de scneste 2 år for forsagct. Af tabellen fremgår det. al
den optimale hælstofmængde er 25 kg kvælstof pr. ha
mmdre I gruppen afforsog med storst eftervirknmg end I
gruppen uden eftervirknmg EftervuKmngen giver sig
også udslag Iet storre :-.l-mm-mdhold IJorden om foråret.

Nederst i tabellen er visl en oversigt over resultaterne
afforsogcnc i de :'ld~te IO år. Kvælstofbchovct har i 1998
været p~ niveau med gennemsninel I de tidligere år og
lidt lavcrc end l 1997, hvor kvælstotbehovet i gennemsnit
af forsogene var højest. I 1996 var kvælslofbehovet til
gengæld megella\1 på grund afdet høje --mm-indhold i
Jorden ved væksL~æsonen~begyndclse. I 1992 var beha-

3 3 3
95 65.7

105 10,7 6.9
122 16.5 10.2
129 IS.! 6.3
"5 16,4 5.1

1/.0
11 (/8-15)
9: NII-/J!;
/6,0 (5,2-26.0;

Ti/fltr, gylle
Af/lill forwJ.: J J
Grundgodct O 9,7
SON I 9.2
100 "J 2 9,9
150 N 2 10,7
200'-: 3 11.8
LSD
Gns N-",/" i rod=oflefl kg N pr ho'
G", tipi '''-'''U'flgJf' kg -\ pr ha
GfU, ml'rudb I' Opl hkg pr. ha

Tl/lI,,1 j/um

."nlu/fonlJ}: / /
GrumlgoJet II S.4
SON O 8,5
100"1 O 8.1
ISO O 9.2
200 N O 9.'
!.SD
N-mm i rod:oflen ~ N pr ho
OPI .""-mængde kg .\' pr ha
Afcrudb. v. opt. hkg pr ha:

/ /
bl'i 54.J
85 13.0
% 19,~

108 24,2
lIS 28,4

3/
FX
Z7.0

9.1
13,2
15,4
17,1

K\'ælslof //1 \'interJn'ede ri/fort orgam""Å gmlnmg
Med stigende vmtersædsareal anvendes en stigende an
del af husdyrgoomngen på vintersæd. Flydcnde husdyr
godning udbnnges udelukkcnde om foråret I den vok~n·

dc afgrode. mens fast husdyrgodning og spildevandsstam
kan udbnnges om efterårel for s~ning. Ved al gennem
føre forsog med sligende mængder kvælstof på arealer,
dcr cr eller som scnere bliver Idfon organisk gødmng.
kan restbehovet for kvælstof i handelsgodning bestem
mes. Dette er et ahernatw til forsøgsmæssigt al bestem
me hælstofuchovct på arealer uden tIIforsel af orgaOlsk
godning og I forsog med organisk godning at bestemme
effekten afkvælstofi den organiskc gødmng.

3 ud af 4 forsog er gennemfort p~ arealer. hvor der er
talfon gy lic. J el af disse forsog er der udbmgt 20 tons
stagtesvlOegylle pr. ha Sidst i april. og I de 2 andre forsøg
er der udbragt 35 Ions afgassct gylle pr. ha henholdsvIs
:.ilbl i april og i det cnc forsøg tillige midt I maj. 12 afde 3
forsog er der opnåel et betydeligt merudbytte for at
supplere med k"vælslof I handelsgødning op til 100 kg
kvælstof pr. ha. og det okonomisk optimale restbchov I I
halldel~g'Klning er beregnct lil henholdsvis 132 og 95 kg F
kvælstof pr. ha. I det tredje forsøg har udbyttet været hOJI
alene vcd ttlforsel afhusdyrgodning, og dercr kun opn~el

el merudbytte for tllforsel af supplerende kvælstof op til
100 kg kvælstof pr. ha. Ved tllforsel af mere kvælstof er
udbyttet faldet som folge af kraftig lejesæd. Del økono-
misk opumale rest behov er beregneltl149 kg kvæl510fpr.
ha.

I Cl forsog på JB 4 er der ti Ifort 13 tons spildcvandsslam
for sånmg. Der er opnået et ston merudbytte for tilforsel
af supplerende k\ælstofi handelsgodning, og del økono
misk optimale restbchov cr beregnct 111 178 kg kvælslof
pr ha. h\ IIkel indikerer en dårlig kvælstofudnynelse af
kvælstof I spIldevandssiammei.

r dc påbegyndle faslliggende kvælstofTorMlg genncm
fores 3 af forsøgene, hvor der i 1998 har været vinterhvc
de som dobbeltforsog med og uden husdyrgodning. I la
bc! 7 er gengivet resultaternc af de husdyrgodcde for
""gsled. 2 af forsøgene er gennemføn på JB 4. mens l
forsøg er genncmført på en vandct JB l I 2 af forsøgene
er der til fort svinegylle I en mængde på henholdsvis 23
Ions lilfort på en gang sidsl i april og 1 alt 60 Ion lil fon ad

Tabel7. Stigende mængder hoælstojfill'interhl'ede ni

organisk gooning i fasl/iggende forsøg (F5)

1998

rt.ttrllUde KM. for PCI. Udb· lcap,.
UdI> "",'I..,....,

"C.'" .kmiC ~v. høst. ",ha0-10 lØr"nof ",ha

AfllU/forslIg j j 3 j

l, In&ftllcvælswf O 9.0 71 SJ.2
4 25N O 9.0 81 7.1
2. SON O 9.6 90 9.9
, IllO" O 10.5 109 16.2
lSD 6.5
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Vinterhvede med og uden tilførsel
af husdyrgødning

70

3S1--_-_-~-~-~

o 50 100 150 200 250

Kg N p<. ha

- Med husdyrgødrOng -Uden husdyrgød,;ng

Fig. 5. Stigende mængder kvælstoftil vinterhvede med og
uden tilførsel afhusdyrgodning. 3forsog /998.

Lejesæd har \'ærer meget udbredt i 1998 bdde i v;nrerbyg
j "-inrerhvede. På bil/edel ses lejesæd i vinterbyg ,. begyn.
delsen (l/jllli,

Tabel 8. Stigende mængder /n'æls/oltil l'Iflterbyg (F6).

Ivln,,,,,,..

1988·97 199' l
Udb. og Udb. og "<Il..rn<rod6. KAr, for Pet. ri· Udb. kg

"'"
ItJesæd ....... , N• mmulb. m"""".

km" v.høst. k<m<- k'.... k~
hk,

p< ha 0-10 tørstof ",ha kmm
",ha ",.ha

2 gange henholdsvis medio og ultimo maj. I I forsøg er
der tilført 25 tons kvæggylle sIdst I april.

l de 2 af forsøgene er der opnået et berydeligt merud·
bytte for at tilføre af supplerende kvælstof I handelsgød·
ning, mens merudbyttet i det sidste forsøg har været bc·
skedent. Udbylteniveauet har været meget lavt i forsoget
med tilførsel af kvæggylle. Det optimale mængde
supplerende kvælstof i handelsgoonlng er beregnet til80
kg kvælstof pr. ha.

I de samme 3 forsøg indgår forsogsled uden tilførsel af
husdyrgødning. På grund af forsogsdesignet kan de ikke
sammenlignes direkte. I figur 5 er vist udbyttet ved sti·
gende mængde kvælstof i forsogsleddene med og uden
tilførsel af kvælstof. I figuren ses. at udbyttet har værel
højere, bvor der er tilført husdyrgodning i forsøgsleddel
uden tilførsel af bandelsgodning, og det maksimale ud·
bytte er nået ved en lavere kvælstofmængde.

Fo<frugt h»7>
Aflta/ forsøg j J 7
Grundgodct 29.1 O
SON !.S,I O
100 N 25,6 2
150 N 30,4 3
200 l\" 33.1 ..:
lSD

G~J". l..··"',,, I rodumt'" tg N pr Aa
Gu. opl N-lNÆflgr/t kr Npr. ÅD'

Gu mnwJo. l opl Ug", ha
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9.8 42
9.] 6.5

10.2 83
11.6 100
12,8 1J3

J988·97
}) (Il-247)
16/ (76-UJ)
31.9 (/3.1·58.0)

31.6
19,5 1.5.6
28.1 21.8
32,0 23,2
33.0 21.7

4.7
/998
35 (/2.98)
137 (94.177)
11.9 (2J.l.r 4)

Stigende mængder hælSloftill'1nterb}'g
Der er gennemføJ1 i 7 forsøg med stigende mængder
kvælstof til vinterbyg fra O til 200 kg kvælstof pr, ha.
Kvælstof er i alle forsøgene tildelt ad 2 gange med halv·
delen ultimo marts og halvdelen ultimo april.

Ialle 7 forsøg har forfrugten været kom, og sædskifter·
ne på alle forsøgsarealer er domineret afkom. I I forsøg
er der dyrket kom på arealerne i de sidste 4 år. og i de an
dre forsøg har der været en enkelt vekselafgr0de i de sid·
ste 4 år. 4 af de 7 forsøg er gennemført i Jylland og 3 på
øerne. I af forsøgene ergennemfort påJS 2. 3 på IB 4 og
3 på IB 6. 12 af forsøgene er der tildelt husdyrgødning til
forfrugtcn. mens 3 afforsogene ligger på arealer uden til·
førse! afhusdyrgødning de sidste 5 år.

Ved vækstsæsonens begyndelse er der målt et -min
indhold iJorden på 35 kg kvælstof pr. ha med en vanation
fra 9 til 98 kg pr. ha. Indholdet af -min har således
værellavere end i gennemsnittet afårcne forud. Udbyttel
i det grundgodede forsogsled har i gennemsnit været 31,6
hkg pr. ha, hvilket er lidi højere end i årene forud. Der er
opnået et merudbytte for tilførsel afkvælstofpå 32,9 hkg
kerne pr. ha, og den optimale kvælstofmængde er bereg
net til 137 kg kvælstof pr. ha. hvilket er ca. 25 kg kvæl·
stof lavere end i årene forud. Den lave optimale kvælstof·
mængde kan skyldes. al der ved host har været betydelig
lejesæd I 5 ud af? forwg. Der kan ikke iagttages forskelle
i kvælstotbehovet mellem forsøgene med og uden tilde·
ling afhusdyrgodning til forfrugtcn.

I 2 forseg på leTJord på arealer med CD bcrydelig rilfor
scl afhusdyrgodning i de foregående Sår efter en lidt an
den forsogsplan (tabelbilaget, tabel F7) er den optimale
kvælslofmængde beregnet til 138 kg kvælstof pr. ha. og
udbyttet i det grundgødede forsogsled er betydeligt ho·
jere end i gennemsnit af de 7 forsøg, vist i tabel 8.
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Tabel9 Optimale N-nu('ngder" til ,,;nterblg 1994·98

~llIIa

All.. forsø 40 JH
rorfrugt Kom J6 "l J9 28.2 32,8 61,0 47

IO
8
7

3'<

86
JJ
J4

'l

6-'.4
66.l
M.l

J9.6
JJ
J!.4

9~

23.8
33.3
!8 ~

fUr/rugl korn
'!"fiJl forsøg n 6 l .' , ,
Grundgodet 32.6 I 8.' JJ 28,7
40N 14.2 I 8.2 li 17.1 13,5
80 , 24.6 I 8.' 62 14.9 19.2
120N 27,9 l 9.1 71 28,8 20.3

""" 30,J ) 9.6 79 lU 12.1
LSD 5.J

1988·97 1998
Gru \ 11I111 ,røti:Ottl'If q "pr II<J J8 (8-/~4J J!(/J·~II

Gru op/. N__IIgd. q Npr 110 JJ4 (j6-11O) JJI (62.181)
(j", /Nl'1'Ud/'> , "P' Ug", luJ JO.R (.~J.!-4~.jJ J!.5 (25,1-4J..'1

"'or/rl/gt raps
Anlu/forjfJg I I I I
Grundgodcl O 9.9 61 45.6
'ON I 9.1 71 11,0 7,4

'ON l 9,4 88 23.1 17,4
l20N J 10.2 98 24.8 16,9
160N " 11,1 110 17,1 17.1
LSD l.O

199a
\."'111 I ,.od=oni'n kg '.... pr. ha J.<

Opt N-flUZngd~kg N pr ha m
\f~rudb ". op, hkg pr ha 26._~

1988·97
1998

Vllllerrug ~ ""fo< Pet. d- Udb. Udb·~jrNenl>
hk8 leJesaed J'!OICIO kgNi merudD .....db

."'" \o'. MIt Ikerne· l_ k~Jk~p" ha 0-'0 .....r p".ha P' ha pr, ba

Tabel 10 Stigende mængl/('r hæl!>toflll 1'lfllernlK (FR)

på JB 5-6. I 5 afde 6 forsog har vtnterrug været forfrugt. I
og pa alle arealer har der kun I et ud afde 5 foregående år F
\ æret en anden afgrode end kom. J 2 af forsogene er der
tilført husdyrgodmng III forfrugten og I årene forud,
mens der i dc 3 af de rcsterende 4 forsøg ikke er til føn
husdyrgodning l 5 år forud for forsogcl. 5 forsøg er
gennemfon i hybndrugsoncrnc Espnt og Haclcnda. I del

l
41
21
39

43

''''138
W

8
9

r

19Qi
1998
/99.1.9.'1'

Stigende mængde kvælstof til vinterrug
Af6 forsøg med stigende mængder kvælstof til vinterrug
er de J gennemført på J8 2 t ordjylland, I på J8 I og 2

Anden forfrulfl , n ,J 35.0 JO.6 6J.6 II ,
AIJt! 40 J57 U 18,9 31,6 6J.j 46 Ja
m I·J , 160 li 18,6 JO,6 49.2 J7 a

Jordtype 164 12 1% 49 29.4 J1~ 60.9 lJ 12
JB 5·8 lO 161 39 32.7 34.0 fJ6,7 4l "Alle 40 J57 44 18.9 J2,6 6/,5 46 18
Udbytte Il 136 'O 20.11 25,7 46.5 ., Il

Udb)'lIe MIddel! li I6J 4l 29,9 J4.1 64./ 47 lO
110 I 7 175 39 J9.6 39,5 7Y./ 43 6
Lille Il 160 49 27,S 33,7 61,1 II Il

fftel'\ll'im MIddel 6 171 '9 33.1 .l7..1 ~0.5 J7 6

,"" 19 149 J9 28.6 JO l l8,8 44 17
1995 \O Il' JO 2'1,2 30,5 58,7 21 IO

A, 1996 IO l 6 l 16 J lU

Sammenj/llling ajjorwg med I /Ilterbyg 199-1·98
I label 9 er fOrClagcl en opdcling efter forskelllge kritener
af alle forsøg med stigende mængder J...\'ælstoftil vtntcr
hyg I 1994-98. I gennemSnit af 40 forsog har der ved de
aktuelle pnser på kom og kvæbtof været en beregnet op
Ilmal kvælstofmængde på 157 kg kvælstof pr. ha. I næ·
stcn alle forsøg har kom været forfrugt. og den hojere be
regnede optimale kvælstOfmængde i de 4 forsog med for
frugtcn vllllcrraps kan bero på tilfældigheder cller det
faktum, at disse forsøg har været placeret på arealer med
en lavere eftervirkning end I forsøgene efter kom.

En opdeling af forsøgene efter Jordtype viser, 3t udbyt
tel på J8 1-3 generelt har været hn1\ såvel det ugodede
forsøgsled som \cd tilførsel af den optimale kvælstof
mængde Den optimale hælstofmængde er Imldlerttd
beregnelltl at være høj på disse jordtyper. På J8 4 er der
hostet ct større udbytte. memo den opltmale ~'yælstof

mængde har \æret mmdre
En opdehng efter udbyncnJ\eau viser. al der er bereg

nel sugende hælstofbehov \ed sttgende udb)1te. Den
beregnede efterVIrkning afhus<tyrgodmng er ens ved alle
udbynemveauer. En opdeling efter eftcrvirkmng viser, at
det laveste kvælstofbehov er fundel på de arealer, der er
tildelt mest husdyrgodnlllg.

Nederst i tabellen er vist resultaterne af alle forsøg I

:\rcnc 1995-98. Kvælslofbchovet har l 1998 været lavt I

forhold til de tidligere år, selvom det målte N·min
indhold ved forårets begyndelse har været lavt. Det kan
skyldes en stor kvælslofopulgelsc i dcn milde vinter og I

forårct, for N-min-proven er taget, eller en større minera
hscnng af Jordens kvælstof I den relattV! fugtige
vækstsICson.
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Tabel/ / Optimale N-m~ngder ril vinterrog /994-98.

V.terna 1994-91

~I... I AnlaI I Gns. I~a I Udb IM=db, I Udb)'" I N-min I N-mmopt ~ . ~ v. opl. v. opl, k. " .....ronea k. P' bo k. , "'.... I hk. ",.. bkg '" bo hk. '" .. ",bo

A/I~fors_ JP /28 38 11.4 19.8 63.1 36 ]7

F"""'gt Korn 26 132 36 32.7 31,2 63.9 37 24
Vintemps 3 ., 41 39.5 178 F.l 31 l
"J1~ JP 118 38 33.4 198 63.1 36 17
JB 1-3 15 120 42 28.9 27.8 j6.7 12 15

Jonltypo SB4 7 137 29 38,4 36.5 14,9 27 6
JB S-8 7 137 18 38,2 21.6 61.8 5\ 6
AJ1~ 19 118 38 33.4 29,8 63.2 36 17
Udbyn< 6 119 62 20 19,4 43.~ 53 6

Udbyue Middel! 13 134 20 29,0 31,8 60.8 27 12
not 10 126 41 "6 33,6 78.2 16 9
Lille 15 136 35 33.8 30.5 64.3 31 13

E_. Middel 6 110 " 30.3 27,2 j,•., 40 6

"'" 8 112 31 3S.0 307 6>7 42 8
199' 7 125 42 42.1 29.0 71.7 31 7

A, 1996 3 129 n 37,8 ISA J3.J 82 3
1997 8 132 • 25,4 34.7 60.1 25 8
1998 7 130 38 311 317 61.8 31 6
J99'-98 Jj /29 4] 34.3 27.7 62,0 4] ]4

6. forsøg var sorten Dommator, som ikke er hybridrug. I
2 ud af de 6 forsøg er registreret en lejesædskarakter ved
host på over 5.

Ved vækstsæsonens begyndelse er der målt et N-min
indhold på 32 kg kvælstof pr. ha, hvilket er lidt lavere end
i årene forud. Udbyttet i det gmndgodede forsøgs led er
ligeledes lidt lavere, mens der er opnået et større rnerud
byue for tilførsel af kvælstof. Den optimale kvælslof
mængde er beregnel ril 131 kg kvælstof pr. ha eller næ
sten det samme som i Arene forud. De laveste optimale
kvælstofmængder er beregnet i forsøgene. hvor der er til
fort husdyrgødning lil forfrugten.

I 1998 er der desuden gennemfart 1 forsøg på 1B 2 med
vinterraps som forfrugt. I forsøget er der beregnel en op
timal kvælstofmængde på 125 kg kvælslof pr. ha.

Udbyttcniveauet har som gennemsnit af forsøgene så
\el i 1998 som Ide tidligere år været højt. Det skyldes. at
næsten alle forsøg er pinceret på arealer med en intensiv
rugdyrkning med hybridrugsorter.

Sammenstilling affor,mf.! med stigende mængder
hæ/~/oJtil vimerrug
I label II er \'151 en sammenstilling afforsogcne med sti·
gende mængder "".."'ælslof ul \'imcrrug lpenodcn 1994
98. 26 af de 29 forsog har værel med kom som forfrugt.
og forsogsantallet med andre forfrugter er for la\1 ul al
vurdere vmterrugens reaktIon på delle. Der er beregnel el
større kvælstofbchov i forsøgene på JB 4 og derover i for
hold til på sandjorden. C'dbyncme har også \'æret bt-tyde
ligt højere her. men der cropnåct samme udbyne på ID 4
som på JB 5-8. I forsogene på jB 1-3 er den beregnede
eftervtrknmg aftldhgere års husdyrgodning igennemsrut
Iidr større end p~ de andre jordtyper.

En opdeling efter udbyne viser. at vanarlonen i det op
nåede udbytte ved tilforsel af den opllmale kvælstof
mængde er stor. og at kvælsrofbet'lo\ et er beregnel III at
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være lidt større i de 2 grupper med højest udbytte. Forsø
gene er hgeledes delt op efter den beregnede eftervirk
ning. Afresultatet fremgår det. at det laveste kvælstofbe
hover fundet på arealer med den største eftervirkning af
husdyrgodning.

De beregnede optimale kvælstofmængder for 1995-98
er næsten ens i alle år.

Stigende mængde kvælstof til triticaie
I 1997 blev der påbegyndt en ny forsøgsserie med det for·
mål at klarlægge kvælslofbehovet i triticale. I 1998 er der
gennemfart 10 forsøg, hvoraf 4 er i Jylland og 6 på Øer
ne.3 af forsøgene er gennemfort pil)B J-3. 4 på m4 og 3
på JB 6. I 5 af forsøgene er der tildell husdyrgodnmg til
forfrugtcn. Forforfrugten har i 8 ud af de IO forsøg været

Tabel Il Stigende mængder kvælsto/til triricale (F9).

L.u ! 1997 199'

~ J<.v for Pet ri- lJ<I>i~ "-
~ - rr= q :J bkg . """"'"\o-~, ..... kmi< ~", .. """"f pr.ha pr.ha ",bo

Foifrugl korn
i1/1aJfonog 3 'O IO IO IO IO
Grundgod~l 21,5 O 10.3 18 27.1
SON 14.5 O 9.6 '9 18,3 14,2
100' 23,5 , 10.4 77 27,1 20.3
lSON 26,4 3 11,8 91 29,4 19.9
200 ~ 26,3 , 13,1 100 29.3 17.2
2SON 27.7 , 13.9 110 31.1 17,3
LSD 6.1

199' /998
(iflS \.,.".. , r«i:llftt'II oI:g Spr Ila 21 (l4-JI) 18 (8-90)
GII.) apt /I'·lJIÆtlgk q N pr lu 143 (103-101) Jjl (6j-I99)
(jIU ",~f> , <'P' .q,., /w T.J rLU-34.0J 33./ (J9.Q-JH,.t)



kom. og på alle forsogslokahteter har sædskIflet i dl:' sId
ste 5 år været domineret afkom.

Kvælstofer i forsøgene tlldett ad 2 gange med halvdc
len ultimo marts og halvdelen ultimo april. I I forsog er
kvælstof udspredt på en gal1g.

Ved vækslSæsonens begyndelse er der målt et N-mm
mdhold I jorden på 28 kg hælstof pr. ha. Udbyttet I det
grundgodcde forsogsled har været 27.2 hkg pr. ha. og
merudbyttet for tilførsel af den optimale kvælstofmæng
de er 33.0 hkg pr. ha I 5 af forsøgene er der gi\ct en Icje~

sæd..karakler på over 5 l forsøgsleddcl mcd tilførsel af
200 kg kvælstof pr. ha. Den optimale kvælslofmængde er
I gennemsllJt afforsngene bcregnettJI 151 kg kvælstof pr.
ha med en vilriation fra 65 til 199 kg pr. ha. Den optimale
k\ ælstQfmængdc har således I 1998 værct lidt hOjcre end
året for. tn opdel mg af forsøgene eftcr tilførsel af hus
dyrgodnmg III forfrugtcn viser. al KvælstofbchO\ct I

gruppen uden tilførsel afhusdyrgodntTlg har været 172 kg
hælstofpr ha mod kun 131 kg i grupflCn afforsog. h\ or
forfrugtcn cr tildelt husdyrgødning.

Kvælstof til vinterraps
En ny for"ogsscric har til fonnål at klarhcggc såvcl Vlll

Icrrapscns behov for pl'! sandjord at fi\ ltlfort kvælstof 0111

cfteråret som hæbtofbcho\ct om fomret. Der er i 1998
gennemfart 3 forsog. Allc 3 forsag er gennemfart på JB
1·3 i 'Jord· eller Vestjylland. 2 af forsøgcnc er vandct l

vækstsæsonen. \'mterrap~ner sået I pcnoden 12.uI18.
august. Kvælslofom cttcr3rct er i 2 forsag tdfon kon tid
efter sånlllg og i det 3. forsog forst den 25. september
Om fomret er kvælstof i alle forsog~lcd tilfort ad 2 gangc
med halvdelcn sid:-.t i mart~ og resten Sidst I april. For al

Sikre afgrodcns svovl forsyning cr der lilfort en svovlhol
dig PK-goonlllg.

Ved den lavcstc hælstoflllforsel om foråret cr der op
nået et beskedent mcrudbyttl:' for lilforsel af kvælstofom
efteråret. mens udbyttet vcd Illforsel af 150 kg l-yælstof
pr. ha om forå.ret har været hojest l forsagsleddene uden
efiemrstilforscl. Det gælder i alle 3 forsøg. Forsogene i
1998 viser således. at der Jkke har \æret behov for at til
fore kv:clstoftil vllltcrrapscn om efteråret. I 2 af forsoge·
nc er deropnået el betydeligt merudbytte for at oge kvæl
stofmængden udover dc 100 kg kvælstof pr. ha. mens der
I I forsog kun er opnåct et beskedcnt merudbytte. Den
optimale kvælstofmængde er l gennemsnit afde 3 fon.og
beregnet 111169 kg hælstofpr. ha med en variation fm

Tahet /3 SIlgt,tlde mætlgder b'ætstofril "inrerraps pli
fUlldjord (FJO)

tl.cer.
Kar. for l'et Udb. $ld. Kar. for Pct. Udb. std
leJesæd olle, i kvalitet leJcsa::d olie. i 1cvalilet
v. skArl. tørstof kg fm v.. Url ",""af kg fAt..... 0-10 pr ha 0-10 pr. ha

40 N efterir ON efterir

3 forsøg I 199H
tOON , 49.0 2868 3 48.8 2730
100' , 48.8 3119 , 48.J J247
200 N 6 'SJ 3169 , 48.0 3211
2501'\ 6 41.8 3:!.n , J7.5 .1~76

t_m JJ5 .LU
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153 ul 229 kg l\' pr. ha i forsogsleddcne med tilførsel af
40 kg kvælstof 0111 efterårct. Dc 40 kg kvælMof er ikke
indregnet i den opllmale kvælstofmængde. I gennemsIlIt
af 32 forsøg efter en lidt anden forsogsserie j pcnoden
1990-96 var den optimale kvælslofmængde 146 kg kvæl
stof pr. ha plus en varierende kvælstofmængde. der er til·
delt om efteråret.

Gennemsnitlige optimale kvælstofmængder
I de foregående afsnit er vist dctaljcrede beregnlllgero\cr
optImale kvælstofmængder for kom og raps opdclt efter
forfruglcr. jordtypcr. eftervirkning nf husdyrgødning og
udbyt1clllvcau. I tabel 14 er vist ct sammendrag af 10 års
forsøg for forskellige afgroder med det formål al vise.
hvordan prisrelalioner mellem kvælstof og afgrødcr på
\Irkcr den okonOlntsk optimale hælstofmængde.

BeregnIIlgen afden optimale kvælstofmængdc er fore
tagct alene ud fra sammenhængen mellem udbytte og
l\æl!>loftilfo~1samt pnsrclatloneme. og der er således
Ikke laget hensyn ttl kvælstofgodsknlllgens påvlriming af
k\'allteten af afgraden.

Kvælstofbchovcl I den enkclte mark kan ikke ukntlsk
faslsælles ud fra resultaterne i tabel 14. Dc beregnede op-
tllnale kvælstofmængder vanercr meget mellem enkelt· I
forsøgcne. og dcrfor skal der ved behovsfastsættclsclscn
I den cnkelte mark udover forfrugtcn tagcs hcnsyn til F
markens dyrkningshistorie herundcr navnlig tidllgcre års
Il Ifon.el af husdyrgodmng. ncdmuldnmg af afgrodere-
sier. jordtype og udbynelll\'cau. Tabellerne I det foregå-
cnde afsllll kan værc en stor hjælp til dette. En mere nOj'
agtlg fastsællelse af markcns hælstofbcho\ kan forcta-
ges ved hjælp af N·min·metodcn.

Af æbel 14 fremgår det. at der skal relativt store ud
S\ mg i prisrelationerne til at påvirke den optimale kvæl
stofmængde i et betydende omfang. En ændnng I kom·
pnscn på 15 kr. pr. hkg betydcr en ændring I den optimale
k\ ælstofmængde på 8·\ Okg kvælstof pr ha alt efter pn
sen på hælstof Et fald I kompnsen på 45 kr pr ha. som
er oplcvet I de sidste 8-10 år. har betydet. al den optImale
hælstofmængde alt andet lige er faldet 20-30 kg k....æl~
stofpr. ha.l\år de anbefaledc kvælstofnormer Ikkc er fal~

det så mcget 1 pl1lksis. skyldes det. al kvæ!stofprisell I
1997 og 1998 har været lav. og at der hostes bcrydcligt
hOJerc udbytter i dag end for 8·1 Oår SIden.

Det skal også bemærkes. at udbytteresultalcrne I tabel
14 cr resultaterne afetårige forsog Derfor kan værdlcrnc
I tabellen Ikke bruges hl en konsekvensbercglllng af dcn
langsif,rtcdc virkmng af at reducerc kvælstoftllforslen.
Idet de .... Iste optimale kvælstofmængder er beregnet som
et gcnncmsnll afde enkelte forsogs optImum. kan tallenc
ikke efterregnes direkte fra udbytterne i tabellen.
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Tabel J4 Optimale h'a/stojmængder 1989-98

M~h~k_. fno......
3,75 ler pr. k8 N 4,75 kr pr. kg}li 5.7Hq.' kS' I

A.w Udb. Mg er' anH~ndel~af Pm, h;$, hkg Pn ~'hkg Pn h1..'hkg IAlS.... r"""S
v gødJ1.m~nm.gder kg N pr ha

ON kem fm; k fro· kemefro

SO 1 100 150 200 2SO 60 75 90 60 7S 90 60 7S 90

Vinterh"ede
Forfrugt kom: 126 40,5 17,8 30,1 36.4 38,8 40,4 170 177 IBl 161 170 176 l S2 162 170
Forfi'ugt oliepiallIer 14 55,1 15,1 24,3 27~ 28,8 29,0 llS 142 147 126 13S 140 liS 127 130
Forfi'ugt bælgsrd 74 45,0 11.6 28.2 33.2 34,S 35,0 149 157 162 140 149 15S 110 141 149
Forftugt freps 16 50,0 16.7 24.7 29,1 29,4 30A 147 1SJ 1SS 118 146 1S2 129 119 146

VlnterbYI
Forfrugt korn l8 29,7 15,9 26,0 30,7 33.1 ISO 157 161 141 149 lSI 112 142 149

Merudbytte forulfsrscl (hkpe.)
'id ulførsel af. kg N

Vlnterru& 40 80 120 160

Forfrugt kom 29 31,8 14,8 24,6 2.8,1 30,6 129 134 137 121 129 l3J 113 m 128

VIrbyg:
Fotfrugr kom 71 30.2 10,8 18.1 22.3 24,0 127 III 138 116 126 112 104 118 12.
F"""'gt rabri","", 26 42.2 10,9 18,4 21,J 21,4 112 119 123 10l 111 117 94 104 III
Forfrugt foderroer 8 38.9 8,4 12,9 13,8 14.6 103 III 116 94 10l 109 81 91 103
Forfrugt kartofler 12 J1,2 IJ.5 21,6 25,1 25,7 117 122 126 110 117 121 104 111 117

Merudbytte fornlfursel (hka,ae., Kr pr. 100 kg fro Kr pr. 100 kg frø Kq... 100 kS fno "
ved nlførsel .r. kg N

RaPI: SO 100 ISO 200 250 100 170 240 100 170 240 100 170 240

\ Intemps. tueg fro J5 19.9 8.8 12.5 11,2 12.5 13.3 160 169 l7J 114 166 171 14S 162 168
Vim.ps. bleg fre 18 14,1 3.7 6,4 8,1 8,8 114 119 156 S8 110 142 75 120 116

Kr pr. hkg m"e1se Kr pr. hq stivelse: Kr pr. hk. $tl\else I
120 1 260 I lOO 120 260 300 120 I 260 1 300 ~

Kartofler, hkg stlVc:lse 33 64.0 11.5 18,6 22,7 24,9 26,4 "8 190 191 IBI 187 189 182 18S IS7

Kr. pr. hlc& lukker Kr pr. hkg sukker "'..... hkS sull" I
80 160 240 80 160 240 80 160 240

Sukkerroer. 8 88.9 6.6 IJ.6 12,1 112 liS 116 94 114 115 93 III lIS

I u: koster kr. I a..e. koscc:r kr l Le. -'oster ler

60 75 90 60 75 90 60 75 90
F_' 14 138,3 3.9 1.1 6.l l6 31 l8 34 36 37 32 34 35

Grund~et med husdyrgoomng
Tallene: l Iabellen kan ikke sammenlignes du·el..te med tidligere år. rorth beregnmgspnnelppel er ændret

Bestemmelse af
kvælstofbehovet
Prognose for kvælstofbehovet 1998
Siden godmngsiret 199Y94 har det været lovbefalet al
tage hensyn til kvælslofprognosen. når kvælstofbchovet
skal fastlægges. Kvælslofprognosen offentliggores af
Plantedirektoratet efter mdsl1lllng fra Landskontoret for
Planteavl. Prognosen for 1998 er publiccrct af de sæd
vanlige landbrugsfaghge kanaler og desuden som en be
kendtgørelse fra Plantedirektoratet (nr. 168 af 12. marts
1998). Derudover har prognosen siden 1997 været til·
gængelig på Internettet (adresse: www.plantcinfo.dk).

Grundlaget for kvælstofprognosen l 1998 er resultater
ne af målinger l KVADRAT'IlFTTFT i februar og marts på
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kom- og ubevoksede arealer, der ikke er tilført husdyr
gødning ct år 11lbage. Måleresultaterne fra 1998 er
sammenholdt med det gennemsnitlige N-min-indhold
målt i perioden 1987-1997.

Kvælslofprognosen for 1998 har va:ret Opå alIejordty
per I hele landet. Det betyder. at kva:lstofbehovet ved
prognosens udarbejdelse blev vurderet til at blive nOT
mali i 1998.

Normer for vinterhvede
landskontoret for Planteavl har i årene 1994-98 indstillet
de normer og korrektionsfaktorer, der har været udgangs
punkt for Plantedirektoralets regler om kvælslofanven
delse. Grundlaget for indstilling af nonnerne har været
forsagene med stigende mængder kvælstof i de landøko
nomiske foreningers regi og målinger afkvælstofindhol-
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Plantedi rektoratets normer
som funktion af målt optimum

350r-....::..:::..:.:...:=.::.=.:...=:...:..:.::::.:...:=~~-,

forudsiges at \'ære for højt. J mange tilfælde kan der dog
ikke findes en IOdJysende forklaring på. at optimum på
den pågældende lokalitet afviger fra det forventede
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Forudsigelse af N-behov

Forudsigelse af kvælstofbehov med
BEDRIFTSLØSNINGEN
Forud for udsendelse af BEDRIFrLOSNINGs versIOn 3.08
er der gennemført et omfattende arbejde med at juseere
nonnerne i kvælstofmodulel. Rettelserne er gennemfort
for at f3 storst mulig overensstemmelse mellem B...•

DKIHSLOSNll\GENs anvismnger på h·ælstofbchovet I

forskellIge Sltualloncr og resultaterne fra forsogene med
stigende mængder kvælstof. Det Sikrer desuden. at der
bliver tx.-drc o\erensstemmel~ mellem bednftsløsnm·
gens anvisnmger og de normer, som landskontoret har
indstillet lil Plantedirektoratet. samlidlg med at BE·
DRIFTSLOSNINGhr>:s langt mere nuancerede beregning af
kvælstofbchovet opretholdes.

De væscntllgste ændringer. der er foretaget tll god
ningssæsonen 1998/99. er en generel forogelse af forsy
ningsnormerne l kom samtidig med en kraftig forogelse
af eftervirknmgen af vinterraps. vårraps. markæn. klo
vergræs m.m. Effekten af diSse ændnnger er. al det be·
regnede kvælstofbchov I kontmuen kom generelt er ste
gel. mens kvælstofbehovet efter ovennævnte forfrugter
generelt er faldet. hVilket er I o\'erensstemmelse med re
sultaterne afforsogene.

På figur 7 er vist sammenhængen mellem kvælslofbc·
ho\ et beregnet med BEDRIFTSLOSNI!"o'GEI\ og kvælstof
oplimum målt I forsøgene.

Af figuren fremgår det, at der stadig er en stor del af
variarionen i N-oprimum, som Ikke forklares af BE

DRJFTSL0SNING.
For bedre al karaktenscre markerne med hensyn ul

dyrkningshistone er der i 1997 og 1998 indhentet oplys-

Ol----,____~----,____-__'
o 50 100 150 200 250 3IXI 350

Bedriftslosningen uden N·m1n

Fig. 7. Sammenhæng meifem N-behovet beregnet med
BEDRIFl'SJ.ØSNJNGEN, og N,oplimll", målt Ifur:wgene. 3/
for.Hlg i vinlerhvede /998.

"
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det i markerne i KVADRATNETfET i perioden 1987
/998.

Kvælstofbehovet pd den enke Ile mark beregnes udfra
forfrugtcn. dCI forventede udbytte. jordtypen. dcn geo
grafiske beliggenhed og anvendelsen afhusdyrgodnlOg l

de foregående år.
For hele tiden at SIkre. al normerne med alle korrektio

ner er så korrekte som muligt, sammenlignes forsogsre
sultaterne med den Ills\'arcnde norm beregnet efter Plan
tedirektorates normer. De nyesle forsøgsresultater mdgår
derfor i grundlaget for h\'er normmdsti II ing.

En mdlvlduel beregning af kvælstofbchovet I hvert af
de 56 forsog med sligende mængde kvælstof til vinter
hvede ud fra landskontorets indstilling afoptimale kvæl
stofnormer for 1999 til Plantedirektoratet viste et kvæl·
stofbchov på i gennemsnit 167 kg kvælstof pr. ha. mens
der som gennemsnit afforsogene er fundet el optimum på
159 kg kvælstof pr. ha. Gennemsnitsresullateme viser så
ledes en god overensstemmelse mellem det beregnede
kvælslofbchov og kvælstofbchovet fundet i forsøgene

Der er Imidlertid en slor variation I resultalerne i en
keltforsøgene. Det fremgår af figur 6.

Det vil aldrig va:re muligt at opnå en god korrelation
mellem det målte optimum og et beregnet optimum. fordi
der er en stor USikkerhed ved bestemmelse af optunum I
det enkelte forsøg. Af figuren ses det. at der er en sam·
menhæng mellem det beregnede oplimum og det målte,
men at vari:Hionen i det målte optimum er meget storre
end i det beregnede. I en nærmere analyse af forsøgene
viser. at det specielt er tilfælde. hvor der på arealet tidli
gere har været dyrket klovergræs eller lucerne, at behovet

olL-~-__~~ ~---J

o 50 100 150 200 250 300 350
MåJ1 opt..kg Npr. ha

Fig 6 Sammenhæng mellem kl'æ/~tojbehm' beregner/or
hlw! enkelt jOr'iog i 56/orsoK i I'jflterhede ud fra ind
stillede opllma/e hæls/o/normer/or nnrerhvede I 1999
ng optimale hælslofmængderlum/er ifursøgene" /998. I
figuren er \'1.'01 resulwrel afen lineær regression og linien.
hvur målt hehm = beregnet behov
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Gedskning og kalkning

Tabel /5. K"ælstojmængder til v'nterh\·ede. med V-lester
(FlJ).

/3fo~wg i /998
, Gnmdgod<t O 8,6 S4 42,1
2 50N O 8,' 76 19,1 m
3 'DON , 8,8 97 31,8 595
4 150N 1 9,7 120 40.3
5 200N 2 10,7 135 42,2
6 250 N 3 10.9 138 43.0
7 100 N plus 50 N

eftcr N-tester 9,5 117.1 40,4 591
LSD 4,9

/998
Gns. N·min i rod:onen kg N pr. hø: 26 (/1-79)
Gns opt, N.Mangde kg /Ii pr Jw 176 (93-137)
GfIS. ",mNfb. \'. opL IIkg pr. lul: 44,1 (14,7.64,0)

Udb
kgS.,....
",ha

Kar. for Pet f'l.
Iqes#:d P.JOW:ID i

\'Cd host.. kerne-
0-10 tøntor

ningerne om driftsfomoldene 50 år tilbage. Der er ind·
hentet oplysninger om sædskifte, halmanvendelse samt
tilforsel af husdyrgodning, og der er tildelt \'ærdicr for
eftervirkning afkvælstof. så forsøgsarealerne er delt lOd I
5 niveauer for ekstra -omsætning.

Der er gennemført en statistisk analyse af resultaterne
for at undersoge, om de lOdhentede oplysninger bidrager
til at forudsige kvælstofbebovene. Analysen viser. al op
lysningerne om driftsfomoldene 50 år tilbage ikke bar bi
draget ril at forbedre forudsigelsen af kvælstofoptimum.
At oplysningerne har været uden værdi i denne afprøv·
ning kan skyldes, at omsætningen af de indhentede op
lysninger til kvælstofeftervirkning er gennemfør1 uhen
sigtSmæssigt. Det bør dcrfor undersoges, om anvendel
sen af de indhentede oplysninger kan forbedres. Resulta
terne af dataanalysen viser også, at BEDRIFTSL0SNING i
1998 har overvurderet kvæJstotbeflovet ,m sandjord og
undervurderet det på lerjord. ResuJtaterne viser endehg.
at N-min-målinger i 1998 har bidraget positivt til at for
klare variationerne i N-optunum. K \ ælstofmodulet i BE
DRlFTSLOS~ING villobende blive justeret ud fra nye for
søgs- og forskningsresultater.

Afprovning af Hydro N-tester
1 1997 blev Hydro N-tester afprøvet i forsøg i vlOtcrhve
de. N-testeren er udVIklet afi'Jorsk Hydro og anvendes i
en vis udstrækning kommercll:1t i Tyskland og Frankng.
N-testeren cr et fotografisk udstyr. som kan måle reflek
tionen fra el blad. Ved at måle på en bestemt bølgelængde
kan bladets indhold afklorofyl bestemmes. Klorofylind
holdet i bladet er megct tæt korreleret med bladcts kvæl·
stofindhold. hvis planten ikke mangler andrc næring~

stoffer henlOdcr især svovl og mangan.
Selve målingen med N·testercll tager kun ro sekunder.

og de 30 enkelt målinger, som skal gennemfores i en
mark for at ro et pålideligt resultat, kan hunigt foretages.
Fordelen ved N·testercn frem for traditionelle planteana
lyser er. at man ikke skal indsamle og analysere planterne
og e\entuelt vente på et resultat fra laboratoriet. Restbc
hovet for kvælstof beregnes ud fra en sammenhæng fun
det I forsøg mellem den målte reflekilon og restbehO\et
for godmng.

For at anvende K-testeren skal afgrøden \ ære udViklet
111 st. 31-32. det \il sige begyndende stnckning. Det ud
viklingstrin nås normalt faTStl maj. HVIS K-testeren skal
anvendes til at forudsige kvæl!'otofbehovet \'Cd 2. g,xhk
rung. skal denne godskmng uds..'l:tles ca. 14 dage l forhold
til nuværende prdksis. En anden mulighed er at praktisere
en tredelt godskning, h\or N-testeren bruges til at for
udsige behovet ved 3. godsknlllg.

I 1997 viste afprøvnmgen af N-testeren. at der var en
sammcnhæng mellem klorofylindholdcl i bladene og del
kvælstofbehov. der blev målt I forsøgene.

I 1998 cr N-testeren afprøvet i 13 forsag med stigende
mængder kvælstof lil \ interhvcde. hvor halvdelen af
godningen tildeles sidst i marts og resten sidst i april.
N-tcsteren er afprøvct i et ek!'otTa forsogsled. hvor der er
tildelt 100 kg kvælstof Sidst I marts. Målingen med K
testeren ble\ foretaget forst I maj. hvorefter der i alle for·
sog I dagene efter er tildelt 50 kg kvælstof i fon.ogsled-

det. Udbyttet i dene forsogsled kan sammenlignes med
udbyttet i forsogsleddet. hvor der er tilføn 150 kg kvæl
stofpr. ha i alt ved tilforsel af7S kg kvælstof sidst i mar1S
og 75 kg kvælstof sidst i april. Merudbyttet for at tildele
J..:vælstof har været helt uafhængigt af. om kvælstoffet er
tildelt med 75 kg kvælstof sidst i marts og sidst i april ei
ler med 100 kg kvælslofsidst I maJ1S og 50 kg kvælstof i
forste halvdel af maj. I 1998 har det således været muhgl
at udskyde sidste tildeling af kvælstof for at få en mere
sikker måling med N-testeren.

N-testeren blev anvendt i begyndelsen af maj i forsøgs
leddet med tildeling af SO og 100 kg kvælstof i ah sidst i
mans og sidst i april samt i ovennævnte forsogsled, hvor
der var tildelt I ()() kg kvælstof pr. ha på en gang sidst i
mar1s.

I gennemsnit blev målt samme reflektion ved tildeling
af 100 kg kvælstof uanset tildelingstidspunktet (forsogs·
led 3 og 7). h\'ilket tyder på. at afgrøden havde optaget
kvælstofmængden tildelt Sidst I april i forsogsled 3 på det
tidspunkt. bvor målingen blev foretageL Der blev målt
ffilocire refleklloD i forsogsleddet med tildeling af kun 50
kg kvælstor pr. ha.

Det er undersøgt. om der er en korrelation mellem den
beregnede optimale k\ ælstofmængde i forsøgene og den
målte reflektans. En analyse af dataene har imidler1id
vist, at der ikke har været en sammenhæng mellem re
flektionen målt i de 3 forsøgsled og den beregnede opti
male kvælstofmængde eller merudbyttet for tildeling af
50 kg kvælstof ekstra.

Resultaterne af forsogene i 1998 har ikke vist, at
N-testeren kan forbedre forudsigelsen af kvælstofbeho
\·et. Ud fra resultaterne i udlandet og den kendte sam
menhæng mellem reflektlon og plantens kvælstofmdhold
bor det undersøges nænnere. om N·testeren kan anven
des til dene fonnål.
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Tllbt'! J6 Bnx/h\'edehahtet I ed reducerede
hælstQjmæflgder (F/l).

Kar, Pet Udb.
f., nI- Udb. og

leje- pro-_
~1

mec-
VI.I~rln-tek tein I udb.æd k<me- bkgvba... ",ha

0-10 "". k."..
o.f ",.ha

! IOTTog I 199/1
l Ingen kvælstof O 8.7 59 45.3
2 25·0 af N-nonn I N-B m S

25'. af 'l-nonn IKas 27 O '.' 107 29.7
3. 5O"k af N·nonn I N-25 m. S

50% afN-nonn iKas 27 O 10,5 132 ]8,9
4 45°'0 af N-nonnI N-25 Al "

45°, af f'\,nonn IKas 2; O 10,0 126 39.5,
45~. af N-nonn I N25 m. S
45·~ af N-nonn i K.alksaJpctl."1" IS O 10,2 '" ]7.0

O 4S·.af'i-nonnlN-2.5m S
22.5·. af "'l-nonn I K.a.. F
22,S·. af 'i,nonn I Kalksalpt'tcr 15 O IO,) 12~ N,Q

7. 45~ afN·nonn l N-25 ro, S
22.5% .fN-nonn I Kalksalpcter 15
22,S-k af N·nonn l Kalksalpcter 15 O 10.5 137 42,4

LSD '.9

Godskning af brodhvede
I \mterh\cde til anvcndelse lil brodfremstilling er pro
tcmmdholdet I kernen afgorende. Nonnalt krævcs der et
proleilllndhold på 12 pet. Det er Ikke kun I brodhvede. al
prolcinindholdcl har berydning for pnsen. I vinterhvede
til intervention reduceres pnsen ved faldende proteinind
hold, og dct kan også være tilfældet i vmterhvede 111 fo·
der. Ved reduktion i den s.1.mlede tlldelmg afkvælstofpå
\'trles proleinindholdet megel mere end udbyttet. I 1998
er der påbegyndt en ny forsogssene med del fonn~1 al
sammenligne efTel..ten afen reduktIon afhælstofmæng·
den med IO pc!. fm del almllldclige forvenlede kvæl!ltof
bcho\. at sammenligne vlrkmngen af kalksalpetcr med
lalkammonsalpcrer ved 2. udbnngning af en todell
glldskning og at sammenligne effekten af cn tredelt
gødskning med en lodelt godskning med de 2 godnings
typer.

Der er gennemfort 2 forso& - del ene i Nordjylland på
JB 4 og del andet p Fyn på JB 7 I begge forsog har der
\ ærel vlIltcrhvcdc som fOrfrugl. og der er I beggc forsog
beregnet ct samlet forvcntet kvælstofbcho\ på ca, 195 kg
kvælstof pr. ha ved et for.cnlet udbYllc på 83 hkg pr ha.
Kvælstofer udbragt forstc gang den 8. apnl. 2. gang den
S. maj og Iredje gilng den 3. juni.

I begge forsøg er der opnået et hojt udbyttc i dct grund·
godcde forsogsled. Der er opnået Cl betydeligt merudbyt
te for al age hælstofmængden fm det halve af del for·
\ enlede beho\ tilat dække behovct for kvælslofheIl I de
2 forsag er der Ikke sket en udbyttereduklian ved at redu
ccre kvælstoftl1delmgen med IO pct. Ved al reducere
kvælslofhldelingen med IO pet.. d\'s ca. 20 kg hælstof
pr. ha. er proleimndholdcl I kerncn reduceret med 0.5
procentcnhedcr.

Cødskning og kalkninj;t

Tabel/l. Vekse/l'Irkn'ng mellem ,h æ/stofog 5\'0\'/ til
j(xlerhl'ede 1998 (FI3)

PIllJ1teprnve
PCt Udb

. Pet. N NIS Udb. nl· .g
IP". S .....1' kgNi P'" mer·

Vinterinede , od!>
l8n1O lo"'. m<dw ktm< ~lnl

k~S,. """ ",ha ''''.])·]2 SI. o.,
31-32 ",.ha

1jorsøg 1998
10kgN"'40kgS 64.1
2 SOkgr...I.JOkgS 0.22 2-' 11 109 11,) 8.2
] SOkgN+OkgS 0.16 2.b IO 104 11,0 7.0
4100kgN-OkgS 0.20 3.4 J7 131 12.1 11.9
S lOOkgN+40kgS 0,26 J.4 13 131 12,S 12,9
6lS0kg\lt-tOkgS 13,5
L'ilJ 4.'

Sammc:nsætnins.r~....m Medu- Cy- Tb.re-
proftlll J ~ olun Slan onm

'------'
Gr pr kg tørstof lforsfJ8 1998
250N"'40S ],4 1,9 2,7 ).4
350N+OS .lA I,lj 2,7 J,J
4 IOON+OS ],S \,9 2,8 3,S
5 100 f'\ • 40 S 3.5 1.9 2.9 J,S

I'u ClI mprQfl'1II

I2 '0 "40S 2.9 I.b 2.3 2.9

F3S0".l~OS 3.0 1.. ::!,l! 3.'
4100N+OS 3.1 1-' 2-' 3.0
S lOON+40S 3,1 I.b 2,5 3.1

Vekselvirkning mellem svovl og kvælstof i
husdyrgødet vinterhvede
I 1995 blev dcr Igangsat en forsogsserie med dct fonn~l

31 belyse vekseh irkl11ngen mellem svovl og kvælstof
med hensyn til udbytte, protclnudbytte og protclnkvalllel
I husdyrgodet vlnlerhvcdc_ lpenoden 1995-97 er der
gennemfort 8 forsøg. og forsogssenen forventc'i afsluttet
med dc 2 forsog. der er gennem rØn I I 99j:l.

S3.vcl kvælstofsom s\'ovl har lIldflydclse på prolcinud
bytte og ·Io......'aillet. Ti If"rsel afsllgende mængde kvælslof
111 korn medfører højere protcllludbytle som følge afbåde
højere kemeudbyttc og højerc proteinindhold i kerne.
Forudsætningen for dcnc er lIllIdienid. al planteme!l
s\o\ lforsyning er i orden, Svovl lIldgår i de es~cnlicllc

aminosyrer mClhlomn og cystem. Tilførsel af stlgendc
mængder kvælstof forringer protcmkvaliclcn. fordi
kvælstofiilforslcn fremmer ubalancen mellem de vigtige
ammlnOltyrer - navn hg hVIS planternes svovlforsyning
ikke er I ordcn Hvis komet Ikke afbalanceres med andcl
rilskudsfoder eller med syntetiske aminosyrer, så der sik·
res den rigtige aminosyresammcnsætlling f.cks. I svinc·
roder, vII der for at slkrc en tilslrækkellg lilførsel af aJle
aminosyrer til svin skulle anvendes foder med ct for højt
protemtndhold. Delte vil medfore en unodvendlg Slor ud·
sklllelse af kvælstof I husdyrgooning, udover det med
forer en reduceret tilvækst hos s\-incne.

Forsogsplanen fremgår af tabel 17.
I 1998 er der gennemfort 2 forsøg på JB 4 I Østjylland

og på JB 7 på Fyn, Forfrugtcn er i begge forsøg vmter·
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Tabel 18. Vekselvirkning mellem k\,(~/slOfog svovl tilfoderhvede 1995-98

l'............ P1om<p"m
forhold '41-u< kg N Pct riprocem ~"lq PC111i\o\1N.

Pet. S I tørstofIPet. N i tema medio maj ' <rn< l Utr$tof v.....
SL 31-32 SL 31-32 "'.... kerKpr. ha

JOfors-s I995-98
lOk. +40kgS ''',1
250kgN+40kgS 0,29 3.1 II 131 11.0 '.1 0.1.5
3 SOkgN+OkgS 0.25 3.2 l' m 10.9 ') 0.1.5
4 lOOkgN+OkgS 0.2' 3.7 l' 141 11,8 ',' 0.17
.5 IOOkgN+40kgS 0.35 3.8 12 142 12.0 '.1 0,17
61.50kgN+40kgS S.•
LSD

5forsøg med beJh!denl merudbytlefor tilfør.feJ afh-ælstof 1995·98
10køN+40qS 78,3
2.50kgN+40kgS 0.3' 3.' IO 14' 11,9 '.1
3.50ka N + Oka S 0~3 3,5 II 142 11.9 1,9
4100kgN+OkgS 0.34 3.' 12 154 12,8 2)
.5 lOOkgN+40kgS 0.44 '.1 • 152 13,1 -<>,'
6150kgN+40kgS -2,1
LSD

5 forsøg~ højl mnvdb)'lIefor tilførsel afhalslaf1995-98
I OkgN+40kgS ",9
2 5OkgN~40kgS 0.23 3.0 13 II' 10.1 8.4
3.50kgN+OkgS 0,18 3.0 17 112 ••• 7.0
4100kgN+OkgS 0.25 3.5 15 128 10.8 10.7
.5 lOOkgN+40kgS 0,25 3.0 IO 131 10.9 12.5
61.50kgN-t40kgS 13.]
LSD

~Sammtn&l:UUng afprott:m lysin Metlnonin CYSte:ID Th=n..

Grpr.lgllJnloj. /995-98 /OfQ~"K

2 .50N+40S 3.' l.' 2.7 3,'
] .50N+OS 3.' l.' 1.7 J.3
4 IOON+OS 3.5 2.0 2.8 3.5
.5 IOON+40S 3.4 2.1 2.7 3.'
Pet ufrdprofein
2 SON+40S 2.8 l.' 2.0 2.5
3.50N+OS 2.' 1.0 l.3 2.'
-4 IOON+OS 2.7 l.' 2.2 2.8
.5 IOON-40S 3,4 l.' l.3 2.8

hvede. Kvælstofog svovl er tilført ca. 1. april. Forsøgene
er tildelt svinegylJe senere i vælcstsæsonen.

Ved vækstsæsonens begyndelse er der i målt et lavt
indhold af mineralsk kvælstof i en N-mm-prøve. Der er
udtaget en planteprøve i stadium 32. I det ene forsøg har
svovlindholdet været 0,12 pet. aftørstofi de svovlgodcde
forsøgsled. Det er i underkanten afdet niveau. der betrag
tes som tilstrækkeligt til at sikre planternes svovlforsy
ning. Forholdet mellem kvælstof og svovl er 18. hvilket
også indikerer en potentiel svovlmangeL I forsøget er der
ikke registreret nogen effekt på svovlindholdel ved at til
fore svovl. I det andet forsøg er der målt et højl svovlind
hold (0.31 pet. aftørstol) med et NIS fornold på IO. og
her har der været stor effekt af at tilføre svovl.

I gennemsnit af de 2 forsøg er der opnået et sugende
udbytte ved at øge kvælstofhlførslen op til 100 kg kvæl
stof pr. ha. Ocr bar været et beskedent merudbytte for at
tilføre svovl.
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Tilførsel af svovl har ved dct lave kvælstofniveau for
øget indholdet af protein i kernen.

En analyse af aminosyresarnmensæmingen i kernen
har ikke visl afgørende forskelle mellem forsogsled med
og uden tilførsel af svovl. Andelen af lysin, methionin,
cystein og threonin af den samlede mængde råprotein er
faldct med stigende kvælstoftilførsel. Tilførsel af svovl
har også medført et fald i andelen af disse aminosyrer,
fordi råproteinmængden er blevet øget.

11995-98 er der gennemført i alt 10 forsøg efter denne
forsogsplan.

Svovlindholdet i afgrøden i s!. 30-31 er i gennemsnit af
de IO forsøg målt til 0,25 pet. af tørstoffet med en varia
tion fra 0.11 ril 0,50 pet. Kun l afde IO forsøg har i for
sogsleddet uden tilføf'SeI af svovl haft et indhold på under
0.15 pet. svovl i tørstoffet. som betragtes som det md
hold, hvorunder svovlmangel kan forventes. I 2 af forsø
gene har NIS-forholdet i mindst et forsogsled været over



20. h\or planternes svovlforsynmg ligeledes kan være
knll"k

GennemsOItsresult:lleme er VIst I label 18. Der er I

gennemsnit af de IO forsog opnået Cl merudbytte for stI
gemte mængder "'''vælslofop til 50 kg kvæblof pr. ha. Til·
forsel 3f s\'ovl har resuheret j el lille merudbytte \cd ul·
forsel af 50 kg kvælstof pr. ha. Denmod har der værel et
negatl\'t merudbytte for at til fore svovl ved 100 kg kvæl
stof pr h3. Del skylde~ Imidlemd. at afprovningen er sket
ved overoptimale kvælstofmængder. hvor filførsel af
ekslra kvælstof har betydet cn udbyttenedgang. Tillorsel
af S\ ovl ager kvæl510feffekten og medfarer denned i en
ovcrgodskningssituation en større udbyttenedgang fr3
optllllum. Opddes forsøgene I 2 grupper efter merudbYI
te for :-.tlgcnde Illforsel af kvælslof. flis i gruppen med
:-.tort merudbytte for kvælstof et POSl1Ivt merudbytte for
tilførsel 3f 40 kg s\ovl, mens der I gruppen med lavt
merudbytte as cl neg3tivt merudbylte for lilførsel af
sv·ovl

Indholdet af S\ 0\ I i "'ernelOrstof er som gennemsmt 3f
forsogene målt til 0.15·0.17 pet. af "'ernelorstof med en
meger hlle van3tlon mellem forsøgene og uafhængIgt af
lilførslen af svovl. PrOleimndholdcr I kernen er steger
med stIgende tildeling af kvælstof Tilførsel af 40 kg
s..O\ I pr ha har be\ Irket en lilie stlgmng I protemprocen
tcn.

Indholdet aflysin, methlonm. cystem og threomn I ker·
nctorslof er steget med stlgende kvælstoftilforsel. Uden
tilfør..c1 af svovl er der sket Cl fald I andelen af alle de
målte aminosyrer 31' det samlede rnprorellundhold. Til
førsel af 40 kg svovl har modVIrket dette fald.

IO drs/or.wg /lied ti/ft}rsel (J/kl'æl.~(()/og s\lovl ril hIlsdy,.·
~{}det \"interhw!de. !lar vi...l:

at der i gennemsnir afde gennem/orte forsøg ikke har
l'æret menulbytte for at supplere husdyrgIJdn;ngen
med mere end 50 kg hælsto/pr. ha,
at menldb.vttet for al IIIJore 40 kg s\'ol'l pr ha har
l'æret større end mentdbyttetfor al oge kl'ælslOfmæng
denfra 50 111100 kg hælslofpr ha.
al indholdel afsl'O\'1 i kernetorswjhar \'æret O, 15-0.17
pct afkernetorslojuafhængigt afSl'Ol'ltilførslen.

- at tilførsel afsvol'l har gn·et erl lille stigning I råpro
teinmdholdet ,. kerne,
at Illft}rsel afekstra kvælstof; nandelsgødning har gi·
...·et en wign;ng ; rdprote;nindho!det og i indholdet af
de 4 essentIel/e ammosyrer 1\"5111. methionin. cystem
og threo"i".

- at andelen af lysin. methlonin. cyslein og [hrean;n af
den .Hlmlede råproreinmængde ikke er steget ved til·
fi,,·.~e/ afwovl i d;sseforsog. hvO/o sl'ovljorsyn;ngenjra
jorden generelt har været hoj.

- af (wdelen af lys;". melhionin, cystein og Illreon;" af
den samlede råproreinmængde er jaldet I'ed stigende
tilftJrsel afhælstof men tilforsel afs\'{}vl har modwr·
kel dette fald.

Gødskning og kalknill~

Kvælstof og kalium om efteråret til vinterhvede

Villlerh\oet!e efterfrogrtps
Ved dyrknmg af vlllterh\ede efter frøgeæs konstaterco;
ofte problemer med dårlig vækst Ved forårelS begyndel
se fremstår markerne s\agere end marker med korn. mps.
æner eller andre forfrugter I 1997 ble\' påbegyndt en for·
søgsserie. der skal belyse dette problem.

I 1998 er der gennemfurt ~ forsag efter denne plan
Forsogsplanen fremgår af tabel 19,

forsogene er gennemfon på 10 5·7 p:\ Øerne eller I
0slJylland. 3 af forsogene er gennemfor1 efter rodsvingel
og 1 forsøg efter alm. rajgm:s. Ien jordprove udtaget ved
anlæg afforsogene er det lavest målte kaliumtaI9.0. For·
søgene er alle sået sidst I september. og forsøgsgodrun·
gerne er udstrocI kon Ild derefter. Om foråret er kvælstof
udbrclgt I gang I slutmngen af marts og 2. gang l slulmn·
gen afapnl.

Indholdet af kvælS10f I Jorden \00 vækstsæsonens bc·
gyndelsc har \'ærellavt. og det beregnede kvælstofbchov
ud fra 'J-mm-metoden har været højt (152-188 kg kvæl·
Slof pr. ha). O\'eT\llltnngen er I alle forsøg bedømt III at
være tilfredsstillende. Der er ikke registreret forskelle i
planrCL.1llct om fomrel mellem forsogsleddene. og der er I
Ikke konslaleret betydende manganmangel I nogen af
forsøgene. Der har Ikke værelleJesæd ved host afbcl)'d· F
nlllg.

Ved tilførsel af kvælstofom forårel. svarende til beho·
vet beregnet efter ~-mlll-metoden, er der Ikke opnået
mcrudbytter for tilførsel af30 og 60 kg kvælslofpr, ha
0111 efteråret I I af forsøgene er der opnået et signifik31l1
merudbylle for ulforsel af30 og 60 kg kvælslofpr. ha om
efter:\ret. I et andet forsøg er der opnåct ct Signifikant
mindre udbytte for tilførsel af kvælstof OJll efteråret. I
dette forsøg er tilførslen af kvælstof om efteråret for"l
sket den 22. oktober.

Tobel 19 Kvælstofog laltum III I'tnlerhw?de eftl'r jrogræ\
(FI4).

1991 1998

p" Udb "" ..... Udb.
Vlnltrh,·tdt dpro, og fo< dpn>- og

laD • ""'- lej.. .."" ""'-....... udi> ..... ...... udi>
""- .':'::. 1m ""- .~olof '-10(

,.~"tulf()r5"K. 6 6 4 4 4

l. Ved såmng: 50 K
Fon\r: N-behov efter N·min 10,8 14,2 10,4 81"

:!: Ved såning. 30 N og 50 K
Forår: N·behov efter f\-lfiln 11.1 4.0 10,3 ·0.5

3. Ved såning: 30 N og 50 K
Forår: N-behov efter N·mm
·60N 9." -3.3 O 9,4 .7,3

4. Ved sånmg: 50 K
Fodr 'l·beho\ efter N-mm
·60 N 9,5 ·5,9 O 9,. -7.N

5. Ved sJ,nU1&: 60 N og 50 K
ForV N·bebov dtu N-mm 11.2 3; 2 10.1 I;

6 Forår. N-behov efler f\-mm 11,0 -oA 2 10,1 -1,7
LSI) 1.7 "'

Kalium tilført I Kahumchlond 49_ K\ElstoflJlf"r11 Ka..\:!:7
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Kaliwn Ulr0n i Kaliwnchlond 49. Kva:lstoflllr0'lt i K.as 27.

Tabel la. Ko,:ælsto!og kalium ttl \'interhvede pd sandjord
(FN)

[_... 1991

""' ..... Udb.
far 't=' ..:L....

vO-trr:- - ~

Gødskning og kalkning

I gennemsnit afforsogene har der været en stor negativ
effekt af at reducere kvælstofhldelingen om foråret med
60 kg kvælstof pr. ha under det beregnede b-ælstofbe
hov. Tilførsel af 30 kg kvælstof om efteråret har ikke
kompenseret for reduktionen af kvælstoftilforslen om
forårel.

Resultaterne af forsøgene er markant anderledes end
resultaterne af 6 forsøg i 1997, hvor der blev opnået et
signifikant merudbytte for at tilføre 30 kg kvælstof om
efteråret. Forskellen mellem resultaterne i 1997 og i 1998
kan skyldes, at efteråret og vinteren 1997/98 var mildere
end efterår og vinter 1996/97.

Vintersædens forsyning med kalium er afgørende for
overvintringen. I ovennævnte forscgsserie indgår et for
søgsled uden kalium. 1 gennemsnit af forsøgene er der i
hverken i 1997 eller i 1998 opnået merudbytter for tilfør
sel af kalium. l både 1997 og 1998 er der i I afforsogene
opnået et signifLkant merudbytte for tilførsel af kalium
om efterårcl, uden at det kan forklares med et la....1 ka
liumta1.

AmoljoNøg j

I. Ved såning: 50 K
Forår. N-behoY ~fter N·min

2. Ved såning: 30 N og 50 K
Fomr: N·behov eiler N·mlll

3, Ved sining: 30 N og 50 K
Forår. N-be:hoy efter N-mm· 60 N

4. Ved såning: 50 K
Forår N-behov efter N·min - 60 N

S. Ved såning: 60 N Ol 50 I(

Forår N-kbov efter N·mln 2
6_ Forår N·bcho\ efter N·mm I
LSD

5 5

10.6 71,"

10.6 0.8

9,2 -4,1

9.1 -5.4

10•.s 1,6
10..s -0,2

3.8

Ud fro JO forsog j alt i 199"" og 1998 med rilforsel af
kvælstofog kalium ril \'inrer.\ædefterfrogræs kanforelo
big konkluderes:
- Menldbyrrer for tllforsel af kvæl.ftof om efieraret er

årsafhængigr. og lom i nogle år opnås der memdbyuer
for tilforsel af30 kg hæl.nofpr ha

- TI/forsel afl..-vælstofom efteråret pål"irker ikke behm'er
for tilførsel afh'ælstofom foraret.

- Der generelt ikke er behov for tilforsel af kalium til
vintersæd om efieråret efterfrogræs på lerjord.

Vinterhvede om efteråret på sandjord
Ocr er i 1998 gennemført 5 forsøg med det fomlål at be
lyse. om der om efteråret er behov for at tilføre kvælstof
ogieller kalium til Vinterhvede på sandjord. Forsøgspla
nen er den samme som vist i foregående afsnit. Forsoge·
ne har alle været placeret I Nord- eller Vestjylland på IB
1-4. Forfruglerne har værel korn i 4 forsøg og kartoner i
I. Forsøgenecr sået i perioden 5. ti125. seplember. Kvæl·
stofog kalium er udbragt kort ud efter såning. Om foråret
er tllforsel af hælstof sket henholdsvis sidst i marts og
sidst 1 april. 3 af de 5 forsøg er ble\el vandet.

Der er Ikke konstateret betydende manganmangell no
gen af forsøgene, og overvmtnngen har været god I alle
forsøgene. Plantebestanden om forårct har været tilfreds
stillende. Ved .....ækstsæsonens begyndelse er der målt el
N·min-indhold på 14 kg kvælstof pr. ha. Kvælstofbcho
\ et er beregnel ti I 183 kg pr ha.

Der er ikke opnået signlfikantc mcrudbyner for tilfør
sel af kvælstof om efteråret. Der er opnået en betydelig
udbyuereduktion af at reducere kvælstoftildelingen
med 60 kg kvælstofpr. ha om foråret under det ben:gne
de kvælstofbehov. Tilførsel af30 kg kvælstofom efter
året har Ikke kunnet kompensere for denne udbyttened
gang.

Tilførsel af kalium om efteråret har i gennemsnll afde
5 forsøg ikke gll/el merudbytter. I I forsøg med et ka
Iiumtal ved anlæg på 6.1 er der dog opnået ct signifikant
mcrudbytte for tilførsel afkahum. Til gengæld er der i 2
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andre forsøg med kahumtal på henholdsvis 4,7 og 6,3
ikke opn~el signifikante merudbytter.

Placering af gødning til vintersæd om efteråret
Under nonnale omstændigheder antages det. at vinter
sæd ikke har behov for at få tilfonlcva:lstofom efteråret.
En forsøgsserie med gylle til vinterhvede i perioden
1992~96 på sandjord i Nord- eller Vestjylland viste
merudbytter for tilførsel af gylle eller kvælstof i kalkam
monsalpeter om efteråret for såning af vinterhvede. Til
forslen af kvælstof om efteråret ændrede ikke behovet for
tilførsel af kvælstof om foråret. men hævede udbylteni
"eauet. I 1997 viste resultaterne af en ny forsøgsscrie
med kvælstoftli \'i.ntcrhvede efter frøgra:s eller brak hge
ledes merudbytter for tilførsel afkvælstofom efteråret.

En af de positive effekter af tilførsel af kvælstof om
efteråret kan være, at kvælstoftildelingen fremmer plan
tenes rodudvikling og denne<! gør dem mindre modtage
lige for manganmangel.

Omsætningen af ammoniumholdige kvælstofgodmn
gerne reducerer desuden jordens reaktionstal omkring
godnmgskorncne og kan derved fremme manganoptagel
~n. Ved at placere en ammoniumholdig gødning om
efteråret \ed sårung VII man teoretisk set kunne øge for
delene vcd en efterårsgodskning, fordi der både sikres en
bedre rodudvikling, og der sikres en zone omkring den
placerede godningsstrcng med et lavere reaktionstal som
følge af nitrificeringen af ammoniumgødningen.

For al afprøve om der kan opnås el merudbyne for pla
cering af gødning om efteråret, owelIer godningstilfor
sien kan reduceres, er der i 1998 gennemført 4 forsøg ef
ter den forsøgsplan, der fremgår af tabel 21. Om foråret
er forsøgsarealerne tilført gødnmg som i den omkringlig
gende mark.

Alle 4 forsog er gennemfort i Nord- eller Vestjylland... 2
af forsogene er gemlemført på 18 1-3 og 2 forsog på J8
5-7. Det laveste fosfortal har været 3,7, mens det laveste
kaliumtal ved anlæg har været 7.8. Forfruglen ....ar l 3 af
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f\ tIIfon i las 27
p og K lil fon I Q-7-1R m \1K. S. ('Il

Tabel 2l Placermg ajgodmng fl1"IIl1erhw!de om e{tt'rårer
(F151

Kar. for Pet. rA- Udb. Udb. og
Mn protein i 19Ni

mtrudlj.
VI.lerh,\,tde """I<' k..".. kerne ~
• l:rd· """., pd" ",ha

fOr!>ogene kom og I I forsøg mark<el1. Forsogene er s~et I
sIdste halvdel af september. og forsøgsgodningerne er
udbragl I forbindelse med såmngen

Der er opnået beskedne merudbYlIe for bredspredning
afPK og NPK-godnmg om efteråret. Kun I I af de 4 for
sog er der opnåel et sIgnifikant merudbytte for bredspred
ning af30 kg kvælSlof .... PK·godmng om efteråret. Dcrer
Ikke opnåel nogen bedre efTel-.'1 af at placere godnlngeme
om efterårel.

OvervIllIringen har værel god I alle forsog, og der er
ikke fundet forskelle mellem forsogsleddene. I 3 af de-4
forsog har dcr været en kraftig mang:lllmangcl om foråret
ved begyndende væht. men der er Ikke registreret for
skelle mellem forsog'lbeh:mdllllgemc

Betydning af såtid og jordbehandling
i vinterhvede

itnttudvasknmgen fra grønne marl-.er be, okset med
vintcrhvede er mindre: end fra ubevoksede marker Mcn
effel-.ten afvlnterhvedc på nnratud.. asl-.ningcn er ofte be
grænset. fordi kvælstofoptagcl~en om efteråret kan være
beskeden. Sporgsmålct er. om dcr kan opnås en større rc
dukuon af nilrarudvaskningen ved al så tIdligere. eller
om effckten c111nincres af en forogel minerahsering for
årsaget af den tidligere jordbehandling. Spørgsmålet er
og . om en tidligere såning medfører el foroget beho\
for plantebeskyttelse. J 1996-98 er der gennemf011 forsøg
til bclysnmg af delte sporgsmål, og resultaterne er '1St I

tabcl22.
Af tabellen fremgår. at N·mm-mdholdet sent efterår i

allc 3 år har været storst ved den sene ~åning. l gennem·
smt af dc 3 år har for~kellen været 8 og 4 kg N pr. ha ved

hhv. ploJning og direkle ning Betydningen af jordbe- F I
handIlIlgen har vaneret fra år til år Resultatet viser. at
tid~punktct for Jordbehandlmgen har værel vigtigere for
'l-mm-mdholdct om efteråret end JordbehandlingsmctD-
den. Jo højere f\·mm-mdholdet er sent på cfteråret JO
storre er mikoen for nitratudvasknmg. BctydJllngen af
såtld.spunkt og Jordbchandlmg for N·min·indholdct om
fomret afhænger afvcJrforholdene l vinterperioden.

9.7 96 ".1

'.' o, O••

9.9 9. 0.2

'.7 o) l.l

9.8 97 O••

'.- 96 O.l

9.6 9' .ø.2

"'

J (orsog I 19911
I Ingm gødning
l Bredspredt ..ed såning

IOP"'Z5K
3. Bredsp~1 ved sånang

15N+l0P+25K 5
4 llredsprcdl vcd sånlllS

JO\J---IOP+25K
S Pla~~ 'led såning

30N+101)t2SK
fl 1'laccn:'1 \ed såning

15f\ .. IOP-l51\.
7. Placeret 'led såJllng

IOPt2SK 5
LSD

__ o

KVElstof- N1f,;''' N·mln Ntr.;''' N-min Udbytte Udby", I

SoI__
Jonl·

gød.~knina kg pr. ha 0-75 cm
kg '" ha

0-75 cm kg ka N pi" ha hklf.\::. habehandling dla_ pnmodcc. kg",. ha ,_ U "'"'pnmo do:.

Tabel n 8l't"dniflg afsatld:,pllnkt ugjordbehandling tor 1I,'-()plUg('/~I' N-mm og IIdb\'Ue Vjnterh\'ede (F/6)

• , , ,
" 47 27 42

" 52 ,- "14 46 2J 47
IO J- " J.I

I I I I
l " 4 70
2 ., 4 60
2 47 ,

'2, 60 2 .,
9 , 9

12 " 22
8 59 IJ

" '2 19
R ,. 16

". 17.1

"O -:'9.1ol
II) 77,7
III 76.6
IO' 73.2
105 74.6
106 76,1
101 "l.J

,
17.0
i9.0
69.0
70.0

I
67.0
64.0
74,0
6~.O

9
75.9
17.S
71.5
71.2

Anlal/or.og; 199/'( 2
ca. I. SC'pC. PloJnlng N-mm
ClI 21 scrl PloJnmg f\-mln
ca. I. sql!. Direkte såning N-min
ca 21 seJlI DIrekte sånmg N-min
ca I. scpl. Pløjmng N-mm·60N
C:l 21. se,,1 PIOJIllllg \J-1Tl1ll-601\'
ca. I. sept. Direkte s!ning N·mm-60 N
ca 21 "P' Dlrcklc .J.nmg '·mm·bO ...

4nrolfoNøg 1199" •
ca. l. stpl. PloJmng N-mm
ca 11 se,,1 PhlJnmg f\-mm
ca. l. 5Cp1. Direkte såmng N-mm
ca 21. ;;,epl Dlreidc sånmg "-mm

>lll/illlor.mg 1/996 I
ea. l. scpt. I'IojOm8 N-mm
ca 21. scpl I'lojmnH \I-mm
ca. t. SC'fl\. Direkte 5åning N-min
ca 11 "1" DIrekte såning N-min

4ntat/oNøg 11996-98 9
Cll. I ...,. PloJnlng ·mm
ca 21 SCpl 1'lojnmK -mm
ca. l. scpl. Duekte sårllng -min
ca 21. ..cpl Dlrcklc såning N-mm

!
IO
l

•)

2
02'.74

"

2
17
o

16
o

!

33

! !

177
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Tabel]3. Betydning afsåtitispunkl ogJordbehandlingfor svampeangreb og ulrrudtsmængde. V,nrerhv€de (FJ6).

Kvælstof- Plmle- ""- ""du', iSq><ona
Mt!ldug -: ""-

~·l""'-pi fodsyge Sq><ona I r"""·...S!1J(lspunkl Jordbehandling -mg "-Il';:30 Mlf;:30 st.~60 Sl'r~1 l1s,flg. 70ft' .lf;:30 st. i5

Tidlig sAnmg PløJmng N-mm 217 13 15 32 3 7 IO 9
St!D sAmng PIøJnIn& N-min 263 , 32 26 • 7 8 8
Tidlig5lnmg Drn::ktc såmng l\-mm 267 ]J 21 30 3 6 , 12
Sen sining Direkte sinmg N-min 260 , 38 " 3 7 6 12
Tidlig sAning Pløjning N-mm-60 N 274 ]J 15 32 3 7 Il 18
Sen dning Plejning N-mm.-60 N 266 , 32 27 2 7 Il ]J

Tidlig såning Direkte såmng N-mm-60 t\ 271 ]J 21 32 2 7 IJ 13
St!n såning Direkte såning N-mm-60N 260 9 38 26 2 7 2 "
Anrolforsøgi 1997 6 3 6
ca. I. 5C'p1. Pløjning -min J, 28
ca. 21. $ep!' PløJnmg N-min Il 26
Cl. I. sept. DIJl:kte sArung ·min Il

"ca.21 sqlt. DIJl:kle s.4nmg N-min 7 13

AfltoJfonøg j 1996 I
ca. I..sept. PloJning N·mm 7 O
ca 21. sept. PIøJnmg N-min O 3
ca. I. sept. DuU1e sAnmg N-min • O
ca. 21 sept DIl~ktc simng /Io-min , O

Kvælslofoptagelsen i afgrødens overjordiske dele ved
målingen i det sene efterår og i det Ildlige forår har været
megel beskeden, især i 1996 og 1998. og kan kun delvis
forklare forskellene i N-min-indholdet. Forklaringen kan
være, al der har værel forskellige kvælstofmængder opla·
get i vinterafgrødens underjordiske dele. Kvælstofopla
gelsen har i gennemsnit afårene være 34 kg N pr. ha ho·
jere ved den tidlige såning end ved den sene såning. Der
har ikke været forskel påjordbehandlingeme.

Sålidspunktet har uanset jordbehandlingsmetode ikke
medført nogen sikker forskel i udbyttel i 1997 og 1998. I
det ene forsog i 1996 blev der målt det større udbytte ved
den lidlige såning. I gennemsnit af årene har der Ikke
været nogen effekt af såtidspunkt.

I 1996 medførte direkte såning et Slorre udbytte end
traditionel såning, mens det modsatte \'artilfældet I 1997.
I 1998 har forskellene været ubetydelige, både ved del
høje og det lave kvælstofniveau. I gennemsnit af årene
bar der været et udbyttefald ved direkte såning. hVilket
skyldes det relativt store forsogsantal i 1997.

Der er foretaget en bestemmelse af pet. planter angre
bel af knækkefodsyge i stadIUm 29-30 og i stadium 75.
Resultaterne viser. at angrebene i stadium 29-30 har i alle
3 år været værst ved den tidlige såning. Der har kun været
små forskelle mellem jordbehandtingsmctoderne. , sta
dium 75 blev der i 1997 registrerel væsentligt mere

knækkefodsyge ved den trdditionellejordbehandling end
ved direkte såning, mens der Ikke var forskelle på såtids·
punkterne. I 1998 har der været en tendens lil større an·
greb afknækkefodsyge ved den traditionelle jordbehand·
ling.

Pet. dækning med mcldug er vurderet i stadium 29-30
og i stadium 50-60. I stadium 29·30 har der i 1998 været
mindsl meldugangreb ved den tidlige såning, mens der
ikke har været forskelle mellem jordbehandlingeme. I
stadium 50-60 har der kun været små forskelle, og den la·
veste pet. dækning med meldug er også her fundet ved
den tidlige såning.

Pet. dækning af Septona er i 1998 vurderet i stadium
29-30 og i stadium 50-60. PA det tidlige stadium har der
værel en lidl større dækning ved den tidlige såning end
ved den sene såning. I stadium 50-60 har der ikke været
forskelle.

I tabel 14 er vist resultaterne af en anden forsogsserie
med forskellige såtHIspunkter afvinterhvede. Effekten af
den lidlige såning på N-optagelse og N-min om efierårel
er større i denne forsogsserie. Forskellene I N-min·ind
holdet er forsvundet om foråret. Såvel kvælstof- som ker
ncudbyttet har været betydeligt Javere ved den tidlige så
rung. Forklaringen herpå er sikken. at lejesæd har været
væsentligt mere udbredt i de tidligt såede forsogsled i
1998.

TabelU. Betydning aj.'låridspunkf ugjordbehandlingjor N·uplllgelsl', N-min. udbytte, lejesæd og svampeangreb.
Vinterhvede (B94).

Sålld.spw1lct

J forsøg i /998
ca. I. sept.
ca 20 -.epl
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18, 37
6J

26

"
126
134

77.0
83.0

22
9

46
32

9
8



Procentdelen af planter med knækkefodsyge har været
storst vcd den lidItge sånmg bådc i apnl og juli. Der har
Ikke været forskel I angrebsgraden af goldfodsygc.

Tullig sån;ng af ,';nterlrvede htlr både l'ed tradlllomtl
jordbehandling og "ed dIrekte såning medfort en lidt
Sforrt~ kvælsrojoptagelse i I'inferhvedel/ om efteråret og
et Im'ffre N·min·i"dho/d senr om e{ierårer end sen såniff~.

De forskelligejordbehandlingsmetoder har klin medfim
en lilleforskel i .lI,Cmtn-indholdet sent om efteråret, og ef
fekrl!1/ har mrh'rer fra dr ril år Del s(orste angreb af
knækkefodsyge er alle i 3 ar fundet l'ed den tidlige so
mng. mens dcr lam har \ ærer sma forskelle mellem jord·
behalldlingsmetot!erne. Angreber af meldug har været
mlnd:..r l'ed den tidlige saning. De,. kan ..åledes apl/ds en
mUldre redukrion I ntrruuull'Qskntngen \'ed ar flyt/f! .w·
tu/spllnkler af'I-'inlerJl\'edejra ca 10, seprember rl/ ca. I
seprember. Til gengæld sker der ('n st/gmllg i ri,..,knen!or
(II/greb afknækkefodsj)·~l!.

Igellllemsllit afdrell€ harder ikke l'æret 1I0gell effekr af
såtidspullkr pti udhyrtet. men der har I'ærd forskelle fra
,i/- fil ti,. I nogh' forsøg har der r /998 i modsætning fil
tidligere dr værer en udbyueredukrion l'ed ridlig :"'åning,
h\'llket skyldes lejesæd I gennemsnir af årene har der
\'lI'ret el IIdbyuefi,ld l't,d direltre\'ånmg, men der har
I'wrel betyde/igelorskelle fra ar til ar

Placering af NPK-godning og
mikronæringsstoffer til vårbyg
I s..1marbcJdc med Norsk Hydro er der I 1998 påbegyndt
cn forsogsserie med del formål al undersoge effekten af
nukronæringsslofholdige NPK-gødnmger bredsprcdl og
placcret lil vårbyg. I aile forsogsled er der tilfort 80 kg
kvælstof pr. ha. Det er sket med kalkammonsalpeler.
kalkammonsalpeler m. mlkronæringsstofblanding. NPK
21·3·8 m. S eller NPK 21·3·8 m. S og mlkronærings!>tof·
blanding. Mikronænngsstofblandmgen har haft et ind
hold på 0.3 pcl Fe Uem). 0.11 pcl B (bor). 0.03 pc!. Cu

Tt,læ115 Placenng afgødning lil \'(jrbl'g (F/7).

Kar. Udb.
for Pot. Udb. og

ICJe- zip~ kgNi ""'.
V'rbYI l~ml udb.saeCl v.

k~rne·
lCernc hk.

~ij ....0 pr." kerne
pr. ha

ljorsøg J 1998
I. Bredspredt. 80 N l NPK ;n-)-8 m, S ',5 64 SO••
l. Bn:dspredl. kO,... l Kits 27 m

Inlkrobl.. 240 kg I'K 0·5·1) m. S ',4 60 ·),0

]_ Brcdsprccll. 80 N l "'PK 21·)·8 m.
mlkrobl. ',4 62 .1.3

4 Orcdsprc:dl 80 N I Kas 27 m.
mlluobl. l-Kl kg PK 0-5-13 m S ',4 60 ·).0

5, Oredspr"edl. 80 N i N"PK 21·3·8 m. S
Udsprojle1. Mikmmrr. l st ]l)..]1 og
50-51 '.4 62 .1.2

6 P1ac~rcl 80 kg f\ l '4PK 21·)·8 m, S .., 67 1,4
7. P1:tc~rel. 80 kg N l NPK 11·]·8 m.

mikrobl. 9,' 66 I,.
II BlTdsprcdl.80~INI'K21.].lIm seu '.J 62 ·0,9
LSD "'

Gødskning og kalkning

(kobber). 0,20 pet. Mn (mangan) og 0.11 pct, 1.n (zmk).
Med ~PK·godnmgen i forsogslcd 3 og 6 er der demlcd
IIlfonca.IIOgFe.40gB. 76gCu. 76gMnog42gZn 1
forsøgs led 2 og 4 med en kalkammonsalpcter mcd nllkrcr
nænngsstoffer er tilført samme mlkronænngssloffcr.
men l en lidi mindre mængde.

J forsogsted 8 er der tilfon ca. 300 g kobber mcd gød
ningen Forsogsplanen fremg~r af tabel 25.

Der er genncmfon4 forsog l Østjylland på JI3 4·6 Ka
liuJlltallene varierer fra 4,6 til 8,8. mens kobbcnallcne
\aricrcr fra 1,2 ul 2.6. Forsogene er sået lpenoden 31.3
lil 244, Ldsprojtmng af mikronænngsstofblandmgen l

forsogsled 5 er sket henholdsvis pnmo og ultimo jUlll
I ingen afde 3 forsøg er der opnået Signifikante merud

bytter for at ul fore nllkronænngS'iIOffcr, uansct om de er
brcdsprcdt eller placeret sammen med cn l eller NPK
gødnmg, eller om de er udsprojtct på afgraden l \ ækstsæ
sonen. I et af forsøgene er afgroden :o.kadet af kalkam
monsalpctcr med mikronæringsstofblandlllg. og der er
opn~et et betydeligt mindre udbytte ved bredspredning af
denne godning. For placering af s~vel NPK-godning SOI11
\lPK-godnmg med mikronærmgsstofblandmg er der op·
nået el beskedent og ikke Signifikant merudbytte sam
menlignel med bredspredlllng. J et ud af de 3 forsøg har
merudbyrtet ....æret betydeligt og siglllfikam

Tilforsel af mlkronænng......wo{ho/dig(· lv'- eller XPK
godninger It! lurhyg har ikke resullerer I menldhyuer,
men der er opntiet et menu/hl-ue fur placering afgod
nillg

Svovl, magnesium og bor til vinterraps
I 1997 blev påbegyndt cn forsogssene i vintclTaps III al
belyse effekten aflilforsel af magnesium, svovl og bor. [
1998 er kun gennemføn I forsøg eOer denne plan Rcsul
tatct afforsøget vises ikke særskilt, men mdgår I gennem·
snittet af de 4 forseg. som er Vist i tabel 26. Resultaterne
af forsoget I 1998 fremgår af tabelbIlaget. tabel F18.

SVO\1. magnesium og bor er lilføn vcd at kombmere
forskellige mængder af ·PK 28·3-0 m. S. NPK 21-3-10
m. S 19 B. komkalI. kallUmchlond og gips. Alle for
sogsled er herved tIlfon 60 kg kvælstof. 5·7 kg fosfor og
66 kg kalium pr. ha. Desuden er der l nogle forsogsled ul·
fort magncslUm i magnesiurn~ulfat (bltters.1It) og bor l

solubor. Med dette forsogsdeslgn afprøves effekten af
20.40 og 60 kg svovl pr. ha ved en ulforsel af7 kg mag
nesium pr. ha og udsprojrning af5 kg solubor pr. ha. Ved
tilforsel af 40 kg svovl og 5 kg solubor udsprojlct
sammenligncs et forsogsled uden tilførsel af magnesIum
med 7 kg magnesium ud'iprcdt i kornkah og et forsogs·
led. h\or der tillige er udsprojlct 4 kg magnesium I fonn
af2 x 20 kg magncslUmsulfat (bl11ersall) pr. ha Effekten
af 50 g bor pr. ha udstroet I form af en borholdig
NPK-godnmg er sammenhgnel med 1100 g bor I form af
udsprojtet solubor og el forsogsled. hvor der både er III·
fon bor med NPK.godning og udsprojtct solubor. I alle
forsogsled. hvor effekten af bor er afprøvet. er tiifon 40
kg svovl og 7 kg magnesIUm pr. ha.

Dc tilføne næringsstofmængdcr fremgår af tabel 26.
I forsøget i 1998 er der opnåcl et beskedent merudbytte for
at tilforc svovl udover en tllforsel af 20 kg svovl pr. ha.
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Cødskning og ka.lkning

Tabel 26. 5\'Or/, magne.fium og bor Iii vlnterraps 1997 og
98 (/998 FI8).

r PlanIepr'ØVe. st. 60
Udb. Ol..... ""'.r-- .~ Svovl Il« udb.... k§:.%.

C~
Rum,..... tontof %. haliltt_f

"forsøg /997 og 98
Svovl (7 kg Mg, 5 kg Soluborl
20kgS • 0,73 32 0,22 2436
40 kg S R 0.71 34 0.22 50
60 kg S 7 0.86 38 0,21 8.

Magnesium (40 kg S, 5 kg Solubor)
OkgMg 8 0,69 27 0,21 2SJ5
7 kg Mg i gødning 8 0.71 34 0.22 ...,
7 kJ Mg gødning + 8 0.68 30 0.19 -44

2·20 kj magnesium.sulføt

Bor (40 kg S. 7 kg Mg)
5018,4Okg5 8 0.75 18 0.20 2A7I
1,1 kg bor udsp. i Solubor 8 0.71 34 0.22 15
SO I bor i t<.'PK-godn. + 8 0,72 27 0,21 88

1,1 kg bor i udsp. Solubor
LSD 7'

Som gennemsnit af 4 forsøg 1997·98 har svovlindhol·
det I afgrøden i stadium 60 været højt. og der er kun opnå
et et beskedcnt udbytte for tilførsel af svovl udover 20 kg
pr. ha. Tilførslen af svovl har bevirkel en lille sligning i
svovlindholdel i afgroden.

I en forsogsserie midt i SO'erne blev der målt udslag for
tilførsel af magnesium i raps ved ct magnesiumtal under
3, og generelt betragtes raps som værende følsom overfor
magnesiummangel. I de 4 forsøg i 1997·98 har magne
siumtallet ved anlæg af forsogene været fra 2.6 til 5,6.
Magnesium er i forsøgene tilført i fonn afkornkali, som
indeholder 3.6 pet. magnesium og magnesiumsulfat (bit
tersalt), som indeholder IO pet. magnesium og 13 pet.
svovl. Magnesiumsulfat er blevet udsprojtct i en mængde
på 2 gange 20 kg pr. ha ca. 1. maj og igen 20. maj.

MagnesIUmindholdet I afgroden lige for blomstring har
været upåvirket afmagnesiumtilførslen. Der er ikke regi
streret magnesiurnmangel ved bedDmmelse ved begyn
dende blomstring. Derer heller ikke målt merudbytter for
tilførsel af magnesium. hverken i form afmagnesiumhol·
dige kalium eller NPK-godninger eller ved udsprojmmg
af magnesiumsulfat.

Raps er også følsom overfor bormangcl. I en forsogs
serie midt i gO'erne blev der målt merudbytter for at til
fore bor ved bortal under 3 og også i nogle af forsøgene
ved højere bortal. I forsogene i 1997-98 har bortallet i 3
ud afde 4 forsøg været under 3. Bor er i forsøgene tilfort
som ca. 50 g bor i en NPK·godning og/eller ca. 1100 g
udsprøjtet bor i fonn af solubor. I forsøget i 1998 er ind
gået et forsogsled helt uden tilførsel afbor.

Indholdet afbar i planteprover udtaget for blomslnng
har været lavest i forsogsleddet. hvor bor kun er tilfort I

en NPK-godning. Der er ikke registreret bormangel i for
søgene. Der er målt et beskedent, men signifikant merud-
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bylle for udsprojrning afbor i såvel forsogsled med som
uden tilførsel af bor med iPK·godning.

Kaliumbehov i sædskiftet
På en 1B 3 på en kvægbedrift blev der t 1997 etableret et
fastliggende forsøg med tilførsel af stigende mængder
kalium. Kaliumtallet blev ved forsøgets anlæg måll til
9,2. I 1997 var der byghelsæd med efterafgrode af græs.
Til hele arealet blev tildelt 35 Ion afgassel gylle. I de 3
forsøgsled blev der udbragt henholdsvis 86. 188 og 274
kg kalium pr. ha udover kaliumtilførslen med gylle. Der
blev opnået et beskedent merudbytte for tilførsel af ka·
lium i såvel helsæden som i den efterfølgende slæt ud
overtildclingen i forsogsled I. Bortførslen afkalium blev
beregnet til at være 172 kg kalium i forsogsled 1,200 kg i
fOTSøgsled 2 og 208 kg i forsøgsled 3. Efter host af efter
afgroden blev der målt et kaliumtal i de 3 forsøgsled på
henholdsvis 8.6.11,0 og 14,4.

p arealet har der i 1998 været græs. hvor I. slæt er en
Sileret, hvorefter det er afgræsset resten af sommeren. Til
I. slæt er tildelt 86, 188 og 274 kg kalium pr. ha. Der er
ikke hoStel merudbytte for al øge kaliummængdernc ud
over forsøgsled I. Indholdet af kalium i torstof er steget
fra 3.22 pet. aftorstoffet I forsogsled I til 3,96 i forsogs
led 3. Resultalerne afforsogct fremgår aftabelbilaget. la·

bel F32.
Forsøget fortsætter.

Mangan
I de senere år er der gennemfort et stort antal forsøg med
tilførsel af mangan til vår- og vintersæd. I 1997 blev der
afsluttet 3 forsøgsserier med henholdsvis NPK-holdige
mangangodninger til vårbyg og til vintcrbyg og med be
handling af udsæden med mangan. I 1998 er der ikke
gennemført egentlige markforsøg i landskonlorets regi.
Ulempen ved parcelforsog med mangan er, at det er van
skeligt at Il forsogene placeret i områder i marken, hvor
manganmangel reelt er et problem. I samarbejde med
planteavlskontoret I Aalborg blev der i stedet anlagt et
demonstrdtionsareaJ l en mark med vinterhvede, hvor
manganmangel i tidligere år har været så alvorhg, at det
truer vintcrsædsdyrkningen. I en sprojtebredde I hele
agerlængden for hver behandling blev sammenlignet ef
fekten afmanganbejdset udsæd, udsprojtning af mangan
sulfat primo november, placenng afen NPK 6-9-25 m. S
ved såning og pakning med cementtromle efter såning.
Designet giver ikke mulighed for at opgøre sikre forskel
le mellem behandlingerne. Ved en visuel bedømmelse i
april varder mindst manganmangel i striben. hvor der var
udsprojtct mangansulfal. I forhold til ubehandlet kunne
også ses en effekt afmanganbejdsning af udsæden, mens
striben med placering af godning var vanskelig at vur
dere, fordi den var sået ca. 14 dage senere end resten af
marken. Der kunne også ses en effekt af cemennromling
efter såningen.

En specialestuderende fra den Kg!. Veterinær- og
Landbohøjskole har gennemfoJ1 forsøg og undersøgelse
på samme areal saml naboarealer med vårhyg og vinter
hvede. Forsøgene er hostet af planteavlskontoret i Aal
borg. Resultaterne af dette er gengivet i folgende afsnit.



Resultater af manganforsøg
i specialeprojekt
'"{'lI srud. llf.:ro Kell! \I\'//emp Jensen
L>cr er i væksl..æsoncn 1997/98 udfort forsag med hen·
blik på al opnå en bedre forståelse af probJemalikken
\ cdrorcndc mangan mangel i vinterhvede. \ interbyg og
\'~rbyg. Forsaget er udfort som et speclalcproJckt vcd La
boratoriet for Planlcmes Ernæring ved Dcn Kg!. Veteri
nær· og LandbohoJskole

Manganmangd hos planter opstår sjældent som falge
afCl lille indhold afmangan i jorden. men som falge af. al

mangan Ikke I Iilsuækkchgt omfang foret..ommer på en
plamcttlgængehg form. Jordens reaktionSlal er l denne
sammenhæng en vigtig faktor. ford. mangan "ed sligen·
de rca)...'lonstal omdannes III planlculllgængellge former.
Andre væsentlige faktorer er Jordens iltindhold samt til
!>tedeværclscl1 af organisk stof. Et hojt iltindhold frem
mcr OXidationen af mangan og dannelsen af manganoxi
dcr. som ikke er plantcldgængelige. Omvendt medførcr
tllforsel aflet omsætteligt organisk matcnalc som afgro
dcrester. grongodnll1ger og husdYTgodnmg. al tilgænge
ligheden af mangan oges. idet der dannes oploste man
gan-komplekser. Mlm bevirker en oget koncenlrationen
afmangan Ijordvæsken. Mangan er Imidlertid svagt bun
det til disse organiske komplekser. og bmdlngen brydes
let \ ed rodO\ erfladcn. hvorefter manganel kan optages af
plantcrodderne. På Jorde med et hOJt Indhold af langsoml
omsætteligt orgal1lsk maleriale er der ImidlertId ofte pro
blemer med manganmangcl. Dette skyldes l reglen lo~

Jord med et hojt iltindhold og en dårlig kontakt mellem
jordvæsken og planterodderne.

For.\lJg , vmterbrg. h\'Or lldsprojtmng af mangansulfar
om efteroret mdgar i I forsogsled Udsprojlning afJ kg
mangal/sulfar er joretager den /4. 1UJ\'ember I forsoget
er 0p"aet el menu/hl'lIe på 14.4 hkgfor udsproj'"ing af
maIIKan. Po arealer {olmmme for mangaf/mangel b"r
I'Jflft!rsæd Ilerunda nGwJ1ig "inrer6yg behandles med
mangallsu/filf 1-2 gang<' om ejlerdrel. Evt. kan den ene
belumdl/llg aflme.\ Clr alll 'endelse af manganbeJwfIlJ/e/
udJæd. (Foto: Enk Peder.<wn)

Gltdskning og kalkning

For:wg i \"illt('r1tl'ede 0R \'lII/(,,.hyg
Forsogenc er udført på IO forskellige forsogsarealer 
beggc JB 4. På arealet med vlnterhvcde \'ar der I de fore
gående ~r Slore problemcr med l1lang~ll1rnangcl Dettc har
også \-æret tllfældct I vækstsæsonen l997:'Q8. Iwor der I
efteråret og over vllllcn:n \' ar I)'dcltge symptomc:r på
manganmangel. På forsøgsarealct med vinterbyg var
problemet med manganmangel ikk~ :-å omfallende Ocr
er Ikke konstaterel nogen synlige symptomer pj mangall
mangel i lobet af forsøgsperioden på dette areal I
19979R

Fonn lel med forsogene er at folge afgrode\'ækstcn og
manganoptagelsen samt studere jordens indhold af tll
gængellgl mangan gennem \'ækstsæsonen. Endvidere er
del fonn let al undersøge. hvorvidt udvalgte bchand
Imgsstrategler kunne afujælpc problemerne med mall
ganrnangel. Dc \' algte stralegler er dcls udsproJllllng af 3
kg mangansulfat (MnSO. ) pr. ha, hhv. 0, I og 3 gange I

labet af vækstsæsonen eller udsprojtning 3 gange i
vækstsæsonell af IO liter pr. ha af en mikronæringsgod
Iling med Mg (2.0°0 Mg. 1.0% Cu. 1.5% Fe, 2.0°0 Mn,
0.5° o Zn). Udsprojtlllng af mlkronæringsstofblandmgen
er medtaget for at undersøge. om mangelsymptomer kan
skyldes mangel på andre mikronæringsstoffer end man- I
gan. UdsproJtmng er foretaget den I november. 24 no-
\ember ~amt den 25. marts I foråret \'ed begyndende F
væksl Forsogsleddet med en mangansprojtning blcv be-
handlct l. no\'ember.

ReaJ,.tlOllstallct på arealet med vmtcrhvede har værel
fra 6.3 lil 6.8 genncm vækstsæsonen. Koncentrallonen af
mangan I Jordvæsken har været mellem 5 og 15 ppb 1

perioden november-december og mcllem 20 og )0 ppb
gennem fornr og sommer. Disse konccntratloner er lavc
sammenlignct med koneeIlIrationen ar mangan i Jonlnc
sken fra arealer. h....or manganmangcl ikke forekommer.
Af den grund er det sandsynligt. at Jordens la\ e mdhold
af lilg,cnge!lgt mangan er årsag til forekomsten af man
ganmangcl hos \mterhveden Sprojtlllng med mangan
sulfat 2 gange I efterårel har gi' el en "'t"fTe blomasscpro
duktlon gennem ,"'ækstsæsonen end alle de oynge be
handlinger. I forsogsleddel mcd en sprojtnmg med man
gansulfat samt 1 leddet med udsproJtnlllg af mikro
næringsgodmng er der også opnåct en lidt hOJerc
bioma!>.,cproduktion i forhold til ubehandlet. Sprojtning
med mangan gav ct oget kemeudbyne. idel 3 sprojtmnger
mcd mangansulfat har givet el sIgnifikani mcrudbylle på
7.8 hkg pr. ha. mens en sprojtning med mangansulfat
samt) sproJtfllnger med mlkrollænngsgødmng har givet
ct merudbytte på hhv. 5,7 hkg kemer og 1.9 hkg kerner
pr. ha. \1erudbyneme er dog Ikke ~tati ..tlsk Sikre. Vcd ud
tagmng afblomasseprm er I alle parceller den 6. Juli (sta
die 751 var der I afgroden optaget mellem 76 og 89 g
mangan pr. ha

På forsogsarealel med ,"'lOterbyg er der gennem
vækstsæsoncn målt reaktionstaimcllcm 6,7 og 7.0. Man
gankoneemratlonen i Jordvæsken \ar 1 nov,-dec. mellem
)0 og 56, i marts mellem 65 og 72 og mellem 12 og 20
ppb i nmj-juh. Der har således været en betydeligt SlOrrc
tilgængclighed af mangan pil arealet med vinlerbyg end
på arealet med vlIllerhvede. I ....mterbyggen har biomasse-
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--Tabel 27. Mangan ril l'årbyg get med mangan samt el større kerneudbyue. Det målte
merudbytte på 2.7 hkg kerner pr. ha for placering af
NPK.godrung med mangan i fornold til placering af

PK-gødning uden mangan er dog ikke statistisk sikken.
Det målte merudbytte p.å 10.6 hkg kerner pr. ha for pla
eeringafNPK-godning med I kg mangan pr. ha I forhold
ril bredspredning af den samme mængde NPK-godning
uden mangan er imldlenld signifikant.

Bredspredning af Sg3 kg PK-gødning med hhv. 1,0
og 4.7 kg mangan pr. ha har ikke påvirket optagelsen af
mangan. Uanset dene har en bredspredning af 583 kg
NPK-gødning med hhv. 1,0 og 4,7 kg mangan pr. ha re
sulteret i et merudbytte på hhv. 5,8 og 6,1 hkg pr. ha, Til·
svarende merudbytte cr opnået ved udsprøjtning af 3 kg
mangansulfat pr. ha 21 dage efter fremspiring.

Resultaterne af specialeprojektet giver anledning til at
arbejde videre med forskellige strategIer for at forebygge
og afhjælpe manganmangeJ. Det bør undersøges. om den
store effekt af sænkning af reaktionstallet kan genskabes
i andre forsøg. Desuden er effekten af placering af god
ninger interessant. En afprøvning af placering afgødning
ved såning om efterået er allerede igangsat i landskon
torets regi.

t. Grundgødct ved bredspredning 48 35.9
2. Onmdgedct samt

Ucbpn>j. I kg 'In I MnS04 48 6.1
3. Bredspr. I kg Mn I NPK 21·3·9

m. O.S-.... Mn 35 5.8
4. Bredspr. 4.7 kg Ml] i NPK

21-3-9m..O.8%Mn 41 6.1
5. Placere!. I Kg Mn 1NPK 21·3·9

m. 0.8% Mn " 10,6
6. Placering ar grundgødning 46 7,9
7. Grundgødc:t samt bredspr.

1875 kg Thiovit SO"Æ. s~'ovl ])J 18.1
LSD 18 j,l

produktion og kerneudbytte været upåvU'ket af behand
IlOgerne med mangan. Ved udtagning afbiomasseprover
i alle parceller den 6. juli (stadie 80) var optagelsen af
mangan mellem 121 og 142 g pr. ha.

1 ~=I~1.·, IP'".ha "kemepr.ha
---:---,-------

Forsøg i vårbyg
Forsøget i vårnyg er udført på et forsøgsareal med jordty
pen]B 4, hvor der ofte har været problemer med mangan
mangel. Formålet med forsoget er at undersøge effekten
afNPK-godning med mangan (21-3-9 m. 0,8% Mn) samt
undersøge virkningen af såvel bredspredt som placeret
NPK-gadning, hhv. med og uden mangan. Endvidere
indgår en behandling, hvor der er udbragt 1500 kg SVOvl
(80010 Thiovlt) pr. ha, med hcnblik på at sænke reaktions·
talJet en enhed. Et uddrag af resultaterne er præsenteret i
!abeI2?

I forsoget har der været en stor effekt afat sænke reak
tionstallct med en enhed vcd rilfoTSeI af svovl. Der cr
målt en kraftig stigning i koncentrationen af mangan i
jordvæsken, idet koncentrationen af mangan i jordvæ
sken gennem størstedelen afvækstsæsonen var mere end
dobbelt så høj i jordvæsken, Isoleret fra jord tilfort svovl
som ijordvæsken fra de øvrige behandlinger. Den større
tilgængelighed af mangan har resulteret i en øget koncen
tration i planterne og en større optagelse af mangan gen
nem vækstsæsonen. Ved udtagning af biomasseprover
den 23. juli (stadie 87) var der i det svovl behandlede for
søgsled således optaget 133 gram mangan pr. ha, hvilket
er mere end det dobbche af optagelsen efter de øvrige
forsogsbchandlinger. Kemeudbyttet cr ligeledes signifi·
kant højere end efter de ovrige forsogsbehandlinger,
nemlig el merudbytte på 18, I hkg kerner pr. ha for tilfør
sel af 1500 kg svovl pr. ha,

Placering af 583 kg NPK-gødnmg hhv. uden og med I
kg mangan pr. ha har i begyndelsen af vækstperioden
ikke resulteret i nogen forskel i manganoptagelsen. hvil
ket kan skyldes en lokal forsuring afjorden som folge af
placering og denned en ogct koncentration af mangan I
jordvæsken og oget tilgængehgbed af mangan for plan
terne. I løbet af vækstsæsonen har der dog været en teu
dens til større manganoptagelse fra PK·gødnmger beri-

Kalkstrategi og
nitratophobning
Med det fonnål at belyse kalkstrategiens og denned reak
tionstallets betydnmg for kvælstofomsætningen, poten
tialet for kvælstofudvaskning og udbyttet blev der i 1991
anlagt 2 faslliggende forsøg. Baggrunden har været øn
sket om at afklare, om et tilstrækkeligt lavt reaktionstal
kan reducere nitrifikationen tilstrækkeligt til, at nitratud
vaskningen også reduceres. I forsøgene blev gennemført
forskellige kalkstrategier. der blev tilført forskellige
kvælstofmængder, og der blev målt Rt. N-min og udby!·
te. Forsøget er kalket i efteråret 1991 og 1996. Resulta·
terne af forsogene fremgår af tabel 28.

Forsøger ved Årup
I 1994 og 1996 bar udbyttet i vinterhvede været mindre,
hvor der ikke blev kalket i efteråret 1991. I de 2 år har re
aktionstallet været lidt over 6 i det ukalkede forsøgsled
og ca. 7,5 i de kalkede forsogsled. I de øvrige år har der
ikke været forskelle i udbytterne. Det gjaldl ved begge
kvreJstofniveauer. , 1995 var der et mindre merudbytte
for kvælstoftilførsel, hvor der var tilført kalk og især,
hvor der var tilført både dolomhkalk og harpet kalk i
1991. Det har ikke været tilfældet i de øvrige år.

Forsøger ved Silkeborg
Der har ikke været forskelle i høstudbytter i de forskelli
ge led i forsøget ved Silkeborg. Der har også kun været
små forskelle i reak'1lonstallet mellem forsøgsleddene.

I modsætning til forsøget ved Årup har der ikke være
sikre forskelle i -min·indholdet i de 3 parceller.

Resuliarerne er ikke eno·dlge. I del ene forsøg har der
\'ærel el merudbytrefor kalkning j 2 ud af6 dr, mens del
ikke har ,'æret ri/fældel j det andet forsøg. N-min-ind·
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Gødskning og kaJkninJ,:

Tabel]X FasllJggende [orfog med Aalk L'dhllle. S-mm-mdhold ('g R/I profilen Blok 8 og C t'r kalkn l (~/(t'rllre( IYIII OK
/996 (FI9)

l"

SlIk('bo'1r:. JO 5. kaJk('( 11992 OJ!: uguSl 1996
Udhl'iI(' htg pr hu
1991 VlOlem\'e<k 54,9 56,0 59.8 62,9
I99J Ikkc= host<=t
199' ikke hostet
1995 \lnlcrh,eI.!e 70,1 75.1\ 70." 'S.:!
1996 vmterbyg 49.5 53.11 49,8 55,4
1997 VmlelTapS ikke hoslel
1998 vinlerhvede 86.8 9~.7 89,5 91.6
RI. udwgmllg\(lulO
28.okl J991 o-25crn 6.0 6.0 6.0 6.0
:! maj 1995 0-15 cm 0.6 5.7 5.8 '.1
8. nov. 1996 0-25 cm S.7 S.8
17 no\. IW1 0-25 cm '.0 6.1
V-mm, Lf{pr ho f)-IOO,m
Nitrat 8. nov 1996 19 " 1O 1O
AmmonIUm 8 no\ 1996 99 99 J' J7
Nltral 27. nav. 1997 97 97 121 121
Ammonium 27 11()\ '''''' " 17 II II

Arup. K.lk('( I ('f1erir('t 1991 og 19%
t 'dh\"t/l HI<; pr ho
1991 \irb)'g 58.8 66.6 60.1 66.0
1991 "", Ikke h"~lel

I99J vlrbyg 72,0 82,1 71.2 82,6
1994 h\edc 93.3 IOI,Y Q8.8 1000,J

I99S hvede 73.J 79,1 74,6 77.2
199. h\cdc 77.1 711.8 112,4 83.5
1997 \'Amyg 71,9 76,7 70,1 75,0
199K alm rJlgræs Ikke h"~lel

RI, udl(lK"mg.\·dtlto KIIIJ,:C'I 1992 og d, 4. okt. 96
29. okt. 1991 0-25 cm 6,S 6.S
IO no\. 1993 0-25 cm '.6
2, nov 1994 0-25 cm 6,1 6,1 7,J 7,4
12 Jan 1996 0-25 cm 7,J 7,J
4 okt. 1996 0-25 cm 6,J 7,S
V-mill. kg pr ha O-J(J(}cm
'ltrII! 2 nav 1994··· 134 13' 118 118

Ammonium 2 00" 1994·'0 2J lJ IJ IJ
"ltrIt 12JBn 1996 III III 110 110
Arnrnornum 12pn \996

" "
22 22

Nltral IO nov. 1996 196 196 209 109
.....mmomum IO no\ 1990 J8 J " "

5].2 56.0

"0.1\ HO
46,7 54,4

86.3 90,6

6.0 ',0
6.2 .,1

6,1
0,8

21 21

" "114 114

" 21

60,7 65,3 I71.5 82.4 F
100.6 \07.5
75,4 75,]
82.1 84,1
69,9 75.4

7,4 7,3
7,1
7,S

III III

" "147 147
9 •lOJ 103

7

• mok A Ingen kalk Alok II 2 I dolomItkalk OIok C- 2 t dolomnkalk 31 harpet hik
00 Ud lilah' m<rngde hzl~tof. KAS Led 2 Hd m;rngdl: k\iClstof. KAS
000 Udbnsgt 15 afgibSet gylk 15, 'iCptcmber 1996

holder/rar j det ('lIefur.mg haft en ht'lydellgt s({)rre andel
ammonilmrkl'a'I~lof I det ukalkede /or.HJgsled, hvilker
ikl..e hal' I'({'ret tIlfældet i det mulet/w.mg.

Positionsbestemt gødskning

Strategi for udtagning af jordprover
Ved poslIlonsbcsleml tilforscl af f.cks. kalk kan kalklll
forslen afpasses efter bcho\cl på elhven sted I marken.
Forudsætningen for al udnytte dette er, at vanatlonen l

kalkbeho\'et eller næringsstofbchovct henover marken
kan kortlægges. For al beregne kalkbeho\'cl er dCI nød
vendlgl afkende reaktIOnstallet på ethvcrt sted i marken.

Udlagning og analyse afJordprover er forbundcllllcd be
tydelige omkostOlngcr, og derfor er det vigtigt al finde
den strategi for udtagnmg afJordprovcr. som billigst mu
ligt giver lilstrækkelig infonnation om f.eks. vanationcn
i jordcns surhedsgrad.

Landskonlorct har i 1998 13marker gcnnemfart cn
undersageIse af 2 stralcgler for jordprovcudtagnmg:

Delmarkmetoden. Marken inddelcs i en række homo
gene dc1marker, hvoraf der udtages en gennemsnils
pro, e ,ed al fordelc 16 stik indenfor dclmarkcn Bag
grundcn for dclmarkslIlddelingen kan for det første
\ære landmandens eget kendskab til markens "ana
hon. eller den kan foretages på basis af Cl udbyttekort

IRJ
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0,4-0,60.6-0.80,8-1.0 1,0-1.21,2-1,5
AntaJ fejlenheder At

Gødskning og kalkning

Størrelsen af delmarker bør være minimum 0,3 ha og
maksimalt 3 ha. Ideen i opdeling i delmarker er, at
f.eks. Rt varierer mindre indenfor delmarken end mel
lem dehnarker. Delmarkinddeling er i øvrigt den meto
de, der i årtier er anvendt vcd udtagning af jordprøver.
Ved positionsbestemt kalkning opfattes dclmarken
som en enhed, der tildeles lige meget kalk over del
hele.

- Gridmetoden. Der udlages jordprøver i et fasl grid
(kvadratnet), hvor prøverne udtages som 16 stik i en
cirkel med 5 m radius rundt om det enkelte punkt i kva
dratnetteL Jo mindre gridstørrelse. jo flere prøver bli
ver der, og jo bedre bedre beskrivelse af variationen i
marken. Ud fra målingerne i griddet beregnes f.eks. Rt
for ethvert punkt i marken ved en matematisk udjæv
ning mellem punkterne. hvor der tages hensyn til må-

8.1 Slorslrømmen
70r---------------

8.3 Vindum

(}{),2 0,2-0,4 0,4-0,60,6-0,80.8-1,0 1,0-1,2 1,2-1,5

Antal fejlenheder Al

leresultaleme i de nærmeste gridpunkter. Forudsæt
ningen for at foretage en meningsfuld matematisk ud
jævning er, at punkterne ligger så tæt, at de målte
værdier er indbyrdes afhængige.

Fordelen ved at anvende gridinddeling er. at variationen
mellem prøvepunkteme kan beregnes matematisk, og
udtagningen i punkter giveren større variation end udtag
ning som gennemsnit afen delmark. Ulempen ved udtag
ning i grid er. at hvis det er nødvendigt at udtage prøverne
i f.eks. et 50 meter grid for at f3 en indbyrdes sammen
hæng mellem punkterne, skal der udtages 4 prøver pr. ha,
hvilket umiddelbart må betragtes at være for dyrt i prak
sis. En anden fordel ved gridprineippet er, at det er enkelt,
og der skal ikke bruges tid på at vurdere, hvordan marker
ne skal inddeles. Fordelen ved et delmarkprineip fremfor

8.2 Vejle
70.------=.~--2.::..------

8.4 Risø
70.--------------

601--------------

0-0,2 0.2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8-1,0 1,0-1,2 1,2-1,5
Antal fejlenheder At

Fig. 8. Pcr. afarealet med en afvigelse (.-/-) i angivne inren1al fra det Nsande« reaktionstal (RI). Der »sande« reak
tionstal i erhvert punkt er beregner udfra en matematisk Ildjævning i et 50 111 grid.
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Cl gndpnncip er, at der nanna II skal udlages færre pro
'er

Metoder tor undersogeisen
For at sammcnllgne gnd· og dclmarkpmlclppet er 4 mar·
ker provctaget I et 50 meler gnd, og prO\eme er anal)'·
seret for tekstur, RI. Pt og K!. Data er behandlet i pro
grammet Kemlf'3Loris med en matematisk udjævnmg ef·
ter Irwcrse Distance metoden. Del er fomdsat, at der ved
ud13gning I 50 meler gnddct få~ en »rigtig(( beskri\ else
af marken, og ved afprovnmg af 100m gnd og dclmark·
princippet er den anvendte referellce 50 meter gnddel.

Dc 4 forskellige marker. der indgår i undersøgelsen, er
fra henhold vis Vejle. Vindum ved Viborg. Risø og Stor·
stromsolllrådet. For hver afmarkeme er der foretaget del
marksmddelinger efter resultalet af leksturanalyserene
eller landmandens og den lokale konsulellIs am isninger.
For hver delmark er del gennemsnillige analyseresultal
beregnet som gennemsmIlet af de gndpunkter, der ligger
Indenfor delmarkcn. 100 meter gnd er skabt ved al fjerne
3 ud af4 provel' ud af50 meter gnddet. Data for markerne
fremgår af tabel 29.

Aflabellen ses. al der ved 100 meter gnd i gennemsnit
ertaget lidt under I pro\"e pr. ha Teoreusk SCl skal derta
ges l prove pr. ha. Antallel afdelmarker og denned antal·
lel af analyser har næsten \ærctliges<~ slort som antallel
af analyser 1100 meter gnddet

Tahel19 Ol er~/gtl)l'ermarker amwult n'd afpro\"lllng a/
jordprm'e udtagnl1lgnrrategler

Mart AnUlI prøver
delmark

Vejle 11.8 , IO
Vindum 17.5 Il 7
RI'l! IL! • 7
Storstrommen 8,9 9 7

Dclmarkmetoden er sammenlignet med 50 meter grid·
det ved at lægge de elektroniske kort over resultaterne
1)()\Crl( hmanden og finde afVigelsen i Rt mellem elhvert
punkt mellem de 2 kort. På sanune måde er kortet ved
100 meter grid 5.1.mmenhgnel med 50 meter gnddet. På
figur er \'Isl. hvtlke af\ igel~erder er mellem de 2 meto
der og 50 meler gnddet. Jo mIndre afvigelse. jo bedre for·
modes metoden at \ ære.

Af figurerne ses, al ved an\endclse af 100 meter gnd
det er der kun eren hlle afVigelse fra 50 meter griddels rc
suhater Islørstedelen afare:tlell 3 afde 4 marker. Det ses
ImIdlertid l alle marker, at ved anvendelse afel 100 meler
gnd er der en risiko for at rn omr.\der i marken. som afvi·
ger meget fra 50 meter grid udlagningen og demled fra
del fonnodcntligl »)sande(~ Rt i område!. Del gælder spe
cielt på Rlsomarken. hvor der generelt er store afvigelser
ved anvendelse af s.~vel 100 meter grid som delmarkpnn
cippet.

Ved sammenligningen af metoderne skal man \ ære op
mrcrksom på. at den vaigie udJæ\'OIngsmelode og den ra·
dius. hvor \'ægtningen foretages indenfor. kan have af
gørende mdflydelse på resullatel Derfor kan der Ikke på

Gødskning o~ kllJkninj;t

nuværende Ildspunkt tages \tllling til. hVilken metode der
..kaI anbefales. Fonnodenthg skal meloden også fastlæg·
ges ud fra en indl\lduel \:urdenng af marken. hemnder
hvor godl landmanden og proveudtageren kender mar·
ken

lld (ro j{"',"lenligning lIf delmark- og gridprinnp i ./
marker i 1998 kan foreluhig konkluderes

de/mark og /00 meler grul har lærer "gI.' godr til (Ilbt'·
~~rjle \'{Irialianen j 3 Ild af./ marker. men for heKJJe
mdoder er der befl'lle"ge area/n', h\ 'ar det beregnede
Rr afviger belydeligl fra de formodede ».I'Ondl'(1 værdi·
('r,
,·t'd lIm'endelse af100 meler }!.1'Ic1fremfor delmorkfå.\
en støn'(' andel ajarealet med en lille a/\·;gel.\e ifor
hold til deformoclede I>.wnde(, m'rdler.

- ledanl'endelse afet IVO meler gridfi"emfordelmllrl. er
der ruiko jor. at dt'r er en del af markel/, sum fdr he·
regnet et Rt. der afi'/ger helydeligt fra de formodede
,,~(lnd('« "(('riller.
(If delmarkpril/c/ppel Aan bnige.\·, hl'is markens I'Clria
llUn kende_f mht tekstur.
at 100 meter grid kan hniges, men bor slIpp/ere_\ med
ehtra punkter el/a / områder erstattes af el tætrere
grld. h\'ls der er mistankt' om stor llensartethed

Kvælstofforsøg med GPS-teknik
I 1997 og 1998 har landskoOloret l samarbejde mcd
Forskningscenter Bygholm på 4 marker afprøvct en ny
type godOlngsforsøg. I fo~"gene er GPS-positionering
<lIlvcndl lil løbende at varicre kvælstoftildelingcn over en
hel mark. Det elektroniske god.ningstilforsclskon er ud·
arbejdet i Kemiralaris. Markerne er hostet med foldme·
ter og GPS-positionering. og de målte udbytter i marken
er sammenholdt med de tilførte kvælstofmængder 1 mar
ken. Desuden er der gennemført analyser for RI. Pl. Kl.
tekstur samt N-mm forskellige steder i marken.

Fonnålet med denne type godmng!>forsog er at besl..f1·
ve variatIonen i k\ælslofbehovel henover marken samt al
kunnc beregne det øJ...onomiske potentiale I poslllonsbe·
stemltllforsel afhælslof. Desuden finder man i for!<ooge·
nc den gennemsnultge opllmale kvælslofmængde I en
marI.. med \'arierende Jordbundsforhold. I modsa:tmng
hertil lllstr.rbcr man ltradlllonelle pareelforsog altid ens·
artede Jordbundsforhold. I GPS.go<iningsforsogene kan
man l modsætnmg til pareelforsog Ikke beregne Sikker·
hcden på forsogene. og de er dyre 31 gefUlemfore, fordi en
relativ stor det afarealel tilføres under optimale kvælstof·
mængder.

Resultaleme afforsogetl 1997 p~ Videncenter Dram·
strup blev afrapporteret i Oversigt over Landsfor..ogcne
1997. Resultalerne fra 1997 tydede på. at den nye lekmk
kan anvendes til at beskrive variationen indenfor marken
i udbytte og kvælstofbeho\.

Resultater
I 1997 ble\ hælstofhldclmgen på Videncenter Bram·
stmp og på Bygholm varieret I tnn på 20 kg N pr. ha for
hvcr 20 m. Godsknmgen blc\ gennemfort med en Fiona
G85, 3 m såmaskme, Idet parcellerne var 6 m brede. ble\
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Gødskning og kalkning

Tabe/30. Optimale kvæ/stojmængderfor markerne samt udbytte ved gødskning med de økonomisk optimale
hælstojmængderow!raJt i marken. Desuden er vist udbyttet samt del økonomiske menidbyue ved varieret
gødskning med den optimale kvælslOjmængde alle steder i marken. Udbytter er bestemt udfra de udbyttekurver.
der er beregnetJorskeJlige ~reder i marken

UdbyUe Udbytte Merudb~e
v. ensartet gødskmng v. \--aric:ret gødskning y. vanml goosbing

Of!ttRlum m. den gns. optimale m. den o'lmalc nl. den o~male
Kg N pr. ha N-mængde Lalle N-mæns lalle N-mle"!8 i alle

~mngstnn gOOningstnn ~gslr1n
hkg pr. ha hkg pr. ha "',p<. ha

Br.rostrup 1997. Vlntl'rh"cde
Anlal udbyllc:kurvc:r 58 58 58 58
Ons. 219 89 90 40
Min. 162 78 83
Maks, 263 95 96
Fordeling af"kon. merudb. Pct. afaTeal
Over 500 kr. pr. ha 2
2()().500 kr. pr. ha 3
1()().2(l() kr. pr. ha 2
under 100 kr. pr. ha 93

Bygholm 1997. VArbyg
Antal udb)1tekurvc:r 122 122 122 122
Ons, 133 50 52 166
Mm. " 20 40
Mw, 220 60 66
FOrdeling af okon. merudb. Pet a/areal
Over SOO ler. pr. ha 9
200·S00 kr. pr. ha 8
100-200 la. pr. ha 17
under 100 kr. pr. ha 66

Bygholm 1998. Vlotl'rbn'de
Antal udbytlc:kur\'er 50 50 50 50
Qn., "5 52 57 387
Mm. 45 27 40
Mw, 290 72 82
FOrdeling af okon. mc:rudb. Pet. a/areal
Over 500 kr. pr. ha 26
200-500 kr. pr. ha 36
100-200 kr. pr. ha IO
under 100 kr. pr. ha 28

Vejle. Vlolcrhvt'dl'
Antal udhyuc:kurver 126 126 126 126
ans. 149 103 104 91
Min. 65 89 92
Mw, 280 129 III
Fordeling af økon. mc:rudb. Pct. afuTeal
Over 500 kr. pr. ha 2
200-500 kr. pr. ha IO
100-200 kr. pr. ha 14
under 100 kr. pr. ha 74

Iwer parcel gennemkørt 2 gange. I [998 er gødskningen
på marken ved Vejle og på Bygholm gennemført med cn
12 m luftassisteret cksaklspreder. og godningstildelingcn
er ændret i lrin på 40 kg N pr. ha for hver 30 m. 1-løsl af
markerne er foretaget med cn MF·mejetærsker med fold
meter, undtagen på marken på Bygholm i 1998. hvor ho
sten er gennemført med en forsogsmcjclærsker. Forsøgs
planen for marken ved Vejle fremgår af figur 9.

På hvert gødningstrin i marken er der beregnel en ud·
byltckurve på grundlag afkvælstoftildeling og målte ud
bytter i de omkringliggende trin. Til hver udbynekurve er
p~ data fra 1997 anvendt resultaterne fra 21 kombinatio-
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Iler af gorlningslildeling og udbytte. Der er anvendt det
foran og bagved liggende trin i samme spor samt 3 trin til
hver side for hvert af de 3 trin i sporet. På denne måde er
der beregnet en udbyt1ekurve i alle de trin, hvor det har
været muligt. På data fra 1998 er der til hver udbyttekur·
ve anvendt resuhateme fra 4-9 trin. Ocr er anvendt det
foran og bagved liggende trin i samme spor samt I trin til
hver side for hvert afde 3 trin i sporer. På grundlag afalle
udbyttekurverne er beregnet de økonomisk optimale
kvælstofmængder samt de tilhørende udbytter ved opti·
mum for hvert trin i marken.



Vejle forsøg 1998

Fig. 9. Skllse ajri/fiJrse/skurreljor "'arlien ved Vej/e Tit
ft"'~e1skorlel udarbejdes elektronisk. ok IIlde/hlgen :.k4~

ler automatisk mlfra elef/e og den lohende GPS-po.nlio
"aing

I labcl 30 (Side 188) er vist resultmcmc af forsøgene
gennemfart i 1997 og 1998.

Af tabellen fremgår antallet af udbyuekurvcr i de en
kelte marker og de beregnede opllmalc kvælstofmæng
der saml tilhørende udbytter I tabellen er vist gennem·
smlsværdlcr samt mmdste og ~lorslC værdI. Merudbyttet
(kr. pr. ha) ved v:meret godsknmg. hvor der er godet opti
malt i alle mn i marken. sammenlignet med ensartet
godsknmg. er beregnel på grundlag afde mange udbytte
kurver for Inert enkelt godnlngstnn l marken. På den
måde er del muligt at beregne. hvor stort merudbyttet er
forskellige steder I marken. Merudbyttet har for 3 af de 4
marker ligget mellem 40 og 166 kr pr. ha i genncmsnit
for hele arealct. På disse marker har merudbyttct været
under 200 kr. pr. ha på 85-95 pet. afmarken. På marken
p~ Bygholm I 1998 har merudbyttet vcd varieret godsk
ning i gennemsnit for marken været 387 kr. pr. ha, og det
har været o'vcr 200 kr. pr. ha på 62 pct af marken.

Dc bercgncdc merudbyttcr for varieret gødskning er ct
potentiaic. som kun realiseres fuldt ud. hvis man på for
hånd kan forudSIge vanatlonen l kvælstofbehO\ et mden
for marken.

Det er I praksis for dyrt og for uoverkommeligt at fore
tagc en kortlægning med N-mm-metodcn. På arealet ved
VCjlc blc\ der foretagel 3 orienterende :--Z·mln-mållnger

Gødskning og kalkning

Der var mgen sammcnhæng mellcm resultaterne af
I'\-mm-pro\erne og de fundne kvælslofbeho\ på POSitIO
nerne. Det bor undersoge~.om der er sammenhæng mel·
lem \ analionen I udb)1tckOrt for marken og \ anationcn I
kvxlstofbchovene.

Gødsknmg med )..-vælstofmængder. der ligger under
det økonomisk optimale, vII medfore. at mcrudb)1tct ved
vaneret gødskning sammenlignet med ensartet godsk
ning vil falde, h\'is godningsllldellngen reduceres bge
mcget i alle trin. l dct aktllellecksempel fra VCjle betyder
en 10 pct. reduktion afkvælstoftlldelingen overalt I mar
ken, at mcrudbyttet for vaneret N-tildeling f<llder fra 91
til 79 kr. pr. ha. l en situation med underoptimalc kvæl
stofmængder VII der være behov for at vælge cn gødsk
ningsstrategL hvor kvælstofgodningen flyttes fra områ
der med lave mcrudb)l1Cr for kvælstoftilførsel til områ
der med slore merudbyttcr. Der er behov for at få fastlagt
en ~tralegi. der sikrer, al goclmngen anvendes der. hvor
der opnås den største udbytteefTckt.

Resultater fra Hydro
kvælstofsensorforsog 1998
I 1998 har Landskontorct for Planlea\ II samarbejde med I
Norsk Hydro. Forskningscenter Bygholm. Dronningborg F
Industnes og Massey Fergusson gennemfort en afprøv-
nmg af Norsk Hydros hælstofsensor.

Afprøvnmgen er gennemfart på 2 ejendommc med l alt
4 marker ved henholdSVIS Randers og Tappernoje. Det
samlcde areal er på i alt 80 ha. Desuden er der gennemfart
forsag i en mark på Forsklllngsccntcr RISa. Forsag mcd
sallllllC dcslgn blev i 1997 gennemfart i Tyskland og i
1998 desudcn i Sverige, Fngland og Danmark.

BesÅr/l'else afsellsonekn/kken
Under korsel måler sensorerne afgrodens klorofyllnd
hold ud fra reflektionen på en bestemt bolgelængdc
Klorofyhndholdcl er tæt korreleret med kvælstofkoncen
lratlonen l afgroden. En forudsælnmg er dog, at afgroden
Ikke mangler andre næringsstoffer så som s\,o·...1og man
gan og Ikke ilder af tørke_ Ud fra mange forsøg med en
håndbåren Ilydro-N-tcstcr. der ligeledes måler afgrodcns
klorot) lindhold. cr der op~tillet en Ilgmng. der ud fra
klorof)'lindholdet kan beregne del forvenlede kvælstof·
beho\. Jo mere klorofyl der er I afgroden. jo mmdre er
behovct for ekstra kvælstof. Kvælstofbehovct bestem
mes således ud fra afgrodens akluelle tIlsland. og der er
derfor Ikke brug for historiske dala 1 form afudbynckort,
jordprøver og lignende InformatIOn.

For at knlibrere sensoren, <;å der Ikke tildeles mere
kvælstof end det fastlagte behov. er man nedt til [1\ kore
alle spor igcnnem med en tOI11 gødningsspreder. men
med lognlllg af kvælstofbcho\et. Ud fra dCI beregnede
kvælstofbchov er systemet kalibreret td al gIve den 011

skede gennemsnItlige kvælstofmængde. Forst derefter er
godlllngcn spredt I sensorsporene

I 1998 har de 8 sensorer været placeret på en bom for.m
traktoren - 4 sensorer på h"er side (se billedet Side 188)
Der er brug1 en Amazon!>predcr. der kan graduere gød·
Illngstlldehngen på de 2 sprcdctallerkener. Del VII sige. at
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sensorernc i højre side styrer højre spredctallerken. og
sensorerne i venstre side styrer venstre spredctallerken.
Impulserne fra sensorerne sendes videre til en Fieldstar
computer, der styrer skodåbningen på gødningsspre·
derens 2 spredetaJlerkener.

Beskrivelse af2 lokaliteter
Ved valg afforsøgsarealer har kriteriet været en stor jord·
bundsvariation indenfor marken. Forsogsarealerne ved
Randers er beliggende på et inddæmmet fladl areal ned til
Randers Fjord. Jorden er noget humusholdig med hDj
grundvandsstand. Den dominerende jordtype er IB 7. og
afgrøden har været 7. års vinterhvede af sorten Hussar.

I Tappemøje er arealerne mere forskelligartede - mark
20 er stærkt kuperet med bakketoppe og lavninger. mens
mark 103 er mere regulær. Begge marker har et sædskifte
domineret af kom. Sorterne har været l-laven på mark 20
og Ritmo på mark 103. og begge steder er den domi
nerende jordtype IB 7. Af tabel 31 fremgår N·min-ind
holdet på de 4 marker ved begyndende vækst forår.

Forsøgsdesign
Forsogsskilscn fremgår af figur IO. Hele arealet er grund
gødel medio marts med 60 kg N pr. ha. Derudover er der
indlagt en kendt variation i marken ved. at der er spredt
60 kg N pr. ha i 2 striber på tværs afarealet. Formålel med
delte er alleste, om Sensoren kan justere for denne kvæl
stofmængde.

Der er udarbejdet en gødningsplan for den enkelte
mark, hvor kvælstofbehovet er fastlagl. På grund af valg
af gødningsspreder og demlcd overlap ved spredning er
samme behandling kort over 2 kørespor, hvorved be
handlingsbredden er blevet på henholdsvis 40 og 48 me
ter. De ens spor er overalt gødet med det fastlagte kvæl
stofniveau f.eks 115 kg N i mark 30. mens sensoren har
fordelt gødningen efter behov i disse spor. Forlods er der
foretagel en kalibrering for aT sikre, at del sensorgodede
areal tildeles den fastlagte kvælstofmængde.
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Udspredning (J/kvælstof
gødni',g efter Hydro
sensor principper. Sen
sorerne på bommen/oran
på traktoren måler løben.
de linder korslen indhol
det a/klorofyl i afgrøden,
hvorefter computeren be.
regner behovet for tilfør
sel afhælstofog sender
impulser Iii '"ds/iJling af
gødningsprederen.
(FolO: Krester Persson)

Godningsrildeling i praksis
Af tabel 31 fremgår kvælstofbehovet på de 4 marker samt
variationen af den scnsortildehe gødning. På alle de 4
marker varierer kvælstofmængden i sensorsporene mel·
lem 60 og 160 kg pr. ha. d.v.s. at sensoren nyner rundt på
op til 100 kg N pr. ha indenfor samme mark.

I forbindelse med kvælstoftildeliogen er dcr sket fejl i
Tappemøje. Ved grundgødskningen på begge marker har
spredebredden kun været 18 meter i stedet for 24 meter.

Skitse over forsøgsplan for
Hydro-sensor forsøg 1998

13 14

D Testvlndue
+ekstra 60 kg N

Fig. IO. Skitse affor.wgsplanell for afprovning a/ Hy·
dro·sellsor 1998. De 2 striher med ekstra 60 kg kvælstof
pr. ha vedførste h'ælstoftildeling er lagt indfor at teste,
om sensoren reagerer på dem ved fastsa>ltelse af kvæl·
srojbeho\'el ved kvæls((~(rildeling ejier sensor.
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Tabel.1/ Dt'I/astlagte kvælstofbehov pd de 4 marker samt I'(lrICJlionell i kg kvælstofpr. ha J de sensor[.:odede .lfJur
Dt':;uden N-mm målmger I det tidlige forår.

Randers

Mark 30 MlUk 31 Mark 20

TappemoJe

Mark 103

Kg N·mm, forår
Kg N i følge gødningsplan
l. godmngsllldelmg kg f'"hll. mart!; 9!'t
2. gooningslildeling kg NIhIl. maj 98
Vamlllon af sensor N-tildelmg. Kg Nilla

64
175
6()

115
55-16-1

247
165
60

IOS
61-187

41
162
60

102
20-159

"173
6()

113
5J· 167

Leg"",,
\70 O

160 O

150 O

\40 O

130 O

120 O

110 O

100 O

,o O

80 O

70 O

60 O

50 O

40 O

Fig. II. Kvælstojtildefing på mark 30 ved Randers. Affi
guren fremgår variatIOnen i kvælsfOjtildefingen i sensor
sporeren. Del' er tildelt mest Jo'ælstof i d{~ korte spor og
mindst i det yderste lange _Ipor (gns. for spOl'el er 93 kg
pr. ha)

De ens behandlede spor har på mark 103 Ilet 8-9 kg N
pr. ha mindre end det fastlagte behov og derved mindre
end gennemsnit af sensorsporene (hvilket fremgår af
høstrcsuhalemc). På mark 20 er den aktuelle kvælstoftil
deling Ikke logget ved udbringning. Værdierne kan dog
gendannes ud fra logning ved kalibreringen.

Hostresllltale,.
På grund af den sene 2. gødskning (regn) har afgrøden i
Randers stået lidt tyndt med del resultat. at Septoria har
bredt sig hastigt trods genlagne behandlinger. Der har

Randers mark 30 alle spor

700 r--~~--1b

300 Hkglha

.... 70·75

.... 75-80.80-85
• 65-90

90-95
200 • 95-100

100-105
• 105-110

100 L,-_~_~_~---,~--.,.~=..,--.J,
50 100 150 200 250 300 fi350

Me'",

Fig. /2. Udbyltekorl for mark 30 ved Randen. Med »51(
er angivet de spor, som er gOtl~ketefter sensor. Udbyue
11/cilingane er ikke udjævnet, mell.f(lslholdl i punkterne.
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Tabel 32. Gns. udbytte hkg pr. ha \'ed de } goonings
strategier i hhv. Randers og Tappernøje

~
< Randen TappemoJe I
Gødningsstnltegi Marit l Marit Mark I Mark

30 l 31 20 l 103

Gns. hkg keme pr. hascnsorspor 91,7 78,4 &6,6 101,5-
(}ns. hkg kerne pr. ha ens spor 93,1 SO.l 86,1 98.5

• Ved fejl har det ens spor fflet 8·9 kg mindre kva::lslOfpr. ha end
del beregnede behov. Det vurderes at svare till hkg kerne pr. ha.

ikke været lejesæd på arealet. I Tll.ppemøjc: har der til
gengæld på den stærkt kuperede mark 20 været en del le
jesæd i beggc behandlinger.

Selve høsten af forsøget er foregået ved. at mejetær
skeren har høstet et træk med fuldt skår. Hele spo
ret/skåret er tømt over i cn vogn. som er vejet. Derefter er

sporlængden opmålt, hvorefter det gennemsnitlige ud
bytte i hkg pr. ha er beregnet. Udbyttet er desuden be
stemt løbende under høstcn ved hjælp afen udbyttcmåler
på mejetærskeren.

Høstresultaterne fra de 4 marker fremgår af tabel 32.
Som gennemsnit af de 4 marker er der ikke opnået mer
udbytter ved al graduere kvælstOftilføTSlen med sen
Sorens målinger. Det lidt større udbytte ved den ens til
delte gødning er ikke statistisk sikker.

Forsogsdesignet giver ikke mulighed for at klarlægge,
hvor kvælstofsensoren forudsiger et forkert kvælstotbe
hov.

Ud fra en analyse af det elektroniske gcdningstilfor.
sclskon og udbyttekortet er det forsøgt at finde årsagen
til, at sensonnålingeme ikke har givet et større udbyne
end den ensanede gødskning. I tabel 33 er vist den pro
centiske fordeling af kvælstof. I 5 pet. af marken er der
ved 2. godningstildeling tildelt mellem 50 og 75 kg N pr.

Tabel 33. Opgørelse afden procenrislcefordeJing afarealet m.h.l. kvælstofmængde og udbyue pJ markerne 30 og 31 ved
Randers.

Ranckrs, Mark 30
N-tildelin :h Dr. ha

<25 I 25·50 I 5()..75 I 75·100 I 100-125 I 125·150 I 150-175 I >175

S PCt. af arealet I 24 43 31 I, Ubync, hkg pr. ha 91 92 93 95 84,
Rel. udbytte 98 99 100 102 90,

o,
I Udbytte, b.kg pr. ha

I <40 I 40·50 I 50-60 I 60-70 I 1l)..80 I 80-90 I 90-100 I IQO..IIO

Pct. af arealet I O I 4 17 65 Il
N-lildelinR.. kR N J)T. ha 115 110 114 117 101 116 116

I Udbytte. hk:.g pr. h.I

E <40 l 40·50 I 50-60 l 60-70 I 10'80 I 80-90 l 90-100 I 100-110,, Pet. af arealet O ° 0.5 I 5 9 64 li
Gns. udb. hkg pr. ha 60 63 78 87 96 102
Relativt 63 67 Bl 91 101 107

Ruckn, Mark JJ
N-tildeliD k- .ha

<25 I 25-50 I 50-15 I 75·100 I lOO-Il5 l 125·150 I 150-175 I >115

S Pet. af arealet ° ° 5 41 39 8 6 2, Ubyttc. hkg pr. ha 82 83 84 80 76 80,
ReI. udbytte 100 101 101 97 92 96,

o,
Udbytte, hkg pr. ha

I <40 I 40-50 I 51J.<>O I 60·70 I 71).80 I 80-90 I 90-100 I 1()()..110

PC!. afarealel ° ° I 2 33 49 16 °N·tildelinl!.. k2 N Dr. ha 123 114 104 116 100 104

I Udbytte. b.kg pr. ha

E l <40 l 40-50 I 50-60 I 60·10 I 70-80 I 80·90 I 90-100 I 100-110,, Pet. af arealet O ° lA 4 30 " 7 °Ons. udb. hkg pr. ha 41 " 65 77 " 92
Rellltivt '" 68 80 9' 104 113
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Tabel 34, N-min lultaget efte/' host, IH'or sensvrspor sammenligne,l' med e,lS lildelte vmr.

Randers marie 30 Ta~møje mark 103 Ty:pemøJe mark 20
Behandling Kg N·min pr, ha N-mm pr, ha g N-min pr, ha

0.25 cm I 25-75 cm I ().75 cm ()'2~cm I 25-15Cm l ()'75cm ().25 cm l 2~-15 cm I o-7~ cm

Sensor, hOj

E"
SCII~llr. hOJ
bns
Sensor. la\

E"'
Scn!iOr,l:1\
Ens
Scn'(Ir, 1;1\

Ens

• kmtllg lejesæd

I.
18

'O
18
21
36
34
29

14
10
21
22

"28
67
38

31
28
41
40
49
64

100
67

13
20
13
19
21
19

3
4

•
4,,

,. 29 , J7
25 J2 12 44
19
2J
29 38 24 62
24 '4 l' 72

42 • 51
40 8 48
62 15 ""29 7 36

ha, mcn~ 2 pct. afmarken erlildelt mere end 175 kg kvæl
stof pr. ha.

De elektroniske kort over tilførsel afkvælstofog høstet
udbytte er kombineret således, at udbyttet er beregnet for
forskellige imervallcr af kvælstofiilforscl. For begge
marker ses. at ved den hojcste kvælstoftildcling har ud
bytlct været lavest. Dee lyder på_ at systemet mangler at
t:lge hensyn til udbytlcpotentialel på den givne lokaliece
Det er desuden analyseret. h\ ordan udbyttel fordeler sig l

marken ved de 2 gødningsstrategIer I begge marker er
der en tendens til. at udbyttct efter sensorgodskningen er
højest i områder med lavest udbyttepotcnliale,

l mark 30 er omr~dcr med stort udbyttepotcntiale redu
cerct som følge af scnsorgodskningcn. Ved opdeling ef
ter udbytte viser de beregnede kvælstoftildelinger. at der
navnlig i mark 31 er givet store kvælstofmængder i områ
der med lavt udbyttepotcnllale.

N-min e.!ier host
Udover en forventet positiv effekt på Ullbyttet vcd anven
delse afsensorprineippel harder været en for.'cmning om
en nuljømæssig gevinst i fonn afncdsat kvælstofudvask
nmg, idet tilførslen af kvælstofer tilpasset behovet over
alt på marken.

Ud fra kvælstoftildclingskortcl fra den enkelte mark er
der udtaget i alt 8 N-min prøver- 2 prover, hvor sensorcn
har tildelt hoje kvælstofmængder, og 2, hvor der er tildelt
lave kvælstofmængder. Til sammenligning er der udtaget
N-min prøver parallel! hcnned i de ens godede spor. Som
der fremgår af tabel 34, er der ikke forskel på de fundne
kvælslOfindhold, Eneste undtagelse er dog Randers mark
JO spor 17 + 18. hvor der ligger en markant slarre kvæl
stofpulje tilbage I Jorden i det sensorgodcde spor. Dct kan
undre. da kvælstoflildelingcn nctop i delte spor er ek
stremt lav. 93 kg N pr. ha i gCllllcmsnit for sporel. Det kan
skyldes usikkerhed på grund af et højt humu....indhold i
området.

Del/or.\le ti,. med a./prol'lIillg afHydro kl'll'lslOj;ensm' \./
,~er f 1998:

al der i gellnemsnil af4 marker ikke er måll SIOI-re lul
byrre ved omfordeling a/samme hælslofmængde ifor
hold lil ensartet god~kmng,

af :'Jensorerne regisIrerede den kun,Hif."{( indIagit: k,'æl
woji'ariarioll, 'II-jfkel ikke po IIVgt:1 ridVJllllkr mr mu
ligt I'isllelt,

- ar Jorsogsdesigllel ikke gil'er muligh('(ljor enrydif."{t al

h('~ne, hm,. ulIsorerne over- eJler lImlen'lIrderer he
I/()'vet,

- {II en ana~rse afde (.'/cklrumske II/forsels- og IIdhyul'-
kort visa, {f/ der er tilft,,'rfor megel kvælsrofi omrader I
med Im'r IIdhyrrepo1e1ltiale,
{lf .N-min-indholdet efrer hfJ:'Jt h(/r IYt're/ e1ls I'ed dl' J F
godningsslmtegicr.

Husdyrgødning
Igennem 9D'eme er der i de landokonomiskc forenlllgers
regi gennemfort el meget stort antal forsag med husdyr
godning, Langt de l1este af disse forsøg er gennemfort
med gylle, men fra 1992-95 er der også gennemført for
sag med fast staldgødning. I 1998 er der IlllIge påbegyndt
forsøg med dybstrøelse fra kvæg og ~wil1.

Udover selvfinansiering er forsøgene finansicret af til
skud fra Promillcafgifisfondcn.

I langt de flesle af forsøgene er godnmgen udbragt med
udbringningsudstyr fra Landskontorel for Planteavl og af
landskontorets personale. Landskontoret rMer over Io
førsogsgyllevogne. som er i stand til at dosere gyllen nøj
agtigt. og på vognene er der manIeret udsryr tilncdfæld
ning. udlægning med slæbesko eller slæbes langer og lil
bredspredning. Desuden råder landskontorct over en
::>laldgodningsspredcr. som både kan udbringe fasl stald
gødning og dybstroelse meget jævnt. Til kontrol af do
scrmg er vognen udstyret med vejeeeller.

Som et mål for husdyrgødningens kvælstofcffekl er dcr
I de lleste forsøg beregnet cll'ærdital, Værditallet er be
regnet som marginaloptagelsen af husdyrgodningens
kvælstof i kerne i forhold til margmaloptagelsen af til
svarcnde mængde kvælstof tilf"rt i handclsgodnmg,
VærdiraJlet defineres "'åledes som det aflfal kg kvælstofl
IwndeJsgødni"g, som 100 kg fotalJn'ælswj I hll.wlyrgfJd
ning kan erSlalfl'

I beregningen afværditallet indgår marginaloptagelsen
af kvælstof i kemeIl, Marginaloptagclscll bcregnes som
hældningskoefficientcn til den tilnæmlede relle linie for
kvælstofoptagelsen l kemen som funktion aftilførs1cn af
kvælstof i handelsgodnlllg. Definitionen på marginalop-
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Tabel3.5 SvinegyJle til ~'mterh\'ede (F20)

!~_.- K....~ Pcr.~. \l!IIrlIO. u:r-...,,;:,~ :i!I:)....... 10 ........ ... ...........
3fo-g
I. Gnmdgod<t
2.IOONiN 25m S
3. ISO N i N -25 m. S
4.200NiN-25m.S
S. 120 NH4-N i gyUe, forst 1 april
6.60 NI-I4-N i gylle, rorst i apnl +

60 NH4-N i gylle, sidst i apnl
7. 120 NH4-N i gylle, sidst i april
8.30 N i N - 25 m. S rorst i april +

120 NH4-N i gylle SIdst I apnl
9.60 N i N -25 m. S (om i apnl +

120 NH4-N i gylle sidst i Ipril

LSD

GtU. N-min /7'Od:bnf!ll tg N pr. M:
GtU_ .kon. optimal N·mængde kg Npr ha
Gns_ menMJb)"tJe wd opl. N lIJ:g pr Jto.

o 10,0 72
O lO,S 111
O 11,6 127
I 11,0 132
O 11.2 127

O 10,9 121
O 11,5 m

O 11.8 137

O 12,1 144

48,6
22.2
24,7
24.8
27,6

26.2
23.2

29.3

31,2
11,1

.. (/6-83)
I/O (17·151)
]5.60,fJ.4I,O)

15.9
15,9
13.5

3.3

3.7

T_N...........

!into!forslIg 3 J 3
Led S 5,8 3,9 3·to
Led 6, I. udbringning 5.8 3.9 16,9
Led 6, 2. udbringnmg 5,6 3,4 18,0
Led 7 (gylle + ON) 5.6 3,4 36,3
Led 8 (gylle +30 N) 5,6 3,4 36,3
Lcd 9 (gylle T 60 N) 5,6 3,4 36,3

-) Fratrukket udgifter til handels,odnmg og udgifter til udbnngmng ar handdsgodmng
U) Samlet "adi ror I. 012. udbringnmg

1
76

1

O.'"
0.40

tage/sen er sd/edes den andel alder sidst ri/fm're kg J.:we/
stof. som optages i kernen.

Ved en lav marginaloptagelse er værditallct meget på·
virkeligt af selv små usikkerheder i forsøgene. og usik
kerheden af beregningen bliver forholdsvis stor. Værdi·
tallet i vimerhvede beregnes derfor kun i forsøg, hvor
marginaloptagelsen afhælstof i handelsgoomng er stor
re end 0.20. og i vårbyg kun hvis marginaloptagelscn er
storre end 0,15.

Når man vurderer et værdital, bor man samtidig se på
merudbyttet og kvælstofoptagelsen for den ttlsvarende
mængde kvælstof i handelsgodning. Et la\1 værdital i et
forsøg er således ikke så afgørende. hvis samtidig merud·
byttet for den tilsvarende mængde kvælstofi handelsgod
ning er beskedent. idet udbyttetabet for den dårlige kvæl·
stofvirkning i husetyrgødningen også vil være lavt. Om·
vendt er udbyttetabet stort ved el lavt værdital. hvis
merudbyttet for kvælstof i h3ndclsgødning er stort.

Når der i forsøgene regnes med gyllens virkning på
kvælstofoptagelsen frem for virkningen på kemeudbyt
Iet, skyldes det, at kvle1stofoptagelsen bliver ved med at
stige ud over det kvælstofniveau, hvor der ikke længere
er et stigende kemeudbync.

Ud fra et gennemsnit afde værdital, der er opnået I flere
års forsøg, kan den forventede markejfekt af kvælstof i
husdyrgodning bestemmes. Ved godningsplanlægningen
beregnes efterfølgende behovet for supplerende tilforsel
af kvælstof i handelsgødning. I forsøgene med gylle er
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gyllemængden normalt afpasset efter en tilstræbt mæng
de ammoniumkvælstof tilført med gyllen. Umiddelbart
for udbringningen er gyllens indhold afammoniumkvæi
Slof målt med en Agros·kvælstofmåler. Ud fra indholdet
af arnmoniumkvælstofer det nødvendige antal ton pr. ha
herefter beregner. I forsøg med fast staldgødning og dyb
stroelse fastsættes doseringen ud fra Dormindholdet I den
pågældende godning.

I forbindelse med udbnngningen udtages a1tld en god·
ningsprove, som sendes til analyse på et kemisk labora
IOrium for indholdet af tørstof, totalkva::lstof, ammoni·
umhælstof. fosfor og kalium samt for kulstof, nAr det
gælder fast staldgødning og dybstroelse. Desuden måles
allld pH. Værdita1lene beregnes ud fra den tilfone mICog·
de godning og laboratonets analyse af totalkvælstof.

Forsog med gylle
I 1998 er der gennemfon forsøg med svinegylle og kvæg
gylle til vinterhvede. Gyllen er udbragt om foråret. I for·
sogene er forskellige udbringningstidspunktcr afprøvet,
og for kvæggylle er slangeudlægning tillige sammenlig
net med nedfældning.

Sl'inegy//e til dnrerhvede
En lang række forsøg med svinegylle til vintemcd gen·
nem de sidste 8-1 Oår harvist. at dernonnalt kan opnås en
meget hoj førsteårs udnyttelse af kvælstof i svinegylle.
Således har det gennemsnitlige værdital i 125 forsøg med
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Tabel 36 Sl'im:&,'vlle fill·illfe"'n'ede. 1996-98

Kar. for l(j:Std Pet. r:\protein j Udbytte og merud.,
Neuomcrudbyttc"

Vløterhvede Udbyne, for handels-
Y. host, IO kemetorslof kg N i kerne pr. ha hkg kerne pr. ha ~ling,

hkg erne pr. ha

Iljonøg
l. Grundgodcl

100 N
3.150 N
4 200 '.J
5.120 NII.-N I gylle, fors! i apnl
(} 60 '.JII,-f\ tllylle. forst I ~pnl -+

60 NII.-N t gylle. sidst i ~pnl
7. 120 NB,-N i gylle. sidst i april
8. 30 N furst i april ...

IlO f\II,-N I gylle ~id~ll apnl
9.60 N forstl apnl t-

120 NII,-N I gylle SIdst i april
Isn

GIIS N-",ill j rodzone" kg N p". hu:
GIH okon optimal N-mængde Ag N p". hu
GIIS. /1/el"Udbytle ~-ed Opl. N hkg p". hu.

o
o
o
I
o

o
O

o

O

8.9
10.0
lU
12.0
10,4

10.2
10.8

lU

11,8

61 47.2
100 21.9
III 23,6
122 23,5
IO' 22,6

102 23,0
106 2l.l

117 24.3

124 25,7
;X

53 (23-IOS)
116 (lI-1M)
]5.7 (1.4_45,0)

15.6
14,8
12.2

0-'

O.J

"Beregnet vcd 1998-priscr

Neltomerudbytle for tilførsel af
handelsgødning ud over

120 kg ammonium-N i svinegylle
400 r--=-=-~':'----':---:---:":""-~~

I gennemsnit afde J forsag har det været en smule bcd
re at udbringe gyllen i begyndelsen afapril end i shuOIn
gen. Kun i et forsog har denne forskel dog været signifi
kanl. og l dette forsog er gyllen blevet udbragt i begyn
delsen af april i let regn. som formentlig har dæmpet am
moni::akfordampningen med en meget hoj kvælstofvtrk
ning til folge.

1998

30

Kg N l handelsgødning pr. ha

-400

300

200
~
~ 100

-500
-<3OOL- ---.J

Fig. 13. lo,'ellomerudhytrel i kroner pr. ha for supplering
af 120 kg ammoniumhælslafpr ha i svinegylle med JO
eller 60 kg kvælslofpr. ha ; hll1Jdelsgodning. I normale år
er der god (,k0110m; i at supplere gyllen med homlelsgod
Iling. 1/996. hvor kvæJslojbehovl'r genereli var la\'{ i wn
lerhl'ede. var del derimud ('II dtirfigj(Jrreming.

gylle. udbragl ml:d slæbl:stanger i slutningen afapril eller
i begyndelsen af maj måned. værel 61. hvilket næsten
svarcr til ammonium indholdet.

pj husdyrbrug kan eftervirkningen af husdyrgoonlng
og planterester være betydeligt større cnd dct.lovcn kræ
ver. Det gældcr Især på cJcndomme. der har været drevet
som husdyrbrug i nere generationer. Del viser forsøg på
bl.a. ))Dcmonstrationscjendommcnc for bedre udnyttelse
af husdyrgodning« og forsog hos Danmarks Jordbnlgs
Forskning.

Derfor blev der i 1996 iværksat en forsogsserie. som
skal afdække. om kvælslofbchovel p:\ husdyrintcnsitivc
svinebrug helt kan dækkes afsvlOcgyllc. cller om en VIS

~upplcnng med kvælstof i handelsgodmng cr nødvcndig
for at opnå ct tilfredsstillende udbytte.

Eftcr de gødningsnomlcr. SOlll var gældende i 1996.
svarede I dyreenhed i slagtcsvinegylk lil ca. 100 kg tn
talkvælstof. og ved tilforsel af slagtcsvincgylle fra 1.7
dyrcenhedcr pr. ha tilfortcs ca. 120 kg ammonillmkv~d

slOf pr. ha (30·35 ton gylle pr. ha). Derfor er det afprøvel.
om tilforsel af 120 kg ammoniumkvælstof i svinegylle er
lIlstrækkelIgt lil at opnå et optimalt udbytte i vinterhvede
på s\ ineejendomme. Desuden lIfprovcs forskellige tilde
lingsstratcgier for gyllcn samt forskellige kombinationer
med handelsgødning.

I 1998 er der gennem fort J forsog efter forsogsplanen.
som er vist i label 35.

Dc J forsog er gennem fort i Nord- og Vestjylland p&
henholdsvis JB 1,2 og 7. og gyllcn cr udbragt med sIæ
beslangcr. Den optimale kvælstofmængde er beregnet til
110 kg kvælstof pr. ha i gennemsnit.

For at klarlægge det optimale udbringningSlidspunkt er
der udbragt gylle både i begyndelsen og i slumingen af
april, og for at undersoge om derevenruelt kan være oko
nomi l at dele gylleudbnngningen i to, er der tillige ud
bragl halv mængde gylle i henholdsvis begyndelsen og i
slutningen afapril.
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Del har i ingen af forsøgene givel et ekstra merudbytte
at dele gyllen i IO udbringninger frem for kun en.

I slumingen afapril er gyllen suppleret med henholds·
vis O, 30 og 60 kg kvælstof i handelsgodning. I alle forsø
gene har der været god økonomi i at supplere med 30 kg
kvælSlofpr. ha I handelsgodning, og i 2 afde 3 forsøg har
der tillige været okonomi i at supplere med 60 kg kvæl·
stofpr. ha. l de 3 forsøg har det derfor ikke været tilslTæk
keligt kun at godske med svinegylle.

I alle forsogene har der været et større merudbytte for
gylle cnd for en tilsvarende mængde handelsgodning.
Det har således Ikke været muligt at opnå et lige så højt
udbytte med handelsgodning alene. som med en kombi·
nation afgylle og handelsgødning.

I 1996-98 er der gennemføn I ah 12 forsøg efter den
sanune forsogsplan. Resultaterne afde 12 forsøg er vist i
tabel 36. Nettomerudbytteme er beregnet ved 1998·
priser.

I gennemsnit af de 12 forsøg har der kun \'æret et be
skedent nettomerudbytte for at supplere de 120 kg am
moniumkvælstofi svinegylle med handelsgodning. Gen
nemsnittet dækker Imidlertid over betydelige årsvariario
ner, idet der var et negativt nenomerudbytte i 1996: anta
gelig på grund af de meget høje N-min indhold i jorden
om foråret. Derimod har der været pæne nenomerudbyt·
ter i både 1997 og i 1998. Figur 13 viser nettomerudbyttet
i kroner ( I998-priser) for at supplere 120 kg ammomium
kvælstof i gylle med handclsgodning.

Normalt er der en meget stor spredning i værdi tallene.
når man sammenligner flere ens forsøg. I de refererede
12 forsog i tabel 36 har det gennemsnitlige værdiral været
73, men varierende fra 41 ril 100. Denne variation skyl-

Merudbytter ved tilførsel af
svinegylle og handelsgødning

Fig. 14. Sammenligning af mentdbyrtet for tilforsel af
150 kg mineralsk hælstoli handelsgodmng eller i slan
geudlagt svinegylle plus handelsgodning. Der har kunnet
opnds stort set det samme mentdb)'rte for ammonium
kvælstof i svinegylle som for kvælstol i handelsgodning.

194

des dels en reel forskel i kvælslofudnyttelse og dels be
regningsusikkerhed. I figur 14 er der vist sammenhæn·
gen mellem merudbytterne for tilforsel af den samme
mængde mineralsk kvælstof i handelsgodning og gylle
(150 kg kvælstof i handelsgodning pr. ha sammenlignet
med 120 kg arnmomumkvælstofi slangeudlagt svinegyl
Ic plus 30 kg kvælstof I handelsgødning pr. ha). I figuren
er også vist den stiplede lime (X""'Y). hvor merudbyttet er
ens for tllforsel af kvælslof i husdyrgodning og handels
gødning. Af figuren fremgår. at der stOlt set har været det
samme merudbytte for mineralsk kvælstof i gylle som i
handelsgOOnmg. Virkningen af gyllen har derfor været
mere sikker. end det varierende værdital antyder.

Forsogsserien afsluttes henned.

Tre årslorsog medstrategierfor supplering afsvinegylle
med handelsgodning har vist:
- At det i normale år ikke er tilstrækkeligt at tilfore gylle

fra 1.7 dyreenheder pr ha til vinterhvede. Der skal
slippIeres med h'ælstoli handelsgødninglor at opnå
et optimalt udbytte. Med de nye reducerede nomlerfor
slagtesvinegylle 'ilfores der kun ca. JDO kg ammo
nlumhæJstof \'ed J. 7 dyreenheder pr. ha. Dette oger
behol'etfor suppleringsgodskning.
At man på disse ejendommefår samme menIdbyttefor
at ltdbringe svineg)'lJe i begyndelsen af april som i
slutningen afapril. AIhensyn til afgrødens behov for
svovl i det tidlige fordr er den bedste stralegi dog at
udbringe en svm'lholdig kvælstofgødning ved væk·
stens begyndelse og derefter svjnegy//e i slumjngell af
april.

- At en todell udbringning kun giver et ubetydeligt
merrldbytte. som næppe berettiger delingen.

- At kvælstojbehol'et i gennemsnit har værellavt, men
meget varierende.

- AI der er opnået samme memdb)'tte for ammonium
kvælstof; svinegylle som for den tilsl'arende mængde
hælsrofi hande/sgødning. og at memdbytletfor gylle
har været meget stabilt iforhold ril handelsgodning.

Nedfældning afkvæggylle til \'imerh\'ede
Normalt kan man ikke opnå samme høje udnyttelse af
kvælstof i L-væggylle som i svinegylle. Det skyldes dels,
at ammoniumandelen er lavere i kvæggylle. og dels. at
kvæggylle er mere tyktflydende end svinegylle. Derfor
trænger den langsommere ned i jorden ved o\erfladeud·
bnngmng. hvorved den er mere udsat for ammoniakfor
dampnmg.

En af måderne til at hæve udnyttelsen af kvælstotTet i
kvæggylle er derfor at reducere eller helt hindre ammoOl
akforrlampningen. I voksende afgrøder kan det gøres ved
at nedfælde gyllen direkte. Derved kommer gyllen ikke i
forbmdelse med atmosfæren efter udbringningen. og am
moniakfordampningen fommdres. Efter nedfældning
kan der imidlertid være større risiko for kvælstoftab ved
demrnfikauon. men risikoen er begrænset. hvis gyllen
udbnnges på en tor jord (afdrænet til under markkapacI
tet). En ulempe vcd nedfældningen kan være, at nedfæl
deren bearbejder jorden for h:irdt, og afgrøden derved la
ger skade med udbyttetab til følge. Nedfældning er des-
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robel 37. Km'ggyl!<' 1I11'lnferIH'ede (F21) Tabel 38. Kvæggylle Iii vinterhvede. /996-98

KM. P". Udb.
r... nl· Udb og

leje- pro- kgNi ma-.
Vlnltrh\ede udb.•,"""v. tctn I k_ hkg

he'å k"",,- pr, ha
0-' tersto k"""

pr. ha

Ko<. Udb

r" P". Udb. 08
leJe-

... kgNi m,,·
Vlnlerb"edf: p,rotein udb..,"""v.

I kerne- korne ""-hø" pr. ha
(l-IO tørstof kerne

".-. ha

o 9.0 60 45,9
U o.• " 23,9, 10.7 IIJ 26,4
1 11,5 l2l 28.7
O 10.1 102 2].]

let beregnes på grundlag af. Ved al nedfælde frcm for ~t

slangeudlæggc gyllcn har man dervcd hævet værditallet
fra 48 til 56 l henholdsvis forsøgsled 7 og 6.

I tabel 38 er vist en sammenstilling af de 15 forsøg fra
1996-98. Resultaterne viser, at udbyttct ikkc cr påvirkctl
positiv retning ved at ncdfældc gyllen frem for at slan
gcudlæggc den. Derimod er protcinprocemcn hævet 0.8
proeemcnhcdcr og kvælstofoplagclsen i kernen med ca.

10,8 '" 26.9

10,0 'O, 26.8

10.2 109 26,5
1.5

51 (9-155)
/40 (71·111,1)
18.4 (/5.9-39.5)

15/iJr.yøg
I. Grundgøde1
2.IOON
3.150 N
4. 20(j 1\
5. Først 1 april: 100 NH.-N l gylle

ncdJældcl
6. Forsll apnl: 100 NH••N l gylle

ntdrældtl • 50 N først 1 apr.
7. Først i apnl: 100 NH,-N j gylle

slangeudlagt + 50 N fØrsl i apr. O
8. Sidst i april: I()() NI-l.-N i gylle

Slrl1lltcudllgl , SO N f(ln;1 l apr.
LSI)

GflJ N-mm i rodztJnen kg N 1". Ila.
GflS "kon. opllmal N-mtl'ngde kg ,\, pr ha
G,u. merudbytte ved opt. N htg pr. ha:

5forsøg
I. Grundgoocl I 9.3 7J 52,6
2.IOONIN25 I 9.g 113 24.6
].150 N i N 25 2 10.9 127 25.5
4 200 N l N 25 3 11.7 ll8 26.6
S. rørst i apnl: 100 NI-I.-N i gylle 10.1 121 23.2

nedfæld«:1
6 rønl l apnl: 100 NIl.,N l gylle 11.3 'li 25.2

nedfældet I 50 N 1 N 25 furst 1 !lpr 2
7. rorsl i april: 100 NH..N i gylle 10,7 '" 26,0

slugeudl.gt + 50 N i N 25
forst i apr.

R SlIbt I "pol: 100 NH4-N 1 gylle 10.7 127 20,8
s!Jangcudlagt + 50 N i N 25
forst l apr

LSD 4.'

Gn.f. N-min i ,odzonen kg N P' ha: 18 (9.58)
(in.\' økon optimal \i-mængde kg N pr. ha 11/ (80· 158)
Gns. mcrudbytle ved Opl. N hkg pr. Ira. 16.J (f6.7.)4.0)

5/or.\'lJg
ud S, Nffifældel først i april 4.0 2.0 52.9 66
Lc1l6. ~edrældel fOf5t 1 apnl 4.0 1.0 52.9 ,.
Lcd 1, SI.ngeudlagf føm i april 4.0 2.0 52.3 4g
Lcd 8. SlanlttudJagt Sidst l april 4.4 2.1 50.9 'O

To- N~~,- Ud- Vrcr·
Vtdr.r·ude gyllea tal·N. b"gt dj-kp'. kr."'. 10hJ'r. ,,'on co

uden svær at praktisere på hældende, stencdc og mcgct
lerede arealer.

I 1996 blcv dcr Iværksat en forsøgsserie med det for·
mål at afprove forskellige stt1ltegier for nedfældning og
slangclldlægning afkvæggylle. Efter samme forsøgsplan
(tabel 37) er der gennemfort forsøg både i 1997 og i 1998.
I 199R er der gennemført 5 forsøg i Jylland.

I gennemsnit af forsøgenc har der været et lavt kvæl·
stofbchov (III kg pr. ha). og merudbytteme for at tilføre
kvælstofudover 100 kg pr. ha har derfor været meget beo
skedne. En af grundene til delte er, at dcr især i (O af for
søgene har været lejcs<cd ved dc størstc kvælstofmæng
der.

Der er opnåct næstcn sammc Illcnldbytte for at slan·
geudlæggc som for alllcdfælde gyllen. I et af forsøgene
har dcr endog været et signifikant større merudbytte for
at slangeudlægge end for at nedfældc! Ligcledes har der
ikke været forskel i udbyttct, hvad enten gyllen er ud·
bragt med slæbcslanger i begyndelsen eller i slutningen
afapnl.

På (rods af, al udbyttet har været ua01ængigt af ud
bringningsmctoden, har nedfældning alligevel resulteret
i ct højere værdital for kvælstoffet. Arsagen er, at ned
fældning har påvirket proteinprocenten i opadgående ret
ning og denned også kvælstofoptagclscn, som værdital-

Merudbytter ved tilførsel af
kvæggylle og handelsgødning
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~
,

"x y:O,61x+l0,69 ,,'.
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"
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~
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~ "

O "O 10 20 30 40
....rudbytte. handelsgødnlng (hkglha)

Fig. 15. Sammenligning afmenldbyttetfor tilførsel afd/!
150 kg mineraLrk kvælstofi honde/sgodning eJler i slan
geudJagt kvæggylJe plus halldeJsgudning. !Jer har kunl/et
opm:'Js s/ort sel del samme merlldhy/te for ammonillm·
kvælstof/ kvæggyJle som far kvælstofi handelsgodning
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IO kg N pr. ha. Der har ikke været forskel i udbyttet på,
om man har slangeudlagt gyllen i begyndelsen eller i
slutningen af april.

Det gennemsnitlige værdital for den slangeudlagte gyl·
Ic i de 15 forsøg er48, og variationen er fra 9 til 100. Det
te antyder en meget stor variation i kvælstofudnyttelsen.1
figur 15 er der visl sammenhængen mellem menldbytter
ne for tilførsel afden samme mængde mineralsk kvælstof
i handelsgødning og kvæggylle (l 50 kg kvælstof i han
delsgødning pr. ha sammenlignet med 100 kg amma
niumkvælstofpr. ha i slangeudlagt kvæggylle plus 50 kg
kvælstof i handelsgødning pr. ha). I figuren er også vist
den stiplede linie (X-V), hvor merudbyttet er ens for til
førsel af husdrrgødning og handelsgødning. Af figuren
fremgår, at ved høje merudbytter for handelsgodning har
det knebet med at opnå sanune merudbytte i kvæggylle.
Omvendt ved lave merudbytter. I gennemsnit af forsøge
ne erderopnåct et lidl højere merudbytte for gylle end for
handelsgødning. Kvælstofvirkningen af kvæggylle har
tilsyneladende ikke været så sikker som kvælslofvirknin
gen afsvinegyllc (se figur 14).

Forsøgsserien afsluttes hermed.

Tre drs forsog med :-"Iangelldlægning og nedfældning af
kvæggylle til vinterhvede har vist:
- Der opnås samme merudbyttefor allledfælde som for

al slangeudlægge gylle". Derfor er det næppe IJkono
misk rentabelt at nedjælde kvæggylle til vinterhvede.
Under vejrforhold, som begunstiger ammoniak/or
dampning, kan det dog alligevel være rentabelt.

- Proteinprocenten og dermed kvælstofoptagelsen i ker
nen stiger betragteligt. Nedfældning har derfor en po
sitiv ejJekt på miljøet. idet kvælstojJordampningen re
duceres, og kvælstoffet i stedet optages i kernerne.

- Værditallet stiger 10-/5 enheder ved nedj(eldning af
gyllen frem for ar slangeudlægge den.

- Den mekaniske skade på afgrødens rødder er til.\yne
ladende så stor, at den ophæver den positive udbyueef
fekt afnedfældning.

- Afhen.\)'n til udbyttet er det ikke afg/Jrende. om man
udbringer gyllen i begyndelsen eller i slutningen af

april. / tvis gylletlnedfældes, bor det dog altid gøres så
tidlig, som muligt afhensyn til afgrodeskaden.

Forsøg med gylleudbringning og ukrudtsstrigJing
Ved udbringning afgylle til vintersæd er det afafgørende
betydning for kvælstofvirkningen. at gyllen trækkcr ned i
jorden så hurtigt som muligt. En hindring for dette kan
være, at jorden er skorpet i overfladen. f forbindelse med
ukrudtsstrigling brydes denne skorpe. så gyllen lettere
trænger ned i jorden.

Planteavlskontoret i Brønderslev har udført et forsøg
med ukrudtsstrigling kombineret med gylleudbringning.
Forsøget er udført med svinegylle på JB 4. Forsøget vi
ser, at ukrudtsstriglingen ikke har haft den tilsigtede,
gunstige effekt på kvælstofeffekten og udbyttet på trods
af, al forsøget er udført under vejrmæssige forhold, som
normalt favoriserer en slor anulloniakfordampning. Der
er en lille tendens til, at striglingen har reduceret ukrudts
bestanden, men desværre også plantetallet i afgrøden.

På trods af de favorable forhold for ammoniakfor
dampning har der været en god effekt afgyllens kvælstof.
Værditallel er således beregncl til henholdsvis 94 og 85
for gylle udbragt uden og med forudgående ukrudtsstrig
ling.

For nænnere granskning af forsøget henvises til tabel
bilagel (forsøg nr. 27-007-9g98-001)

Sammendrag afflere årsfor.wJg med gylle
I tabel 39 er der givct et sammendrag afde opnåede vær
dital i forsogene fra 1989-98. Ilabellerne er angivet an
tallet af forsog, det gennemsnitligc værdital og varia
tionskocfficienten (VK). Variationskoefficientcn udtryk
ker spredningen i procent af middelværdien, og statistisk
set vil 2/3 af enkeltværdicme ligge indenfor intervallct
middelværdi ± middelværdi x (VKJ1OO).

I alt drcjer det sig om et meget betydeligt amal forsøg
på forskellige tidspunkter og med forskellige udbring
ningsteknikker. Værditallcnc for de forskellige kombina
tioner kan ikke sammenlignes direkte, da kombinationer·
ne indgår i forskellige fOr.)Øgsserier. I de afgrøder. hvor
der er gennemført mange forsøg, giver værditallet dog et

Tabel 39. Oversigt O\'er \'ærdiraljor hælstoj; gylle udbragr ijorsE,g til vinterh\'ede j /989·1998.

Svinegylle
Værdital 64 SS 64 45 6S ., 27 42
Antal 9 9 SJ 14 28 125 5 5
VK J6 46 J6 59 JO 34 61 54

Kvægg)'lIe
Va:rditlll 59 41 33 3S 44
Antal 32 27 9 13 37
VK 35 57 53 57 54

Afgasset gylle
VlI!:rdltal 65 53 4' 54
Antal " 7 6 29
VK 34 59 28 35
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12,S
17.5
IlU
15,8
lU
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15.7112

82
100
113
12~

Ul
IJJ

10~

17 (18-61)
101 ((,6-114,
18,$ (9,9-}4,9)

9.6

9.3
9.3
9.8

lO,S
11.7
11.3

10,0

o
1
2
J
4
4

J/ormg
I. Grundgodel
2. 50 1\
3.100 N
4 1501\
5.200 N
6.1501\
7.120 kg 100al-N i dybslr.

efterår, + 50 N Sidst i mans
S 120 total "l I dyb...tr forål +

50 l" Sidst 1 mart~

VW

Cns N·mm j rod;o"t!" kg N pr ha (lcd /.6)
(;'" ,>l<... "I"It'w! \ """,,,~d~A:g \'pr lul Ild /-61
GM WU'n«Ib}'(f~ INopl N hkgpr hu (ltJ 1-6)

J 1{}~Hg

led 7 (udbragt efterår) 8.1 17.4 8,4 19
LaJ)lIWbragtfodrl R.I 16.: 11.~ IS----------

Tahe140. DrbstrøelseJrcl .n In til 'lnterh\'ede (F!!)

Kar for Pet. ri- Udb. ~.Ib".
Vlnttrtntdt Iquæd """,.. \oa}li i

v_ hoJl.. ,km<- ,- h'l
ll-JO ......f ",,,, ,-... '"

være. al der ikke er egnede vårafgroder på ejendommcn.
ellcr at forårsplojning ikke er praktisk mulig.

[ dc senere år har man haft gode erfaringer med al ud
bringe fast staldgodnmg til vintersæd om fomret. I'or~og

har desuden vis!. al kvælslofVIrkningen er stOlTe ved at
fornrsudbringe den faste staldgodmng oven på afgroden I
~tedet for at nedploje den forud for s:\nmg om cfleråret.

Derfor har dCI værel n:crllggende også al afprove den·
ne ~trdtegi med dybstToclse fra svin. I 1998 er der
gennemfon J forsøg med dybstroclse fr,t SVIll cfter den
forsogsplan. :o.urn er \b( I tabel 40 Der er do~ret efter al
udbnnge 120 kg talalk \'ælstof pr. ha. I gennemsIlIt er der
udbragt 15-20 kg hæblof pr. ha mere end tIlsIgtel. og
der har \æret cn mcget stor variation. Idet der er udbragl
mellem 8J og 20J kg totalkvælstof pr. ha. Delte IIlu·
sirerer. hvor s\'æn det I prakSIS er at udbringe dybslroelsc
t den rene mængde.

To af forsøgene er udføn med dybstroclse fra slagtc·
WIll og et med dybstroclse fra soer. Ved 5 af de 6 ud
bnngnlllger af dybslroelse er der anvendt dybslroelsc.
som har været lagret 2-6 måneder I markstak eller p~

moddlllgen. Ved den ~idste udbringlllng er dybslrocben
helllet direkte I stalden. Det er nonnall at oplagre dyb
strocls~ fra svin i mcllcmlagre inden udbringlllng. da SVI

nestalde nOnllalt tomllles flere gange 0111 året.
I gennemsnit har kvælstofbchovet været lavt. og der

har kun været ringe merudbytte for allilfore kvæt~lofud·

over 100 kg pr. ha. I~ær et af forsogene har værel hårdt
medtaget af ICjcs..'Cd vcd hOje kvælstofttlforslcr

I allc forsogene har der været el lo)'ere merudbytte for
at lldbnnge dybstroclscn om foråret end om efteråret
Ogs3 protelllprocenten. k\ ælstofudb)1tet I kerne og der·

godt mdtryk af. hvilken markeffekt af hælstof man kan
fOt"\CllIC med den gIVne kombmalion. I tabellen er media·
get alle fo~ogsled med en given kombmation afgyllelY·
pc og udbnngmngsteknik.

Værduallel af svinegylle udbragl l april og maj er
llndef'iogt i ct meget stort antal forsøg. Del anlnges. at
gylle. som er udbragl inden den 20. apnl. er udbragt. in·
den hvedeplanteme har en l:cglvcndc bladmasse. Efter
den 20. apnl antages det. at planterne har en bladmasse.
som l ct nst omfang giver læ ved jordoverfladen

Aflabcllen fremg r del. at der er opnået næsten samme
vtcrdllal for ~\ inegylle. udbragt for den 20. april som I

penoden (ni den 20. april ul den 15. maj. Dcnmod er der
opnået en belydeligt dårligere virknmg afsvlllegylle ud
bragt I JunI. Ved udbringning af svmcgylle forst l april ri·
slkere~ en d~rlig kvælstofvirkmng på grund af ammoni
akford'1Il1plllng. fordi afgroden Ikke er kraftig nok lil al
~kabc læ og skygge ved jordoverfladen. hvor gyllen pia·
ceres Til gengæld er lemperalUr og wlindstråltng lav.
\'ed ...enere udbringning kompenseres effekten af hoj
lempcratur og stor solindstrållllg ttl gengæld afen krafti·
gere afgrode med en store læ· og ...kyggevlrkmng.

I prak.u\ Pen'der del. al S\'inegylle kan udhrmge!i Ol-er

t'lt lang pf'riodf' med slOr /..-nv!.stojnrJ..mng
Ved ct rclatl\1lille antal forsag IJunI er der dog opnåct

utilfredsstillende \'ærdllal for \e1 bredspredmng SOI11
slangeudlægning.

Værdllallct for kvæggylle er generelt væsentligt lavcre
end fur ~\ Illegylle. For kvæggyllc er dcr upnået det hoje·
~lc \'ærdilal for slangeudlægning mcllem den 20. april og
den 15. maj. Nedfældning af kvæggylle i april giver et
noget hojerc værdital end bMl: hredspredning og stan·
gcud1<cgumg. Udbringning af arga~sct gylle har givel det
hOJe"le værdllal ved udbnngning inden den 20. apnl.

For ellul<;\'arende 0\ ersigl 0\ er \ærdnallcne for forsog
I \'årbyg. vlnterraps og i ~Iætgræ~ hemlses til Oversigt
o\cr Landsforsogcne 1997. 'wle 19J.

Forsog med dybstroelse
Hen...ynel ItI bl.a. husdyrenes velfærd har dt: ...t:neMe år
gjon staldsystemer baseret på dybstroclse mere og mere
udbredlc. I dag håndteres ca. IO pet. afal hllsdyrgod·
Il1ng l Danmark som dybslrocl ...c_ Ihdlil har der kun
været udført meget få forsog mcd \lrkll1ngen af k\ æl·
stof I dyb~trocl<;e. og \ irknlllgcn har dcrfor primæn
\'ærel fastsat ud fra praktiske erfannger kombIncret med
teorellsk "Iden, Der har de senere år \æret stigende on
ske om at få dlssc erfannger 'iupplerel med egenllige
forsclg

l 1998 er der derfor påbegyndl to forsogsserier med
dyb~troclsc: En med dybstrocJse fra SV1l1 111 vlntcrhvede
og en med dybstroelsc fra kvæg til vflrbyg med udlæg.

Ihh\·tme!se fra .l'VlIIIii I'illu'rlll'l'd('

På de Oeste ejendomme med svin på dybslroel~e prakti·
scrcs det nonnalt al udbringe og nedploje dybslroelsen
om efterårct forud for såmng af en "lnlcrafgrode. Dette
mUllmerer ammomakfordampmngen, men til gengæld er
nsll,ocn for mtrarud\3skmngcn stum: Årsagen III. at
dybstroeIsen Ikke i stedet udbrmges om foråret. kan

197



Gødskning og kalkning

Tabe/4/. Dybstrøe/sefra kvæg til vdrbyg med ud/æg (F23)

~Ved"l'ftICk clybstnebe.
Total· Ud-

N~-,-N, kg ...", CiN· Vø:rdiJ
ton forhold lal

I pr Ion 1"'.... andel

DybsIrøelse fra kvæg til vdrbyg med fld/æg

På ejendomme, hvor kvæg er opstaldet på dybslrøelse. er
det almindelig praksis at udbringe og nedpløje dybstrøeI
sen om foråret forud for såning af vårsæd - herunder ofte
vårbyg. I modsætning til svineejendomme har kvægejen
damme normalt rigelige arealer med vårafgrøder i sæd
skiftet.

Antalforsøg 5 5 5 J 3
led 7 (dybstraeise + ON) 6,6 13,1 14,2 20 42
Lcd 8 (dybslroelsc -+ 40 N) 6,6 13,1 14,2 20 43

~u.enlet, cftutr 19911
lU·

"'<'I<in, K8 N O~la8" Udb.~.•. Ipet. l 1"'.• p'.
,"",of

"forsøg
Ud 2 (40 N) 12,0 45 [4,0
Led 7 (dybslreelse + ON) 1l,3 51 13,1
Led 8 (dybstroeise + 40 N) 10,7 51 14,0

En stor andel af kvælstoffet i dybstrøeise er organisk
bundet, og dette kvælstof skal mineraliseres, inden plan
terne kan optage det. Denne mineralisering sker ved
hjælp af mikroorganismer og forløber over lang tid. Der
for er I. års virkningen afkvælstofi dybstrøelse meget la
vere end i f.eks. gylle. Kun en mindre del af kvælstoffet
er mineraliserct ved høst af kornet.

Derfor øger man kvælstofudnynelsen, hvis dybstrøel
sen anvendes forud lor afgrøder med en lang vækstsæson
(f.eks. roer), eller man sørger for, at hovedafgrøden efl:er~

følges afen efterafgrøde (f.eks. græsudJæg), som kan op~

samle den mængde kvælstof, som mineraliseres i efter~

årsmånedeme.
J 1998 er der derfor anlagt Sforsøg med dybstrøeise fra

kvæg til vårbyg med udlæg. Udbyttet afsåvel torstofsom
kvælstof er målt i både vårbyg og i udlægget.

Forsøgsplan er vist i tabel 41.
Alle forsøgene er gennemført i Nord- og Vestjylland. 2

forsøg på sandjord, I på lerjord og 2 på humusjord. I 4 af
de S forsøg er der anvendt dybstrøclse, som er hentet
direkte fra dybstroclsesstalden. l modsæUling til dybstr0·
elsesstalde med svin, så udbringes dybstrøelse fra kvæg
ofte direkte fra stalden til marken. Mellemlager anvendes
kun sjældent.

Dybstrøelsen er udbragt og nedpløjet 3·6 uger inden
såning. Der er tilstræbt en udbragt mængde dybstrøeIse
svarende til 120 kg totalkvælstofpr. ha, men reelt er der
kun udbragt 86 kg i gennemsnit og med en relativt lille
variation (81-92 kg).

Især et af forsøgene har været meget påvirket af leje
sæd, hvorfor merudbyttet for stigende kvælslofmængder
har været meget beskedent.

Ved udbringning af dybstrøelse uden at supplere med
handelsgodning har merudbyttet været på beskedne 1,7
hkg pr. ha. Hvor der er suppleret med blot 40 kg kvælstof
pr. ha i handelsgodning, er merudbyttet hævet med yder·
!igere 5,3 hkg pr. ha, hvilket er l, I hkg mere pr. ha, end
merudbyttet for 40 kg kvælstof pr. ha i handelsgødning
alene. Resultatet understreger nødvendigheden af at
supplere dybstrøeise med let tilgængelig kvælstof som
handelsgødning eller gylle. Kvælstofvirkningen i dyb
strøelsen er beregnet lil al være ens, hvad enten der er
suppleret med handelsgødning eller ej, idet værditallet er
beregnet lil henholdsvis 43 og 42 (kun tre forsøg). Dette
er nogel højere end ammoniumandelen i dybstrøeisen,
som er beregnet til 20.

Efterslættet er kun høstet i 4 forsøg. I efterslættet er der
optagel6 kg kvælstofmere, hvor der er tilført dybstrøeise
lil vårbyggen, end hvor der ikke er.

Forsøg på Nordkær
På ejendommen )}Nordkær« i Nr. Halne i Vendsyssel er
der i en årrække praktiseret efterårsudbringning af kvæg
gylle kombineret med en særlig nænsom jordbehandling
om foråret. Ideen bag Nordkær-metoden er antagelsen
om, at væksten af jordens mikroorganismer efter høst er
begrænset af kvælstofmangel, fordi afgrøderne har tomt
jorden for kvælstof. Teorien går ud på, at kvælstof tilført
om efteråret bliver bundet i mikroorganismerne Qg først

I
, Udb.

~:r:' Pet f!\- Udb.~ ~_
,·,···-d protem kg N l db;l

I
~- t:" ,kem. kem. " .,
V~i~I'1 tørstof pr. ha k~r&

I pr. ha

VArby.

jfonllg
I. Grundgødet l 10,1 44 32,2
2.40N l 10.2 51 4,2
3.SON l 10,9 56 6,0
4.120N l 11,6 63 7,8
5.160N 2 12) 66 7,4
6.200 !'Il 2 12.8 69 7.6
7. 120 kg total-N i dybstr. før

pløjning 10,4 48 1,7
8. 120 kg lotal·N i dybslr. før

pløjning, + 40 N 10,5 56 7.0
LSI)

Gru. N·mln I rodzonen kg N pr. ha (led 1·6): 54 (14·87)
Gns. "kon. oplimal N-mængde kg N pr. 1w (led /-6)' ~1 (29.150)
Gns. merudbytte ved opt. N hkgpr. ha (led 1-6): 7.5 (1,4-/4,4)

med også værditallet er lavere. Værditallet er beregnet til
henholdsvis 36 og 21 for efterårs- og forårsudbragt dyb
strøelse, hvilket er noget højere end ammoniumandelen i
dybstrøelsen.

Ved udbringning af dybstTøe1scn om forårel er del af
forsøgstekniske årsager nødvendigt at køre med stald
gødningssprederen i forsøgsparcellen. Denne kørsel vil
uundgåligt forårsage en vis køreskade, som kan være en
medvirkende årsag til det lavere udbytte ved forårsud
bringningen.

El års forsøg med udbringning afdybstroelse fra svin
til vinterhvede viser, at der tilsyneladende er en dårligere
kvæ/stojvirkning ved at overfladeudbringe dybstrøelsen
om fordret i stedet for at nedp/llje den fOnld for såning
om eflerdrel.
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fnitlon om foråret. når den nye \'ækstsæson begynder.
Det er vigtig!, at jordbehandlingen om foråret er meget
~kånsom. så jordstrukruren. regnonnegange OS\. be
vares. ,il dcr opretholdes en stor mlkroblcl akti"itet. Der·
for j:cvne~ pløjemarken kun let med en planerpbnke
efterfulgl af en let harvning lige for såmng om foråret.

Dc skærpede regler for g)'lIeudbrmgning umuliggør
dyrknmg efter Nordkær-rnetodcn. fordi det ikke er tilladt
at udbnnge gylle om efteråret forud for vintersæd eller på
ube\oksel jord.

For at afprove ideerne i Nordkær-metoden bic v dcr i
t996 gennem fort et forsøg l vintcrhvede efter ærter. hvor
vIrkIlIngen afefterårs· hhv. for~rslldbmgtgylle samt for
~rsLldbragt handelsgodning blev sammenlignet. Den sær·
lige jordbchandlingsmctode, som er en del af Nordkær·
mCloden. blcv sanunenlignet med en tmdillonel jordbe·
handling. Fon.ogel blev gennemføn I Cl samarbejde mel
lem Den Kongelige Veterinær· og Landbohøjskole. I·
borg Ulllvcrsllet. Dcn ØkologIske Landbrugsskole.
Aalborg Anus Landboforenmg og landskontorel.

Resultalerne af forsagct I 1996 bln afrapponeret I
O\erslgt o'er Landsforsagene 1996. Hovedkonklusio
nerne af forsagct ,"ar'

K, ælstoffel I cficrårsudbragt gylle ble' I et \"ISt om·
fang fastlagt af Jordens mlkroorgamsmer. men 1\
mm-mdholdel "ar hOJere om cfterårct. hvor der "ar ud
bragt gyllc. end hvor der Ikke var
Labor:uonemålingerne bekræftede resultaterne Cra
marken. Idet der l laboratoriet ble\' påVist en betydelIg

fastlægnmg afhælstof"cd udbnngnmgafgyllc I sep
tember. men det fasllagte kvæl'ilofhle" hurtlgl fnglvel
Igen.

I 1997 ble\' der gennemfnn et forsøg l v~rbyg. h\'or dCI

blev undcrsøgt. om dybslroclse udbragt 0111 efterårcl
sammen med gylle cr I stand til at Castholde en betydelig
del af gyllens uorgalllskc kvælstof Igennem eftcr.lrct og
fnglvc det igen Ilobet af den kommendc, lcksl:-æson.
Fonnålet var desuden al sammenligne udbytteeffeklclluf
efterårsudbragt gyllc med eCfekten aCforårsudbragt gylle
og kalkammonsalpeler Jordbehandlingen blev forelagel
efter Nordkæmlclodcn.

Resultaterne af forsoget i 1997 er afrapponerct I Ovcr·
sigt over Landsforsogcne [997. l-Io\'edkonkluslOncrnc
var:

Dc størsle merudbytter blev opnåel i dc fONlgslcd.
hvor der var l11fon godning 0111 foråret.

- De la, esle merudbytter blev opnået I de forsogsled.
hvor der kun "ar tMon godmng om efteråret
Der var ingen forskel på. om dcr ,'ar til fon 80 kg pr
ha I kalkammonsalpcler om for.lre1. 80 kg 1\ H. -N pr
ha I gylle om forårel eller 80 kg H, - I pr ha I gylle
om Coråret plus 120 kg 100alhælstoC i dybstroclsc om I
efteråret.
Dybslroel,c udbragt sammcn med gylle reducerede F
N·nun·mdhotdetl Jorden med 5-10 kg 1\ pr ha frem til
foråret.

T(lhd 42 R('SlIlfaler tlffcJ/'.wgellf! pa Nordkær i 1996. 19Y7 og 1998 I ItIhe/h'" 1''' \'I~ll1dhl'fle,.. nrcrrulbyut'r og N-IIWI sent
dterår l'edforskellil-:c bcll(l1l(Jlmger (/998' F24).

Gødningsnlførsel

nov. f<xv
JordbebaDd.l. Udb. og merudb. Udb. 0l merudb. N-min. senl eftcri.r

hk& kerne pr, ha kg N" pr ha. ka N pr, ha

"9'
76

135
16'

101
139

..
111

9t.0 IO'
9.6 21

11.8 26
9.4 2•.... III

10.5 2'
8.3 "n.1 29

32.0 38
ISA 20
14,1 18
21.2 30
22.5 28

52,4 78
2.' 6
3.8 II
6.3 "11.8 23

51.5 ,.
2.1 8
3.' 6

10.9 22
14.K ,.

Nordllrr
Nordkrr
Nordkrr
~ordlrr

NordkJrr

ON Ro~'e

O" Rotorhan c
75 amrn.N l gylle Rotorl1ane

--",,'....',,'iKa='---iiR2°';-i,°'.....n"''------.ii7--ON NordkZr
0" !"oldklrr

75 amm N l gylle NordkJrr
~5 'Il "a~ J'\,oldlær

O,
O,
ON

!iO ;\mm 1"\ l gylle
80NlKas

ON Trad. såb. tUb.
ON Trad. såb tdb.
ON Trad. såb. tilb,

80 amm -N l gylle Trad. db. tilb,

80 N i K~..,--:T'!:""Si."d",b".,",;,,,b.~ _
ON Nordkl~r

ON NordkI:r
O, Nordkrr

80 amm.-N l JYlle ordkrr
80 r-. l K.æ "onilzl

a
-lO~

80 amm.N l 8)'lIe
ON
ON

ON
40 affiffi.-N l gylle
80 amm.-N i gylle

ON
ON
ON

40 amm.-N I JYlle
80 amm,-N l g)'lle

ON
O~

t997. afgrødt \'rb~g
ON
40:-.1
ON
O,
ON

1996. afgrøde' \ inltrb\ t'dt
ON ON
")0; amnl N I 8)11(' 0'1
ON O,
ON O~

O ON
7S amm N l g)l1c ON
ON ON
O" 0:-.1

I99H. \'Irb) g
aN
40 anlm •'l I gylle
ON
ON
ON
~
40 anun.-N I gylle
O~

ON
O~
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Tabel 43. Jordtype og standardanalyser i de enkelteforsogs/ed (F25).

1993-1996 Forår 1998

ON 1[andclsgodn. 30 t s\'incgyllc + KAS 4 6.6 J.6 9,8 3,4 4.0
t1lU1delsgødning Haodelsgødn. 8 t stg svin 20 t ajle svin + KAS 4 6,6 3,3 8,9 3,4 4,0
NovoGro efterår - Kas forår Handdsgodn. 15 t dybstr. svin KAS 4 7.1 J,2 8.0 J,5 4,0
NovoGro forår + K.as forår Handclsgødn. KAS 4 7,0 3,6 7,4 3.6 4,1

Tabel44 Udbragt kvælstofi efteråret 1997 ogforåret 1998 (F25).

Efterir 1997 Efterår 1998 Forår 1998 Forår 1998 Forår' 1998 Fodr 1998lot. Ni amm.Ni tot. Ni amm.NiEfterir 1997 Fem 1998
h"",Y'~' h"",y'l'; h"",?"i1'; husdY'~'

UO~ N i Kas uorg. N i alt
kg pr. It kJ! P' kJ! ,... kg pr. a kg pr. ha kg pr. ha

8 t stg. svin
15 t dybstr. svin

30 t symcgylle + KAS
20 t ajle svin -t KAS
KAS
KAS

o
78

155
O

o
26,
O

120
78
O
O

8'
66
O
O

78
78
78

147

162
144
78

147

I 1998 er der gennemført et forsøg på Nordkær med det
formål at undersøge effekten afefterårsudhragt kvæggyl
le sammenlignet med forårsudbragt kvæggyHe og kalk
ammonsalpeter. Fonnålet har endvidere været at under·
søge, om der er nogen effekt på udbyttet af jordbehand
lingsmeloden. Forsøget er gennemført i vårhyg.

r tabel 42 er resultalerne af de 3 års undersøgelser på
Nordkær vist. I tabellcn er vist udbyner og merudbytter
for gødningstilførsel. Desuden er vist N-min-indholdel
samt stigningen i N-min-indholdet ved vinterens begyn
delse ved de forskellige godningstilforsler.

t 1996, hvor afgrøden var vinterhvede, var merudbynct
i både hkg kerne og kvælstof for tilførsel af gylle om
efterårct afsammc størrelsesorden som gødningtilførsel
om forårer. Merudbytiet for gødskning med kalkammon
salpeter var større, hvor jordbehandlingen var foretaget
efter Nordkænnetoden, end hvor den var foretage! med
traditionel såbedstilberedning. Det var ikke tilfældet,
hvor der var gødet med gylle om foråret.

N-min-indholdet i det sene efterår kan scs som et ud
tryk for risikoen for nitrafUdvaskning. Jo større N-min
indholdet er på dene tidspmlkt, jo større er risikoen for
nitrarudvaskning. Efterårsudbragt gylle betingede ved
begge jordbehandlingsmctoder en betydelig stigning i
N-min-indholdet ved vinlcrens begyndelse.

I 1997, hvor afgrøden var vårbyg. var merudbyttet i
både tOTStofog kvælstofforefterårsudbragt gylle væsent
ligt mindre end for fornrsudbragt gødning. Der var i vin
teren 1996-1997 sket en betydelig udvaskning af gyllens
kvælslofindhold. N-min-indholdet ved vinterens begyn
delse var betydeligt større ved den delte udbringning af
b'Ylle om efteråret end ved forårsudbragt gødning.

l 1998, hvor afgrøden igen har været vårbyg, har
mcrudbyuet i både hkg kerne og kvælstof for efterårslid
bragt gylle været betydeligt mindre end for forårsudbragt
godning. Merudbyttet for gødningstilførsel om forårel
har været stDrst, hvor jordbchandlingen er foretaget efter
Nordkænnetoden. N-min·indholdet ved vimerens beo
gyndelse har i lighed med de O\'rige 2 år været betydeligt
højere, hvor der er udbragt gylle om eftcråret.

Efterårsudbringning afgyl/e har i 1997 og 1998 gil'er
er væsentligt mindre merudbytle end forår.l·udhringning
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afbådegylleog handelsgodIling. Der er i de to vintre sket
en betydelig IIdmskning afnitrat i vinterperioden. Dette
var ikke rilfældet i /996, 111'01' merudbyflet stort set var
det samme ved efterdrs- ogforårslldbringllillg. Det skal
ses i lyset af, at vinteren /995-1996 var meget nedbørs
fauig, hvilket betød. at Iljtratlldvaskningen var ubetyde
lig. N-min-indJIO/del i de efterårsgødskede parceller var
ekstremt højt iforårer /996 (ikke viSl ilabellen). Jordbe
handlingefter Nordkærmetoden har; blide 1996 og 1998
givet et større merudbytte afforårslldbrag/ handelsgod
ning end traditionel såbedstilheredning.

Ejterårslldbringning afgylle har i alle 3 år medført en
betydelig stigning i N~min-indho/det ved vimerens be
gyndelse og dermed j risikoen for nitTatudvaskning.

Resultaterne af forsøgene kan ikke bekræfte teorien
om, Q/jorden er; stand til Qtfastholde uorganisk kvælstof
udbragt om efteråret.

Udbytte og miljø ved forskellige typer
gødning fra svin
I efteråret 1997 er påbegyndt et forsøg, hvor udbyuc og
nitraludvaskning måles ved anvendelse af forskellige ty
per hllsdyrgødning fra svin. Forsøget søges gennemført i
mindst 5 år.

Nitrarudvaskningen måles ved hjælp af keramiske su
geceller placeret i I m's dybde. Den praktiske gennem·
forelse af forsøget varetages af Nordvestsjællands Land
boforening.

I forsøget sammenlignes husdyrgødning fra statdsyste
mer med gylle med slaldsystemer med enten fast stald
godning og ajle eller med dybstrøelse. Den flydende gød
ning udbringes om forårcl, mens den faste gødning ud
bringes om eftcråret. Forsøgct er gødsket efter de nonner,
dcr er gældende for villlcrbyg og for udnyttelsen afsvine·
gylle. Der er anvendt den samme mængde supplerings
gødskning i forsøgsleddene med gylle og fast gødning.
Gødningsmængdeme er afpasset efter en dyretæthed på
1,7 DE pL ha.

Forsøgsarealet blev fra 1993 til 1996 anvendt til belys
ning af nitratudvaskningen ved anvendelse afNovoGro.
som er et tyndtflydende affaldsprodulct fra Novo. som
hovedsageligl består af døde gærceller. Forsøgsplanen
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Fig. 16. Nilfatkonct:lllrariunen mali i sugeceller i / meters dybde fra oktoher/996111 august IY98

lor denne periode fremgår af tabel 43. I 1997 er hele for
!o>ogsarealet tilføn nonnale mængder handelsgødning.
Forsøget er beliggende på en fin lerblandet sandjord (JS
4).

Ved forsøgcts anlæg i efteråret 1997 cr dcr udtaget en

Jordprove. der cr analyseret for RI. PI. Kt samt kobber og
7ink. Resultaleme fremgår af tabel 43. I foråret 1998 har
N-min-indhotdet i de 4 forsøgsled været 17-2 l kg kvæl
stof pr. ha.

De udbmgtc godningsmængder fremgår af tabel 44.
Analyserne af nitmtkonccntrationen i I m's dybde blev

påbegyndt i oktober 1996. Rcsulterne heraf afspejler alt
så effekten af forsogsbehandlingen 1 årene forud. Resul
taterne af m lingerne er vist I figur 16.

Resultatcrne vi'ier, at forsogsleddel. hvor der senere
blcv udbrag.t svinegylle - Kas. havde en markant lavere
nitratkoncentration i jordvæsken cnd de øvrige forsøgs
led. Resultaterne afspejler det forhold, at forsogsJeddcl
har været ugod~ket l en 4-årig periode fra 1993 til t996.
De ovngc forsog'iled har i den samme periode værel god
sket med NovoGro og/eller handelsgodning. I vinteren
1996-1997 og 1 vinteren 1997-98 helt frem til jan-feb.
1998 har der været en eftervirkning af den 4-årige perio
de uden godningstilforsel. Derimod cr der ingen forskel
på. om der har været til fort NovoGro + handclsgodning
eller kun handelsgodning.

Resultaterne af nitfatmålingcr viser i begge vmtre det
forventede forlob. Inor nltratkoneentralionen stiger I Io-

Tuhel -15. UdbylIf! I hkg kerne og kg J......æhrojpr. hu (F15)

bel afefteråret og falder meget kraftigt I label af foråret. I
Især j sommeren 1998 har nitrut"oncentrationemc været F
mc\;!ct lave.

Dcr er en tendens til. at 11ltratkoncentralionen også I

forår og sommer 1998 i forsogsleddene med eOerårsud
bmgt staldgodIlIng eller dybstroelse har været lidi hajere
end i forsogsleddene med forårsudbragt godnillg.

Resultaterne afudbyncmållngeme fremgår ufwbct 45.
Både lorsto(- og kvælstofudbyttet har været markant

lavere i forsogsteddct med dybstroc1sc cnd i dc ovrige
forsogsled. hvilket er i overensstemmelse med. at mæng
den af uorganisk kvælstof i forsogsleddet med dybstrocl
se har værel langtlavcre end i de ovrige forsogslcd. MI
nerallsenngen af den store mængde organisk kvælstof I

dybstrocJsen har ikke kunnet op\'cJe dene.
Fonnålel med forsoget er at belyse. om forskellige

staldgodningssystemer på længere sigt påvirker udbytte
og nitratudvaskning. Derfor viderefores målingerne i
mindst 5 år. På grund af forskellen i gødningstllførslen i
årene 1993-96 er det endnu for tidligt al dmge konklusio
ner af forsoget.

Samfundets biprodukter
Samfundet producerer en lang række biprodukter med et
indhold af plantcnæringsslofTer. En del af disse bipro
dukter kan med fordel anvendes pA landbrugsjorden som
gødskningsprodukter i det omfang. udbringnmgen kan
ske uden hygiejniske risici og uden fare for ophoblung af

1993-1996 Efterår 1997 Fon\r 1998 Udbytte Udbyn.
hkg k~me pr. ha kg N i kerne pr. ha

" I-landelsgodn. 301 svmegylk1KAS 62.6 IIJ
Handclsgødning I-landelsgodn. 8 l sIg svin 20 t ajle svin + KAS 61.S liS
NnvoGm efterår+- Kas forår Ililndcisglltln. 15 t dybsIr. SVin KAS 54.1 '"NovoGro for.\r+- Kas forår Handclsgodn. <AS 60.2 104
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, , I
21 18. sept. 30

,
9.6

Anra//orsøg
Led 7. slam dledr

\ 1.lulnede

4/onflg
I.Grun",- O 62 9.1 4J 32,0
2.50 N. forår O 8.6 51 12.1
3. 100 N. rorif O 9.0 74 22,9
4 150 N. forår O 9,6 88 29.]
5.200 N, forår O 10,9 106 33.4
6. 250 N . fortl.r O 12.2 '" 36,4
7. 200 kg N-total i slam.

efterAr + 50 N rom O 86 9.3 75 21,9
LSD /1.0

GM. økoIl. optllJl(1! N-lfI/Z1Igtk kg N pr. /ta. /sl(SS-m)
Gns Merudh)'f/t: l'Cd op' N hig pr ha 35,6 (7.8-55.2)

.......111, IlltiJDo aoumber 75--100
cm. kg

Ugødct. eftedr NII,8 8.4 3.8 1.1
NO.-'" 8.1 14,4 11.8

200 kg N i slam. efteriJ NH,-N 9.1 4,6 1,1
NO,-N 17.2 18,6 15,2

Ejien';rkning a/spilde\'OndssJam udbragt til vinterhve
de filT såning
I 1997 blev der gennemfort 6 forsog efter den samme for
sogsplan, som er vist j tabel 46. 3 af disse forsog er vi
derefort i 1998 med det formål at måle eftervirkningen af
kvælsloffet i spilde\andsslammel. I alle 3 forsøg har af
graden, hvori eftervirkningen er mAlt. været vinterhvede.
Især 2 af forsøgene har været hæmmet af lejesæd.

, efteråret 1996 blev der udbragt i gennemsnit 198 kg
totalkvælstof pr. ha i spildevandsslam. I foråret 1998 er
der udtaget jordprøver til N·min-analyse. Disse analyser
viser, at kvælstofindholdct i jorden har været den samme,
uanset om der var tilfort slam i efteråret 1996 eller ej. En
eventuel øget mlOeralisering i efterårs- og vintermåne
derne er enten optagel af afgroden eller udvasket.

fra 19-41. Det har således været muligt al opnå en kvæl
stofvirkning, som svarer lil de 30 pct., som lovgivningen
kræver på Irods af, at det er udbragt om efteråret.

To årsjorsog med IIdbringning afspilde\'ondsslam om
efteråret har vist. at det stort set er muligt at opnå en
hælsto/l'irkning pd ni\'eall med de o/lovgivningen kræ
vede 30 pct.

Tubel 46. Spildl!l'undsslum til )'i/flerh\'edefør SOning (F16)

JW Kg P<t. Udb
ro.. N-mUl. ri Udb.• ~ .......

k~szd 0-100~ ~ . I Udb.•
\'. bø5t.. cm. I kerM- lime hl.
0-10 ultimo tumof pr. ha ; kerne

nov. l pr. ha

tungmetaller eller andre uønskede miljøfremmede stof
fer.

ogle af disse produkter er karal1enseret ved el højt
indhold af organisk kvælslof og/eller et højt indhold af
fosfor. En væsentlig del af godskningseffekten kan der
for først forventes i andet eller senere "'refter udbringnm
gen. hvilket nodvendiggor flerårige forseg.

I 1998 er der udfon forseg med forsteårsvirknmg og
eftervirkning af spildevandsslam, eftervirkning af Che
minovafosfal samt med frugtsaft fra kartoffelmelsfabnk
kerne.

Spildevandsslam
Spildevandsslam fra de kommunale rensningsanlæg
indeholder store mængder kvælstof og fosfor, hvorimod
kaliumindholdet er lavt. Spildevandsslam bor anvendes.
så både fosfor og kvælstof i slammet bliver udnyttet.

Spildevandsslam til vinterhvedefor såning
Tidligere års forsøg har vist. al den bedste k\ælstofud
nynelse afspildevandsslam til vintersæd opnås ved al ud
bringe den om fon1re1. Af hygiejniske årsager anvendes
spildevandsslam kun sj<E:ldcnt om foråret. idet slammet
ikke kan nedbringes I viOlcrs..-cd. En relativt stor andel af
slamanvendelsen sker derfor ved udbringning og ned
bringning forud for såning om efterårel. Derfor er der
iværksat en rældee forsog med det fonnAI al afdække
kvælstofefTekten af efterårsudbragt spildevandsslam III
vinlerhvede.

I 1998 er der gennemfort fire forsøg efter forsogspla
nen vist i rabel46. Alle forsøgene er gennemført i Nord
og Vestjylland. To på JB 4 og Io på henholdsvis JB I og
6.

Slammet er udbragt og nedpløjet i september 1-17 dage
før såning. I gennemsnit er der udbragt 202 kg tOlalkvæl
stof pr. ha - varierende mellem 171 og 235 kg pr. ha.

I midten af november er der udtaget jordprøver i dyb
derne 0-25 em, 25-50 em. 50-75 em samt i 75-100 em.
Prøverne er analyseret for indholdet af nitrat og ammo
nium. og resultaterne kan anvendes til al vurdere poten
tialet for udvaskning af det med slammet tilførte hæl·
stof. I tabel 46 ses, at indholdet af -min er steget fra 62
til 86 kg pr. ha ved at tilfore slammet. Længere nede I ta
bellen er N·min-indholdct opdelt i henholdsvis ammo
nium (NH.-N) og mtrat (N0J-N). Her fremgår det, at
storstepanen af kvælstoffet er nitrat, som er mest udsal
for udvaskning. Selvom slammet er udbragt og nedpioJeT
i det øverste jordlag, ses en stigning i nitratindholdet og~
længere nede ijordprofilen. I november eren del afslam
meIS kvæJstofindhold altså blevet mmeraliseret. nitrifi
eeret og på vej ned gennem jordlagene. I hvor hoj grad
det rent faktisk udvaskes. afhænger afnedbørsforholdenc
senere på vinteren.

I forsøgene har der værel el højt kvælstofbehov. idet
del i gennemsnit er beregnet lil 183 kg pr. ha. og der har
været et ston merudbytte for al tilføre kvælstof i handels
gødnmg. Der har ligeledes "æret et stort merudbyttc (9.7
hkg pr. ha) for at til fore spildevandsslaffi.

I gennemsnit af de 3 forsog. h\'or det har været muligt
at beregne værditallet. er dct beregnet til 30 \ ancrendc
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Tabel 4~ Spi/d(!\andfflam ul \'Interh\edefor såning.
EFTERI'JRKNJ.YG ,n7)

For yderligere granskning af forsøgene hcn\lses tLlla
belb,lagel (Tabel F28 og F29).

Total· Ud·
Vfdr.splJdn..dsslam N,kl ingI [),,,. Værdual

ton (efiemrloUnllpr. ton ",.h>

Ku. Pel ~F-ro< K. ". Udb.•
Vlnterhnde leje- N·mlft P,rolC:tn kgNi Odb.,... ,. i rod· kerne kerne hk.

r.1ll 'oo' """.r pr. ha kerne
pr. ha

Eftervlrknmgcn af~Iammet har llllldleI1ld forån.agct et
gennemsnitligt merudbytte på 7.4 hkg pr. ha. MCnJdbyt
tct har været Signifikant i alle 3 for~og.

Eftervirkningen bn dels tilskrives en øget 11l1llcrali
~enng i vækstsæsonen og evcnruel! cn effekt af det med
slammet tilfortc fosfor. Værdllallct for 1. års eficn'lrk·
lUngen er beregnet Iii 13.

JjUrllIg
I. Grundgodet O 8,1 47 .19.1
2 50 'l. forår O 25 8,. 71 16.7
3. 100 N. forår O 9.1 96 31.5
4 1501\. forår 1 Q.Q 120 42.5
5.200 N. forår 4 10.5 136 47.9
" 250 N , forår l lU 154 52.7
7. 200 kg N-total I slam.

rfterir 1996 +50 N forår O 27 8,9 83 24.1
LWJ 10.5

Grrs ekon. opllmal N-mæ"gde kg N pr hu 104 (107-174)
ens f1ll'r14dhl'/l., \·..d Opl N hkg pr ha 51.0 (JIJ.7-72lJ)

Cheminol'afosfat
Ved produktionen af fosforholdlge kellIIkaILer på kemi
fabrikken Cheminova på I-Iarboore Tange fremkommer
der ct affaldsprodukt, som indeholder 60-80 kg fosfor og
300-350 kg kalk pr. ton. og som kaldes Chemmovafosfal.
Desuden indeholder produktet svovl og ca. IO kg k\lcl
stof pr. Ion Sammensætnmgen af produktet gor. at det
kan bruges som fosforgodnmg. SOm samtidig har en Ikke
ubetydelig kalhlrkmng. Produktet har gode spredeegen
skaber.

For al undersoge fosforeffektcn af produktet blc\ der I
1995 anlagt en ....,ekke 5-Ange forsog. hvor fosforeffekten
af Chemmovafosfat sammenllgnes med tflppelsuperfos
fat.

Vcd forsogets start i r995 blev der udbragt ChCmlno.
vafosfat I 3 forsogsled, og i 199R er der påny udbragt
Chcminovafosfal i det ene af de 3 forsogsled.

I 1998 er der kun høstel et forsøg.
I forsøget er der høstel Signifikante merudbytier. både

for lilførsel af fosfor i handelsgodning og l Chenllnova-
fosfat, mcn der har også \ æret ct slgl1lfikant merudbytte. I
som kan tllskn\'e~ tilførslen af200 kg fosfor I Chemmo-
vafosfat i 1995. F

Tilførslen af Chemino\afosfat og fosfor I handelsgod
nmg har kun resulteret t ~vage stlgmnger I fosforlallene.
For yderligere granskning afforsøget henvises It! tabclbt·
lagc. (Tabel F30).

Vinas\'e
Vcd produktionen ar alkohol p~ spritfabrikkeme opsl~r

der et kvælstof· og kaliumholdigt spildevandsprodukt.
kaldel vmasse. På grund af mdholdct af næringsstoffer er
vinassen velcgnelltl god.'''kningsformål og anvendes ollc
på okologlske landbrug. Splldcvandet er imidlert.ld me·
get koncentreret med hensyn tlllOrslOfog nænngsstoffer.
idet det har eltorstofindhold på ea. 65 pet Dclllldeholder
35-40 kg hælstor. 85·90 kg kalium og ca. IO kg magne
sium pr. ton. Vinassen skal derfor udbringes I relativt
små dosennger (1·2 ton pr ha)

Planteavlskontorel i Gren~ har I 199& gennemført. 2
forsøg med kvælstofeffekt af vinasse til henholdsvis vin·
tcrh\cde og vårbyg (forsog 07-011-98·98·006 og
07-016-98-98-009). Der er opnået en mcget hoj udnyttel
se af kvælstoITet I vinasscn. idet dcr er målt værdilal på
henholdSVIS 57 og 79 i Vinterhvede og 100 og 86 l vårbyg.

Kartoffelfrugtsaft til vårbyg
Ved produktionen af kartoITelmel på kartoffelmelsfa
bnkkerne opslår der et spIldevandsprodukt kaldet kanaf·
felfrugL;;afi (KFS). Frugtsaften har en lorstofproccnt på
knap 3 og mdeholderea. 2 kg hælstof(0.25 kg som am·
mOlllurnk\ælstof) pr. Ion og ca 0.3 kg fosfor og 5 kg ka
lium pr. ton. Kanoffclfmgtsaft er som godning.

Kartoffclfrugtsaften produceres i efterårsmånederne.
og slOrstedclen af frugtsaften udbringcs normalt om
cftcråret. Fra 1999 vil stramninger i reglcme for udbring·
mng afflydende splldc\'andsprodukler i perioden fra host

1319~
199621.8

.f ' ..rmg

Led7.slamdluforetl996 9.1

Ejren Irkmng af fprlde1'undss/um. 5-urlge fi,rsog
I 1991 ble\ p begyndt en 5-ång for~ogsscriemed det for
mål at undersoge både fosfor- og l..\ælslof\·lrknmgen af
~Iam. De sidstc forsog blev anlagt l 1995. l 1998 er der
nostetlo forsog med 4. års effekt og Ire forsøg med 5. års
effekt af slammet. [ alle forsogene har afgroden været
kom.

KvæbHofvlrkmngcn er størst det år. hvor slammet ud
spredcs. Derimod kan man forst vente målelige udslag
fortil forse I affosfor ener nogle år. fordi jordens im.lhold
af fosfor på kort sigt normalt er I sland til at dække lIfgro·
dcmes fosforbcho\-.

langt ho\cdpanen af forsogene er anlagt på arealer.
hvor fosfonallcl har \-æret på 3 ellcr derovcr(gennemsnlt
4.2). Derfor har merudbyttet for fosfor I handelsgodmng
været beskedent (1,2 hkg pr. ha Igennemsmt), og det har
kun været signifikant I to afforsogene.

Fosfortal1et har stOft set været uafhængigt afulforslen
afbåde slam for 4-5 år siden og gentagen tilførsel af fos·
for l handelsgodning.

Der har i 1998 kunnet påvises en beskedcn cftefVlrk·
ning på udbyttet afslammet til fort for 4-5 år siden på 1.5
hkg pr. ha i gennemsnit.
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Tabel 48. Forsøg med JwrloJlelfrugtsaft udbragt ejtef"(ir ellerfortir. TubelIen viser resu/tllt€m€ afN-min·må/inger efterdr
og/orår .famllldbytter ved host (F3I).

Fom.. Forårs- N-min, N-mm,
udla., K.vtoffcl- udlagt 0-50 cm 0-50 cm Udbytte Udb"..

1997 "tri- frugt'o-and 1998 ,f\ei- N-8f:ing ca. I. dec. ""'" 'Jt,....- ~rmr.Af_
af~ ""mo Afgrøde afl\';"" 1997 1998 . k8 y'"

ob. 97 am. kgNpr kg~ pr. N l kerne hkgl(eme
rajgrrs rajgnes ha

An/offorsøg <. <. J J J J J J J
Vårbyg nej ON VArbyg nej 112 N ing. N-mlO' 60 42,9
Vårbyg o'J ON Vårbyg "'J III N lOg. N-min" 16 26 16 6.1
VArbyg ja SON VArbyg ja In N ing, N·min' 22 8 2,3
VArbyS ja SO N V:1rbyg ja III N il1g. N-min" 22 7.2
VArbyg ja IOON Vhby8 ja 112 N iflg, N·min' 31 13 3,1
Vårbyg ja IOON Vårbyg ,a 111 N iOg. N-min" 21 6,5
Vårbyg Dej ON VArbyg nej 100 N i KFS+O N i Kas 3 0,4
Vårbyg "'J ON VArbyg "'J 100 N i KF$1112 N iOg. N-mm 18 6.9
LSD <.0

, 58 kg N pr. ha i gns. af forsøgene
.... It6 kg N pr. ha i 8ns. af forsogene

til I. februar imidlenid begrænse mulighederne for at ud
bringe kanoffelfrugtsaft om efteråret.

I en forsøgsserie først i 90'erne gelmemføn af Statens
Planleavlsforsøg blev der opnået en god virkning afefter·
årsudbragt KFS på forårsudlagt rajgræs, og der blev måll
en lav udvaskning.

Fonnålel med nærværende forsøgsserie er at afprøve
effekten afforskellige tidspunkter for udbringning afkar
toffelfrugtsaft i kom og kartofler, hemnder at måle den
miljømæssige effekt af udbringningen.

Forsøgsplanen samt resultaterne af forsøgene fremgår
af t..1bel 48. Forsøgene er overvejende gennemføn på
grovsandet jord.

Udbringning af KFS om efteråret på forårsudlagt alm.
rajgræs har i efteråret 1997 medføn en lille stigning i N
min·indholdet sent efterår. Stigningen har været på 6 og
15 kg N pr. ha ved udbringning af hhv. 50 og 100 N i
KFS. Der har været en lille stigning i N-min-indholdet fra
efterår 1997 til forår 1998 i forsøgsleddet uden efteraf·
grode og uden KFS. Forholdet skyldes, at vinteren 1997·
1998 var forholdsvis nedbørsfattig.

Virkningen afdet efierårstilforte kanoffclfrugtsaft kan
ses ved, al merudbyttel for tildeling afekstra kvælstofom
foråret har været 6, I hkg pr. ha uden tilførsel af KFS om
efteråret, 4,9 hkg pr. ha ved tilførsel af 50 kg og kun 3,4
hkg pr. ha ved tilførsel af 100 kg i KFS i oktober. En be·
regning af værdi tallet for del efierårstiltørte kvælstof i
KFS viser et værdi tal på 50 pct. og 38 pet. ved henholds
vis tilførsel af50 og 100 kg kvælstof i KFS om efteråret.
For 100 kg N til føn i KFS om foråret er der opnået et vær·
diwl på 60-70 pct. af totalkvælstofindholdet i kartoffel·
fnlgtsaften.

JOO N i KFS udbragt fore}r har haft f!1I gødnirrgsvirk·
nif/g. der n'arer tillidr ol'er 60 kg N i Kas. JOD N j KFS
lit/bragt efte"år pli rajgræs har kunnet erswfll! ca. 40 kg
J..'vælstofomforåret. !'le'IS udbringning afklIn 50 kg kvæl·
stofpr. ha i KFS har haft en relaliv bedre vjrkmng. idet
det har kunnel erstatte ca. 25 kg kvælstofpr. ha i handel.s
godning om foråret Der bor gemlen!/ores N-min-målin
ger i efteråreT saml målinger ajplomeoptagelsf!n ajkvæl
stof/ol' a/ he~vse miljøe!!ekten a/anvendelsen a(KFS.
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Udviklingsprogrammet for biogas
Energiforsyningen i Danmark skal i stigende omfang
dækkes af vedvarende energikilder. En af disse energi
fonner er biogas. Regeringens erklærede mål med bio
g<1ssen er, at produktionen skal I O·dobles inden år 2030 i
forhold til den nuværende produktion. En meget betyde
lig andel af denne stigning forvcntes at komme fra bio
gasanlæg baseret på primæn gylle.

Energistyreisen støtter derfor forskellige initiativer til
fremme afbiogassen i Danmark. Landskontoret for Plan
teavl har i de seneste år deltaget i en række projekter med
det formål al fremme næringsstofudnynelsen afden gyl
le, som fremkommer ved den gyllebaseredc biogaspro
duktion.

I 199R har aktivitcterne samlet sig om gylleseparation i
forbindelse med biogasfællesanlæg. De seneste år harder
været stigende interesse for at separere gylle. Især i områ·
der med en meget tæt bestand afhusdyr kan gyllesepara·
lion være en oplagt måde at løse områdets hannoni
problemer på, idet de opkoncentreredc separatiollspro
dukter er billigere at transportere over lange afstande end
ubehandlet gylle.

Fordelene ved at separere gylle på et biogasanlæg frem
for på de enkelte gårde er flere: Der kan opnås stordrifis·
fordele, separationsudstyret kan tilses og vedligeholdes
af personale, som i forvejen er uddannet og trænet i at ar
bejde med behandling afgylle, og desuden kan afsætning
af separationsprodukterne varetages af biogasanlæggets
administration.

l Nordborg kommune på Als arbejder man på at
etablere et biogasfællesanlæg. og det er meningen. at
biogasanlægget skal forsynes med en gylleseparator.
Landskontoret for Planteavl har deltaget i forarbejdet til
biogasanlægget og bl.a. regnet på konsekvenserne af at
etablere biogasanlægget med eller uden gyllesepara·
tion.

I Nordborg kommune produceres mere fosfor i husdyr
gooningen, end afgrøderne har behov for. Udnyttelsen af
fosforen er derfor relativt lav. Ved at etablere et biogas
anlæg uden gylleseparation og eksport af næringsstoffer
forværres denne situation. da anlægget tilføres fosforhol-
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digt organisk affald. Således vil der være en overproduk- Tahel 50. R('.w/tater aJ)ordhlftl(/sarUl/y.~er /f)YH
tion af fosfor på 38 pet. ProcenlvIs/orde/ing

En såkaldt decanterccllInfuge kan separere gyllen, så·
ledes at ca. 12 pcl afkvælstoffel. 40 pet. af fosforen og 7
pet. af kalium samles l en fibcrfraktlon på blol 7 pet. af
volumen. fibcrfrakhon har el lorstofindhold på 30·35 Rea~lIonstal (RI)
pet. En ...~dan eenrnfuge er derfor velegnel td allose fos· 0.G-5.4 O I 2 4 5 IO

foroverskuddcl I Nordborg kommunc. 5,~-~.9 O b 4 " 18 Jb

Beregninger viser. at den samlede værdi afhusdyrgod· 6,0-6.4 , l. 13 " 39 38
6.5-6.9 I " J. JJ 27 13

ningen kan oges fra ca. 5.0 mio. kroner lil ca. 6,1 mio. 7.G-7,4 17 36 35 17 8 3
kroner Arsagen er. al næringsstofferne og herunder 7.5 og dero\'er 'b 'b II 3 2 O
Især fosfor samJel set udnyncs langt bedre. når fiber-
fraktionen Iransponcres td områder. h\or der er slorre fosfor1al (Pil

beho\ for nærmg5stoffeme. end der er i ordborg kom- O,l).Q.9 O O O I I I
1.0-1.9 b 8 7 I 4 5mune 2,G-2,9 23 31 2J 24 15 "KOf/VII.HVf/ell på de {(>or("i~~eberegf//IIger I projektet 3.0-1,'1 28 30 27 JJ 2. "er, al en gylle!U'paratiorr I/u,d en dectlflte/'e"trifill{(' pci et 4,0-4,9 20 17 20 23 24 25

hi(Jga~{(l'"esanItI!R er (;'/1 op/agf måde at løse et problem S.(}"5.9 Il ,
" Il 15 '6

Im'd/ostoro\'enkud j hllsd.l'I',a>tle omnlllu 6,G-6.9 • 4 6 5 8 8
7.G-1.9 3 2 4 J

Jordbundsanalyser 8.G-8,9 I I I 2 I
9.0-"1.9 O I O l I

Omfangct afkclnlske jordbundsanalyser fremgår af tabel 10,0 og derovCf O I I I I
49. I forhold ul 1997 er antallcI af reaktlOnstalsbcslcm-
meJser. fosfor- og kaliumtalsbcstclllmclscr faldel med KahumlaJ (Kl)

I12- l4 pcl .. mens antallel af magnesiullltalsbeslemmelser 0,G-I,9 O O O O O O
:!.G-_'.9 l O O 2 7

Fer faldet med IO pet. I forhold ul sidsl I ~W'eme er faldel 4,0-5.9 3 5 3 8 8 20
ca. 33 PC! for rcal.:llonstal og ca. 37 pet for fosfor- og ka- ('0,0-",9 17 l'> 14 15 Ib "!Iumlal Tidligere ble\ der gennemfon betydellgl flere 8,G-9.9 31 33 24 18 l'> l'>

rcaktlonstalsanalyser end fosfor· og kallumbesleuune1- 1O.G-II,9 22 " " '8 17 "
ser. I dag am'endes næsten udelukkende standardanaly- 12.G-13,9 " IO 14 U U 7

14.0-15,9 • • '> '> '> ,
lier, hvor der I sanune provc analy~ere~ for reak'lonstaL 16.0-17.9 4 2 6 6 6 3
fosforta!' kalIUmtal og l mangt: lilf,l:lde også magnesium· IX.O-III.II l J 3 4 2
lal. 20,0 og derover 4 7 7 7 3

Tabel 49 Jordwwl\-fl.'r /fJQ8. anlal Magnesiumlal (Mgtl
0,l).Q.9 O O O O O O

CO! 1.G-1.~ O 2 I 2 2 l
2.G-2.9 4 8 6 8 8 6

~to~toms Amt 4211 4211 4211 :!049 82 .l,(kl.Y U l'> 14 15 Ib U
Sjælland 4061 4060 4060 1834 299 4,0-4,9 2J " 18 16 17 l'>
Fyn 10495 7724 77J!l 3308 " ~.O-5,9 20 l'> 18 15 'b 17
ØSljylland 19607 18441 19528 6707 2636 6,0-6.9 15 " 13 13 13 14
NordJ)'lIand 209". 20652 20759 91\1\6 -I9~J 1.0·7.9 '> 7 Il IO '> IO
VestjYlland 20402 20323 20343 6515 3259 8,0-8.9 6 4 • 7 6 7
Hele l~nJcl 79142 75411 "fb6JlI 30299 1131-1 9.G-9.Q 3 3 4 5 4 5

10.0 og dero\cf 6 4 8 '> 8 8

Regelmæssig anvendelse af jordbundsanalyser er fon· Kobberul (("ull
0.o-ø,9 I 2 4 6 3 2

sat en VIglIg rettesnor lil at sikre. at dcr godskes opllmalt. \'0·1.9 27 JJ " 32 " 20
Ved dCI mindre anlal jordprover. som udtages i dag i for· 2.0-2.9 J7 JO 24 33 34 33
hold lil lidi igere, er dct vigtigt. at der bruges den rigtige 3.0-3.9 17 18 20 17 " "~lratcgi for udlaglllng. Udtages h\er jordprove som et 4,0-4.9 7 7 8 7 Il 13

gcnnemsntl afet stort uensartet areal. er resultatets mfor· 5.G-5.Q 10 4 7 2 4 b
6.G-6.9 l 2 4 I 2 2

maIIOIlS\ærdllvlvlsom. 7.G-7.l,l O I I O I l
Del lidi storre antal af reaktlonstalsbcslemmelser skyl- 8,G-8,9 O O I O O l

des. at der udtages en en del reaktIOnslal I marker. h\'or 9.0-9.9 O I O O O O
der er IIustanke om. at Rt er for lavt. Derfor giver forde- 10,0 og dero\'er O O 2 l O I

Jingcn af reakllonstal Ikke et repræsemativt indtryk af
jordens kaJktlJsland. Derimod er næringsstofanalyserne.
deroverV'ejende :o.lammcr frd systematiske jordbundsana·
1)'!>Cr af hele ejendommen. nogenlunde repræsentallve mng.stallenc 1 de enkelte landsdele kan derfor give Cl md-
for landbrugsjorden. Den procentiske fordclmg af god· tryk afgodlllngstilslandenc. Se tabel 50.
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Den procentiske fordeling afreaktionstallene l de enkelte
landsdele er stort sct identisk fra år til år. Op igennem
SO'erne faldt andelen af meget lave reaktionstal. Som det
fremgår af tabellerne, er fosfor-. kalium- og magnesium
tallene høje. og dansk agerjord er gennemgående i en god
godningstilstand. Det betyder. at for de fleste jorder er
der et relativt stort interval, der kan betegnes som opti
malt for reaktionstallet. Når reaktionstallet er over
5,5·6,0, er det derfor ikke så meget reaktionstallets slør·
relse, der er interessant, men udviklingen i reaktionslal!e
ne. Et acceptabelt reaktionstal kan nonnalt opretholdes
ved en kalktilførsel på 1.5·2 ton kalk hver 3.-4. år.

Hvisjorden er stærk lerel. kan der være behov for kalk·
ning for at forbedre jordstrukturen. Hvis der dyrkes af
groder med et specielt stort krav til reaktionstallet. kan
der også være behov for at er tilføre mere kalk end nævnt
ovenfor.

Fosfonallet (pt) angiver den let tilgængelige fosfor·
mængde i jorden. Fosfonallet anses for lavt ved værdier
under 2. Aftabellen ses. at kun mellem 2 og 7 pet. afana·
Iyserne har vist lave fosfortal. mens over 50 pet. af fos
fortallene har været over 4.0. Den storste afandel afana
lyser med høje fosfonal ses i de husdyrintensive regioner

ord- og Vestjylland. hvor ca. 15 pct. af fosfortallene er
over 6,0. l gruppen med høje fosfortal skal man være op
mærksom på, at jordprøver udtaget i kokkenha\er \'il
være overrepræsenteret I denne gruppe.

KaliumtallelS (Kt) størrelse varierer mellem landsdele
ne. Niveauforskellen skyldes forst og fremmestjordtype
forskelle. Her skiller Vestjylland sig klart ud. idet 50 pet.
af prøverne viser analysetal under 8. mens der i Stor-
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strøms amt kun er 7 pc!. kaliumtal under dette niveau.
Andelen af prover med el kaliumtal under 8,0 er stigende
på Sjælland og Lolland-Falster. hvilket kan tyde på, at
man her skal være opmærksom på at tilføre tilstrækkeligt
kalium.

Et magnesiumtal på over 4 betragtes som tilfredsstil
lende. Mellem 20 og 30 pet. af magnesiumtallene ligger
under dette niveau. Magnesiumtallet har dog været sri·
gende igennem de sidste IO år, og andelen afmagnesium·
tal under 4 er aftaget meget. Udbyttet og kvaliteten er af
hængig af tilførsel af magnesium, og derfor bør man være
opmærksom på at Il tilført tilslTækkeligt med magne·
sium, enten i magnesiumkalk eller i magnesiumholdige
gødninger.

Ved vurdering af fordelingen afkobbertal efter storrel
se på Sjælland og Fyn skal man været opmærksom på. at
der kun er udtaget få prøver, og at de ikke er repræsentati
ve. Kobbertal under 2 angiver risiko for kobbermangel på
visse jorder som f.eks. lavbundsjorder. Der er en relatIVt
stor andel af prøverne med et lavt kobbcrtal, hvilket kan
hænge sammen med. at der netop analyseres for kobber
på jorder. hvor man har nustanke om risiko for kobber
mangel. Der regisU'Cres efterhånden en del prøver med et
kobbenalover IO. Årsagen til dette kan være tilførsel af
gylle med et højt kobbcnndhold. som stammer fra tilsæt
ning af kobber til sVlOefoderet eller evt. fra kvægbedrif
ler, hvor der anvendes fodbade med kohbersulfat til fore
byggelse af klovsygdomme. Ved meget hoje kobbertal
kan der opstå skader på afgrøden ved kobberforgiftning.
Derfor bør man undgå de høje kohbertal ved at afpasse
kohbertilforslen efter planternes bebov.
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KuIturteknik
Af Søren Kolind Hvid og Kjeld Vodder Nielsen

Jordbearbejdning
JordbcarbcJdnm& 51..al .!>lkre gode frcmspmngs- og
'-ækstforhold for afgrøderne og har IndVirkning på beho
\ct for hjælpestoffer l planlc3vlen. Veletablerede afgro
der har en god konl..urrenceevne O\crfor ukrudtel. 55
ukrudtsbckæll1pehcn kan o;kc ctTckll\1 med små mæng
der ukrudlsmidleT JordbcarbcJdnlllgcll har også indfly
delse på udvaskningen af næringsstoffer og cro!:>ioncn af
Jord. Omkoslllmgemc til jordbearbejdning udgør en Slor
del af de samlede dyrkningsomkostnmgcr Tidsforbruget
til JordbearbcJdmng spiller en rolle for. h\or effekt!\1
både ma~kmcrog arbejdskraft kan Udll)·ltes. Ocr er !><1Ic·
des mange forhold al tage hensyn III \ ed valg af strategI
for JordbcarbeJdnmg. I I99R er der gennemfon 28 forsag
med jordbearbejdnmg og afgrodcctablcnng. Det er 6
ncre end årct for

Etablering af vinterhvede
I tabel l cr Vist 2. års resulUllcme af 3 toårige for.mg med
etablenng af vinterhvede Den samlede forsøgsplan
fremgår aftabcllen. Forsøgene er toånge for også at bely
se 2. års cffcktcn afforskclhge etablenngsmetoder på ud
bynet og på angreb af sygdomme l ån. rcsult.1teme er
Vist I Oyerslgt ovcr Landsforsogene 1997. De 3 forsøg er

Tabel I. Etahlermg all'inrerlr\'{'de (2-(jrigcjorsow (GI)"

anlagt på JB 4 fI forsøg) og JB 7 12 fo....og) Plojefn
etablenng har gi\et et stort udbyttclab I 1998 Det har
Især \ æret tilfældet. hvor dcr to år I træk er sået dlrl~kte

uden nogcn fonn for JordbearbejdIlIng. l de 3 fon.ogslcd,
hvor derer plojet for såning i efteråret 1997. er deropn. et
samllle udbytte uan~1 de forsl-cllige jordbc:lrbcjdnmger
<1rcl fur. Der er ikke nogen Sikker forskel l angrcb af
fodsyge og Septona

I 1997 blcv der lIldledt et samarbejde mellem Forsk·
IHngcenter Bygholm. Landbrugsrådglvnmg Ostjylland.
Landskontoret for Rygninger og Maskmcr 5..11111 Lands
I-ontoret for Plantcavl om al udfore forsøg med jordbear-
bcjdnmg Dette samarbejde er videre fon I 1998. Fonnå- I
Ictl11ed samarbejdet er at f3 gennem fon el pas~ende antal G
for~og med de samme redskaber i alle forsøg I samme
~enl'. Forsogene anlægges hos landmænd I VCjle-
Horsens omrMet. Flere maskinfabrikanter har vr:lvilligl
stillet masklllcr til nidlghed.

Dr:r er i efteråret 1997 anlagt 5 forsog l vmterhvede
Formålet med forsogene er at belysc. hVilken jordbcar·
bcjdnmg der er tilstrækkelig lil at sikre en tilfredsstillen
de etablering af \'interh\ede Forsogcne cr anlagt på J8 7
12 forsog). J8 6 (2 forsøg) og jB 5 (I forsog) Forfrugten

Pet. strl m. Pct. daekn Scptoria Ukrudl~
Udb :;t

Vhlltrh'tde PlanlCf """""'" afrod m.
dæ~;".

dæk_ .,. m=db ,
pr. m' forår" f~n' aoldf'W.. Jord ved lUg pr. ha... 7 ... " bos'

lYV'! 1 of,..) lu,"JI' J /0,..)u8
BI"handlmg I J,. BI'hurrdlm8 ~ tir 16 .' (j
Plojnlng, .Im såning PloJnlng. alm såning 300 13 9 17 2 74,0
StubharvnIng. alm såning l'll'Jnmg, 31m ~nmg 2SS Il 7 17 2 ·0.7
Srubharvning, alm. såning Stubha....'11lOg. alm. såning 237 12 9 16 l ·9,1
Dlreltc såmng IJlojnmg, alm, såmng 283 16 , 2.. , ".7
Direkte sånmg DIrekte s6nmg '62 5 7 12 11 ·18,4
/Sf) 5,7

1':195-91( 1 J,.s !nedl' 5/tJrSBX
Behandlmg I J,. Behandlmg 1 d,. 'ft -Ib' .J J.'" 4 {f
Plsjmng. alm. wllng PlsJnmg. .Im s1mng 271 15 t3 11 6 66.0
Stubhan:nmg••lm såning Ph~jnmg, .lm sl.mng 272 t3 '6 11 5 0.9

rubhuvlIIna. alm. sining SrubhuVTllng. alm. sinmg 217 IO '3 IO 8 ·7,4
Dlrd:te sAmng PloJning. alm sånmg 269 17 11 12 8 J.J
DIrekte sltung Dlrek.te sAlling 184 • 7 8 t3 -10,7
LSD DO
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Tabel l. Jordbearbejdnillg "'ed elablt'rlng a!"inlt'rh\'ede (Gl)

Ip...~ \1an~ P":- P"'-sk m l1krud<
Udb ~

\''''n1I\'. _~'1 gol Od- pet, dæ'kn merudb e!".m w IO '';;''W 2fs ~onl"",I april , bø<I hlg pr, ha

/998, l forsøg m god uIrruJt.Jbekampds~

I. Plajning 20 cm dybde, fUng kombiharve!slmaskine, frontpakker 242 O 3 13 2 73.9
2. Pløjning 20 cm dybd~.letkomblharvefsåmaskinc. frontpak.ker 248 O O 18 2 0.2
3. Plojnmg 12 cm dybde. let komblhlU'Ve/sAmaskine, frontpakker 240 O 2 IS 2 -1,2
4. Stubbarvmng. alm. radsåmasblK 171 O O 20 9 ·3.2
S. Stubbarvnmg, wveslczrWnaskiae (Kulnseeder) 193 O I 23 S -0,3
LSD M

/998 j fo1"$"8 m S\'ag uknuJtsbdampel.J~

I. Pløjnmg 20 cm dybde, tung komblharvClsårnasitiM, frontpakker 281 O 8 18 17 69,9
2. PlojnlDg 20 cm dy~. let kombll\at\'t·;såmaskll~. fmntpakker 27. O 7 l. 18 0.1
3. Plojnmg 12 cm dybde. let kombibarve;simaskme. frontpaller 288 O IO 19 21 ·3,0
4. Stubharvning. alm. rads1maslnnc 257 O ,. 17 28 -7.9
S. Stubharvning. slciveskærslmaskine (KuJtisccder) 27. O 13 19 25 ·5.9
LSD M

I forsøgene er a",'~ndt falgende maskiner: Tung kornblhar\'~ Combl Dan 3000 fra Doublel Record
Stubharve: Vibro Flex fra Kongskilcl~ Skiveskærsåmaskme: Kultlsccdcr fra Double! R~cordfNordsten

Let kombiharvc: Kombi-K fra Agrodan Frontpakker: Le\'e1n~x (70 cm ringe) fra Dal-Bo

er i 4 af forsogene vinterhvede og i et forseg vårbyg.
Ukrudtet er ikke bekæmpet lige godt i de 5 forsog. Det
kan have påvirket resultatet, og derfor er forsøgene op
delt i to grupper. I de 2 forsøg med en god ukrudtsbe
kæmpelse er der kun små udbytteudslag for de forskelli
ge etableringsmetoder. Der er ikke nogen sikker forskel
mellem udbytterne. I de 3 forsog, hvor ukrudtet er be
kæmpet noget svagere. er der stolTe udbyrtcudslag, men
forskel1ene er ikke statistisk sikre,

I fot"Søgsled I er der pløjet i 20 em dybde, Jorden er be
arbejdet med en tung kombiharve med slæbeplanke. 3
rækker harvetænder og en rorpakkevalsc, Ved såningen
er endvidere anvendt en frontpakker (70 cm nngc). Der
er opnået et meget jævnt såbed. Fremspiringen har været
god og ensartet. 1 forsogsled 2 er der også pløjet i 20 cm
dybde. Den eneste forskel i forhold til forsegsled I er. at
der er anvendt en lenerc kombiharve, Den har været ud
styret med en rorpakkevalsc forrest og 2 ræller harye
tænder. Der er opnået et fint såbed ligesom i forsogsled I
på alle de tre jordtyper. der er indgået i forsøgene. Den
runge kombiharve bar givet et lidt mere jævnt og findelt
såbed end den lette kombiharve, I forsogsled 3 er der kun
plojet i 12 cm dybde. Det har givet et mere knoldet såbcd.
Spildkorn og planterester er dækket dårligere. I forsogs
led 4 er der efter to stubharvninger sået med en alminde
lig radsåmaskine. Stubharvningerne har imidlenid ikke
frembragt et lllfrcdsstillende såbed. Der har været pro
blemer med spildkom. planterester, slæbning og spring I
plantebestanden l forsogsled 5 er der sået med en sklve
skærsåmaskine (Kulnseeder) efter to gange stubharv
ning. Skiveskærsåmaskinen har Ikke haft samme tendens
til slæbning som den almindelige radsåmaskine am endt I
forsegsled 4. Dc to stubharvnlOger har imldlcnld ikke
sikret et fuldt tilfredsstillende såbed for denne type såma
skine i alle forsogsleddene. Det er vigtigt. at jorden er
heil jævn. da det eller:. ikke er muligt at opnå en ensartet

dybde.
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Der er gennemfon et enkelt forseg med etablering af
vinterrug (G3). I forsøget er afprovet tre etablcringsme
toder. Direkte såning udenjordbearbejdning samt såning
efter stubharvning er sammenljgnet med traditionel
etablering efter pløjning. Der er ingen sikkcr forskel i ud
bytterne efter de tre etablenngsmetoder,

Etablering af vinterhvede efter frøgræs
Der er betydelig interesse for at 13 belyst, hvordan vinter
hvcde bedst etableres eftcr flerårig frogræs, Baggrunden
er. at der ofte er set en utilfredsstlllcnde etablering afvin
terhvede eftcr frogræs. Der blev gennemført 3 forsog i
1996197 med rodsvlngel som forfrugt. Forsogene er vi·
dereføn i 1997/98 efter en ildt ændret forsogsplan. Resul
taterne af de 5 gennemfone forsog fremgår af tabel 3.
Forsogene er gennemfon på JB 4 (I forrog).18 6 (2 for·
sog) og JB 7 (2 forsøg). Forfrugterne har henholdsvis
været engsvingel, rodsvmgel, hundegræs og alm. raj
græs. l forsogsled I er der plojet kort rid for såning uden
nogen forudgående jordbearbejdning. l forsogsled 2 er
der sprojtet med et pyrethroid i august mod fritfluer. l de
3 sidste forsogsled er der forctaget fræsninger for at opnå
en god itu rivning afgrønsværen. I forsogsled 5 er der for
uden 2 gange fræsning også tromlet med en cementtrom
le for såning for at opnå en god sammentrykning af jor
den.

14 afforsogene er der ikke opnået noget sikkert merud
bytte for de gennemforte behandlinger. Der er ikke kon
stateret manganmangel i nogen afforsøgene. Der er regi
streret angreb af fritfluer Iet forsog. , dette forsog har der
været stor forskel på plantetallet i de enkelte forsogsled,
men det har ikke resulteret i sikre udbytteforskelle. Un
der de forhold. der har været gældende i disse forsøg. har
cn intensiv jordbearbejdning ikke kunnet betale sig. Der
har været bedst okonomi l al ploje uden nogen forudgå
ende bearbejdning af jorden.



Talwl3. Erablermg al nn/('rh"ede elter ! ars {rogræJ fG.fj

Pet. pI. Pet. pi
Planter~m.

Vhl1erb\edr fnl~"" "'8':'b p!.m' hk;;~.f romMV snegle

IWl< 4 jiWfiJg II(/N' "ngreh af\nrglt'
I. Ubehllndltt ,

'" 80.S
2 Pyrelhrold i aug mod fnlllucr J m O,J
3. Fnrsnmg I gang J 230 J.I
~ I r.e,nmg 2 gange , 220 0.7
~. Frorsfllng 2 gange + troml mg "6 J.l
/.SO '"
IlJlJ~ I fiJ""Km I.mlllglsncg!I'"ngn·h
I. Ubehandlet O 7S 70 80.6

I'yrethrold I aug mO\i fntfluer JJ "0 JO~ 2.1
J Fræsning I gang O 4 J60 I~.I

4 FTIl'snlng 2 gange O JJ 17) 16.4
~ Fnesnlng 2 gange t tromling JJ O 170 1~.9

Uif) "

l et forsog har der været el megel kraftigt angreb af
snegle. Resuhatcme afdene forsog er \ ist for sig sel\ Ila
bel3. I forsogsled l og 2.Il\order ikke er forelagel nogen
jordbcarbcjdmng for plojnlng. er der regl!otrerel 70-75
pet planter med angreb afsnegle, I de 2 forsogslcd. hvor
der er forelaget IO fræsmnger henholdsvis lige efter host
og Igen IO dagc cfter for-ae fræsmng. er der ikke regi·
~Ircrel nogen plan ler med angreb af snegle. P:\ grund af
effcklen på sneglene har fræslllnge01e i dettc forsog glvel
elmerudbytle på 15·16 hkg pr. ha Forsogsopgavcn vi
dereføres. Forsogsplanen er dog ændrel. så tildelmg af
kvælstof om efteråret og forskellige plojctidspunktcr
også bli\ er afprcnet I afsntt F er 01111a1l forsøg med hæl·
Slof og kaltum til Vinterhvede efter frogræs.

Der er gennemf011 et enkelt forsog med etablenng af
\lnlerhvcde efter klo\ergræs (G5) I delte forsøg er der
opnåel et ~Ikkert merudbyttc for sprojtnmg mcd P)'TC
thrOld i august mod fntf1uer Der er dog Ikkc reglslrerel
angreb af fnlf1uer l forsoget. ~ del er U\·i~t. h\ad årsagen
III udbyttcudslagct er.

Jordbearbejdning ved etablering
af vårbyg
Del tidligere omtaltc samarbejde med blandt andre
Forskningsccnter Bygholm om gennemforeIse af forsog
med jordbcarbcjdnlllg omfatter også en forsogssene i
v3rbyg. Forsogssenen ble\ slanet I 1997 I 1998 er der
gennemfart 3 fo~og. Resultaterne er \ 1St I label ~. ForsG
gene er gennemfon på JB ..4, jB 5 og jB 6 Forfrugten er
\ inlerhvede I alle 3 forsog. Resultalerne af forsogene I
1998 er l god overensstemmelse med resultaterne fld
1997, Dcrer Ingen ~Ikker for.;kel i udbytlel efter de 5 for·
skellige elablering~mctodcr Der har I 2 af for..ogene
været problemer med for dårhg ukrudlsbekæmpelse. Ved
plojefri dyrkning er dCllllCgCI afgørende med en cflcktiv
kemisk bekæmpclse af ukrudtet. Erfanngerne med de en·
kclle behandlinger er OI111<ill nænnere i Oversigl ovcr
Landsforsagene 1997 og er fortsat gældende.
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I 1998 er der gennem/or, et orienterende/orsog på Kold
kærgard med radremlllllg af kom pa 24 cm række·
a/stand I de kommemh' år skal der }.wnnemlore,\· en
rækk<' liJn>/Jg /lied dyrkning af kom på 24 ('11/ række
lIfsland komh",aet nwd nu/refl\ntng. If(Jr.<:og('ne kom·
mer ogwi til at /lU/Kil en mmmenlignwg al k('muA
ItkJlult~bt'kæmpel:,e med j{Jrskellige .wrat('gh'r lor meka·
nisk hdæmpel.H! a(lIkmdtet

Etablering af markært på sandjord
I for:\rcl 1998 er der stanet en ny forsøg!>senc med
clablcnng af markært p:\ sandjord (G7). Baggrunden for
senen er. al sandjordsarealer med markæn. der er etable
rel tmdillonc!l efter plojning. kan være udsat for jordfyg·
nmg. i::.n af mulighederne for al mmdske risikocn for
jordfygnlllg er at undlade plojlllng. Der er afprovel 3 for
skellige elablenngsmclodcr. S:'Ining efter ~lUbharvnlllg

med både en skl\'eskær~:ima ...kme og en almmdelig rad
s..i.maskmc er !)ammenhgncI med tradllloncl etablenng
eftcr plojning. Der er kun genncmfon el for\og I I99R
Der er mgen Sikker forskel I udbyttet efter de 3 for.;kelh
ge etablenngsmetoder Forsogcnc fortsælter.

Etablering af vinterraps
før og efter høst af vinterhvede
En del landmænd har i nere år ekspenmcnteret med at
ctablere villterrap~ for host af enten \ interbyg eller vin
lerll\ ede. Rcsuhalcmc i praksis har været megel \iVlllgcn
de. Dcr er tidligere gennelllfnrt forsøg med etablenng af

G
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Tabel 4. Jordbearbejdnillg ved etablering a/l'årbJ8' (G6)

Vlrb)'Z

/998. J forsøg
l. Pløjning 20 cm dybde, tung kombiharvelsåmaskine, frontpakkcr
2. Pløjning 20 cm dybde, let kombiharve1såmaskinc. fronlpakker
3. Pløjning 12 cm dybde, let kombiharve1såmaslUne, frontpakker
4. Srubharvmng, alm. radsåmaskine
S. Slubharvniog, slciveskrrsåmaskine (Kultiseeder)
LSD

/997. Jjorsøg
l. Pløjning 20 cm dybde, tung kombihar....c/såmaskine. fronlpakker
2. Pløjning 20 em dybde, let kombiharve!såmask.ine, frompakker
3. Pløjmng 12 cm dybde, let kombiharvelsAmaski.~
4. Stubharvning. alm. radsåmasklOc
5. Stubharvning. skivesluersåmaskine (Kulriseeder)
LSD

I forsøgene (1998) er anvendt følgende maskiner:
Stubharve; Vibro Flex fra Kongskilde
Let kombiharve: Kombl·K fra Agrodan

256 I 2 2 13 54,1
246 O 2 I 12 -0,7
213 O 2 I Il ·2,1
2<>, O 2 I 24 ·3,7
208 O 2 I 29 -5,8

"'
214 I 0,2 0,1 l 56,7
216 I 0,3 0,1 6 -1,0
248 I 0,2 0,1 6 ·2,0
240 I 0,3 0,1 IO .2,1
m O 0,3 0,1 IO ·0.3

""
Tung komblharve: Cornbl Dan 3000 fra Doublet Record
Skivesk~rsåmaskinc: Kultiseeder fra Doublet R«ordINordsten
Frontpakker. Levclf1ex (70 cm nnge) fra Dal-Bo

vinterraps for høst af vinterbyg. Disse forsøg er omtalt i
Oversigt over Landsforsøgene 1996. J Oversigt over
LandsfoTSøgene 1997 er beskrevet erfaringerne fra 8 de
monstrationsmarker med forskellige erableringsmetoder
i vinterraps, herunder etablering for host af vinterbyg. J
1997 blev der anlagt 4 forsøg med etablering af vinter
raps før høst af vinterhvede. 2 af forsøgene er kasseret.
Resultateme afde resterende 2 forsog, der er gennem fort,
fremgår af tabel 5. Forsøgene er anlagt i vinterhvede. for
di der ofte ikke er [id til at få vinterraps etableret rettidigt
efter høst afvinterhvede. Erablering afvintcrraps for host
af vinterhvede giver mulighed for at undgå vimerbyg i
sædskifter med vinterraps.

I forsøgsled l er vintcrmps etableret traditionelt efter
pløjning. I forsøgsled 2 er der sået direkte uden pløjning.
I forsøgs led 3 og 4 er rapsfrocne spredt med gødnings~

spreder henholdsvis ca. I. august og ea. \. juli. Begge de
gennemførte forsøg er anlagt på J8 6. Vinterhvede kunne
høstes meget tidligt i 1997, hvilket gav bedre muligheder
end nonnall for rettidig etablering afvinterraps efter vin·
terhvede. Idet cne forsøg er forsøgsled l og 2 sået den 14.
august og i det andet forsog den 20. august. Plantetallet i
forsogsled 3 og 4 er væsentligt lavere end i forsøgslcd l
og 2. Plantetallet er dog højt nok til at give fuldt udbytte.

Tabel 5. Etahlering ujvinterraps fnr og e/u'r høst af
l'iflferhlw/e (G8)

Planter Ukrudt,
Udb-~

Vlntt'rTaps pr. m' pct. dækn. merudb
~Onl.pnl , Ms' bItg P', h4

1998. lforsøg
J. Pløjning. alm. såmng 69 lO 37,1
2_ DIrekte såning l2 49 ·1.0
3. S.ining for host, ca. I.llug. 34 49 -4,6
~ Såmng før hos!. ca I.Juh 28 49 ·2.5
Lsn "'
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hvis planteme Cl' jævnt fordelt. Der er ingen sikker for·
skel mellem udbytterne. J forsøgene er der ikke sprøjtet
med glyphosat for spredning af frøene i vinterhveden,
fordi det ville være for tidligt i fornold til det forventede
høsttidspunkt. I praksis må det dog generelt tilrådes at
sprøjte med glyphosat, før frøene spredes, for al bekæm
pe gammelt ukrudt. Del udclukkcr imidlertid en tidlig ud
spredning af froene. Forsogsopgaven videreføres ikke.

Etableringsmetode og radrensning
i vinterraps
Derer i de senere år gennemført en del forsøg med såning
af vinlerraps på 50 cm rækkeafstand kombineret med
radrensning. l disse forsøg er vinterrapscn etableret eftcr
pløjning. Andre forsøg har vist, at raps sået på 12 cm ræk·
keafstand udmærket kan etabicres uden pløjning. Derfor
er der startet en ny forsogsserie med såning afvintcrraps i
uplejet jord på 50 cm rækkeafstand kombinerel med rad
rensning. Del er kun lykkedes at gennemføre cl forsøg i
[998. Se tabel G9 i tabel bilaget. Der har været meget
græsukrudt i forsøget. Udbyttcniveauet har værel lavt
uden signifikante forskelle mellem forsogsbehandlinger·
nc. I afsnit E er omtalt andre forsøg med dyrkning af vin
terraps på 50 em rækkeafstand. Forsøgsopgaven videre·
fores.

Vanding
I vækstsæsonen 1998 har behovet for vanding som hel
hed været beskedent. Der har dog værel et udbredt og
stort behov for vanding i maj. Vandbalanecunderskuddel
for hele maj måned har været ea. 60 mm, svarende til et
behov for \·2 vandinger. I juni har der i visse egne aflan·
det været et moderat behov for vanding (I vanding). Fra
sidste halvdel af juni og sæsonen ud har der ikke værel
vandingsbehov. I nogle egne af landet har der derimod
været ncre perioder med overskudsnedbør.
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"ed eltJhlenng af"lfIler
T(lp.~ li" hOS1 af\'In!erIJl'g
eller \'Imerln-ede er de!
"g!ig! ar upnå en runelig
ensarte! plantehestand
PlantelUlle! ma daimud
gerne vær<> Imt JO-30
I'elewhh'rede I'lfp.\plull!e,·
pr ",.' Åtln gi\'e/llldt ud
hrt!e. Rapsplwuer, der er
l'tahlere! udell plojmng,
har 0./1(' et par knæk på
roden Rapsplamerne su
ger I jorden, /lI'or jord
struktllren !illlldf!r det

la
hel 6 er \ lSI \ andbalanceunderskuddet i månederne
apnl-september. am endl som ct tilnænnel udtryk for det
gennemsnillige vandingsbchO\. Opgørelsen er udarbej
del på basis af vandbalaneeunders\..uddct i hele måneder
og tager ledes Ikke hensyn 111 afgrodemes nOJagllge ud
vlldingsforlob. Del er lal for potentlel fordampning. der
ligger lil grund for tabcl6. I den periode, hvor afgrodemc
Ikke dækker jordoverfladen, og i penoder med ct betyde
IIgl vandb.t1anceunticrskud er den aktuelle fordampning
mIndre end den polentlelle fordamplllng.

I 1998 har dct \ærel muhgt at an ... ende et edb-program
p:\ Intemenet til \andingsMynng. Programmet hedder
VA. DREG 'SKAB og er ud\ Iklet Isamarbejde mellem
Danmarks JordbrugsForsknmg og Landskontorel for
Planteavl. Programmet kan beregne aktuel fordampnmg
ud fT3 khmadata og nogle P.t oplysnmger om afgrode og

jordtype på hver mark. Landmænd. der onsker al bruge
progT3mmet. kan seh opreue marker med afgroder og
mdtaste oplysnmgerom nedborog \andlnger Vandlllgs
behovet kan aflæses af nogle figurer. der gl\cr et godt
o\crbli\...

Læplantning
Dcr er i alt anvendt 3,7 mil I. planter til læplanlning i
199798. I de kollektive projekter er der plantet 619 km
læhegn. mens der er anvendt 1.074.000 planter III mdlvl
duel læplalllnlng. Del rremgår aftabel 7. Oerer skel et lil
le fald I aktl'dtcteme I forhold 111 foregående sæ'\On. Fal
del skylde~ en stagnerende okonomls\.. Illskud...ramme og
svagt stigende priser

Tal1t:J 6 I'clfldbalancculIderskud am'end! .mm IIdm'k for genllenmlllJzgt \·(lIIdmx.~bchol (mm) pd groV.Hllldl" jord I 1998

Molnedlia vandbalance V~ IVinlmzdl G"",IKM10flo:-IRoe<""'JLandidf:1
april I maj l jUnJ I juli I pUi l sep i alt maj-Juli øpnl-juh m&j-sep junJ-Sep juh·stp

NordJ)lland O " O O O O " " " 41 O O
M.dt- og Ves'Jylland O " Il O O O 68 68 68 68 Il O
ChlJ)'lIand O " b b " O '" b' bo 90 ]l l7
Sydjylland O " 18 O J O 70 7b 76 70 li J
">'n O b' "

, J, O "b ol ol 1:!6 .. JO
SJrlland og Lolland FabteT O b8 J4 12 J, 2 ", 114 114 ", 8J 49
Bornholm O 74 O O 4 O 78 74 74 78 4 ,
Hele landec 1998 O " Il O

"
O 8J 69 69 8J 2S 14

l....' li 7 J7 SO .. , 168 .. 115 147 142 10J
19% 46 J 62 64 l4 O 209 129 175 16J 160 98
I90S IS Jb J, 88 8b O '60 ISO 17' 24S '09 17'
1994 23 SS J l 109 O O 218 19S lI8 19S 140 109
looJ J8 69 69 O O O I1b 118 17b llS 60 O
1002 O 7J 122 6J O O 258 258 258 258 185 6J
199' Ib ,J O bl JS O Ib' 114 lJO "' '" 9b
1990 20 SS O S7 lJ O I4S 112 lJ2 I2S 70 70
Ilde landel 1990-9R 20 " " SS " O 187 141 Ibi Ib7 121 81
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Tabel 7 Koflektn'e og indh'iduefle læplantnmgsaktiviteter

KoUektiv l2pIuaIniDa: 1997198 UdIcwndc

.l-nokbde ~...... =~....... ...... J..-..x ~ 'tJP=nCDCk Ii>tno ""'"1::.- ~
~ ~ ~ .t=".\: 1GO..'bio I~

1000 ...

Vendsyssel 3 60 26 5 19 m 101
Himm<rland I 23 20 3 " 212 49
Viborg 2 -l4 23 4 " 296 115

Ari"" I 36 20 2 15 250 94
Vejle 2 56 18 3 21 301 19
Rmgkobing 6 12 45 I 26 516 235..... 3 16 19 4 9 359 61
Søadc]ylland 2 30 IO 2 14 174 51
Fyn 12
0<rne Øg I 23 15 2 8 175 215
Hele 1andc11997'98 " 421 198 27 I~ 2.663 1.074
Hele landet 1996R7 19 "5 221 IO 152 2.903 1.165
Hele lande1 1995,96 " 362 278 21 172 2.985 1.062

Hovedparten af det samlede antal planter er am endt i
den kollektive læplantnmg. Kollektiv læplanrmng omfat
ter projeJ...1enng. rydning af gamJe hegn, jordarbejde.
planter. plantning og tre års vedligeholdelse. I den kol
lektivc plantning er 45 pet. af planterne blevet anvendt til
etablering af 6-rækkede læhegn mod 55 pet. i 1995/96.
47 pet. af planterne er blevet anvendt i 3-rækkede læ
hegn, mens 8 pet. er anvendt i lægivcnde lovlræplantnin
ger og supplerende hcgn. Omkostningcrnc for lodsejeren
ved at etablere et 6-rækket læhegn under den kollektive
ordning udgor typisk 3.300 kr. pr. 100 m. mens omkost
ningerne vcd et 3-rækket udgor ca. 2.500 kr. pr. 100 m.

Ejere eller forpagtcre, der ikke har mulighed for al ind
gå i el kollektivt projekl. kan tl tilskud til individuel
læplanming. Ca. 30 pet. af del samlede forbrug af planter
er anvendt tilmdividuellæplantning. Der er ydet tilskud
til 773 lodsejere.

Loven om læplamnmg er ændret. Ændringerne belY
der. at der nu kan ydes tilskud til læplantning omkring
driftsbygninger og -anlæg, ligesom der kan ydes tilskud
til vildlbeplamnmger, der indgår i den kollektive læplant
ning. Endelig kan der ydes forhojede tilskud til etablering
aflæhegn uden brug afpcstlcider på økologiske brug. el
ler indcnfor de særligt følsomme landbrugsområder
(SfL-områdcrne. der er udpegct af amterne). I praksis
beryder dct. at læhegn på økologiske bedrifter eller
indenfor SFL·områderne kan renholdes mekanisk gen·
nem 3 vækstsæsoner, uden al del bliver d)'Tere for lodse
Jerne.

Rammen for de kotlckli\c læplanmingsaktl\IIClCr i
1998'99 er samtidig øgel fra 24 til 29,8 mill. kr. Intcrcs
sen for plantJllng aflæhegn og lægl'iende lo\'træplanmm
ger er lntldlemd megel ",tor I diSse år. Selv med den foro
gcde okonollllske rammc lil piantIlmgs rcl 1998-'99 er
der Ikke midler ul at Imødekomme alle ansogmnger An
sognmgerne om 111s:J...ud til kollektiV læplantning ovcrstl
ger finanslovsforslagel mc:d godt 35 pet.

El kollektivt projekt skal omfane Cl geografisk
sammenhængende områdc. I\onnalt følges et rot3tlOns-
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monster indenfor hver af landets 9 regioner. der betyder.
at alle cJcre og forpagterc skulle tl mulighed for at indgå i
et kollektivt læplantningsprojckt hvert 6.-8. år. Den for
ogede interes5C betyder imidlenid, al disse tidsintervaller
forlænges. så der eflerMnden kan gå op mod IO år mel
lem tilbudene til enkelte lodsejer om at indgå i et kollek
tivt læplantningsprojekt. Landsforeningen De Danske
Plantningsforeninger har gjon de bevilgende myndighe
der opmærksollulle på situationen og håbcr på stigende
bevillinger i de kommende år.

3600 ,------------,

600

Fig Om/angel afden koflekll\'e plantnIng gennem 10
u,.



Kulturlel,"ik

Efahh'r;ng aft'llæht'KII
lUlder den kol'eÅf/I'l' ord
mng ForMe ar ,\ytll'r
planln"'gen lUe "(me
get, Men en d,-/>dl'p!ty
nmgli,r elahlering og
effekll\' ren/wldeIH' I de
forttl' tre ar '1IÅrt'r t'n xml
Start Allerede i I"hl,t af
en 1",/r snt'.\ ar kommer
læheKnet fiJ" ol\'Or ul ,'"ytit'

; lam/\"kabt,t Oven' An
læf{sarl't. / midten !
1'(l!kstsæwm Nedn'l'( 8 (ir
efter plal/ulfnK
(1"010: Omar InKenlei')

213



H

Økologisk dyrkning
AfMichael Tersbøl

Lnteressen for omlægning til økologisk drift er fortsat
stor. En prognose udarbejdet af Landbrugets Rådgiv
ningscenter forudser, at ca. 1000 Jordbrugere med op til
50.000 ha vil søge om autorisation i 1999. Derved vil 3D
delen aflandbrugsareaJcI. der dyrkes efter de økologiske
regler. komme op på 5.5 pet.

0koJogiskjordbrug er sladig Cl tema, der fylder Iden of
fentlige debat. Aktuelt er Fodevaremuusteriet på vej med
en ny Aktionsplan for økologisk fodevareproduktion. h"or
der bl.a. fokuseres på eksportmulighederne for økologiske
varer. Miljomirusteriet arbejder med scenarier for både
udfasning afpesticider og omlægning afdansk landbrug til
okologisk drift. Begge rapporter offentliggøres i begyn
delsen af 1999, og der gives derved yderligere stof u! de
banen og til overvejelserne omkring muligheder og be
grænsninger i økologisk Jordbrug.

Der er fortsat ct stort og udækket behov for økologiske
planteprodukter. hvorfor høje priser og omlægningstil·
skud gør det økonomisk attraktivt for mange at blive øko·
loger. For at opretholde en bæredygtig planteproduktion

* *.,J q

FiK J De okologiskeforsog erfordelt i hele landet
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skal to store udfordringer for økologisk planteavl tackles.
Både ukrudtsproblememe og kvælstoiforsyningen er ud
fordringer, som driftslederen skal løse på overordnet ni·
veau i sit dyrlcningssystem. Rådgivningstjenesten vil
sammen med forskningen udvikle styringsredskaber, der
kan hjælpe den økologiske driftsleder i mål på disse om
råder.

Interessen for økologi afspejler sig også i den ogede
aktivitet i rådgivningstjenesten, hvor man ønsker at kun
ne servicere såvelomlæggere som etablerede økologiske
jordbrugere. Der har i 1998 været en betydelig akti\'itet
indenfor efteruddannelse og rræningsdage for konsulen·
ter, etablering aferfagrupper mv. Flere foreninger har nu
ansat to økologikonsulenter til at betjene deres medlem
mer. I forlængelse heraf har der igen i 1998 været stor
interesse for at anlægge økologiske forsøg, og der er i år
anlagt 50 pet. flcre forsøg end sidste år.

læsevejledning
De økologiske markforsøg spænder over mange afgroder
og forsøgsområder. som det fremgår afoversigten i tabel
1(side 216). Dette afsnn er disponeret i samme rækkefol
geo som opstillingen i tabel I. Som en afspejling af, at
økologisk jordbrug og dermed også økologiske forsøg
må arbejde med helheder, kan det nævnes. at 27 afforsø
gene er flerårige fOBOg. hvor sæds1cifteeffekten er en del
af behandJingsstrategien. og hvor flere forsøgsår skal
medvirke til at besvare forsøgssporgsm4lene. ogJe af
disse 27 fOBOg er anlagt i 1998 og giver forst resultater i
de næste par år. Arbejdet med de økologiske landsforsog
er gennemfort i samarbejde med de landokonomiske for
enmger og i stor udstrækning finansieret af Struktur
direktoratets udvikJingsmld.ler til okologisk jordbrug.

Vinterhvedesorter
Der er stor interesse for økologisk dyrkning afvinterhve·
de. Det er den kornart, der har det største udbyttepotenti
ale, og der er mulighed for gode merpriser, hvis produk·
tionen kan afsættes som brødhvede. I forsogsserien med
vimerhvedesorter er der to sorter, der ikke optræder i de
konventionelle forsøg. Det er Stava, som er resistent
overfor stinkbrand. der kan være et betydeligt problem i
dyrknlOgen. Desuden er det Bussard, som er den mest ud
bredte sort til brod bos tyske økologiske planteavlere.

Der er gennemfort onc forsøg med sorter afvmterh\'e
de. og resultaterne ses I tabel 2. Udbyttet har Været på



TaNd I Antal lands/orsOR med "kblog/sk dyrkmng 199X

FonogsomriJe I Antal forso&

Sonsforsog
Vinlerhvwe, 7 soner 9
VInIeroYIl. 4 sonl'l I
Rug og tnticale. 3"2 soner 6
Vårbyg. 7 sorter 5
VArhvcde,5 soner 5
Havre. 6 ..oner 6
Markæn. 6 sorter 6
lupin. 4 sonel S

DyrIcnlng af vmterhvede
Sluder Oll udsa=dsrnzngde I \lnlerh\ooe I
RzUcdyrloung Ifbmdh\ede 4

l kruduhar...mng
Vinterhvede 5
Marlæ:n 5

GrungOOnlng og efkrafgrodcr
IITeklcn IIf cfteTlIfgrmlcr 5
Grongedning som efterafgrode 5
Dyrknmgss)-~Iclllcr hl llkolog1Sk kom 11

Grovfoder
LupIIl Clg markæn ul helsæd 3
Sammenbyggede grmfodcrsYSlcmer "*
f\cdfzldnmg og stnghng 1 llo\crgrx\ 3

Iroa\·1
Samdyrkmng af gr:r,. og klo\C~TfroS_
Afgrodetolel1lnee o\erfor stankdbenslar. er J

I alt økologiske forsøg 94

Sanll11C niveau som de foregåcndc år og relativt ensurtet
mellem fOl1logene Dc flcste af forsøgene er tildelt hus·
dyrgodning og har gode forfrugtcr. I gennemsnlt afforso
gene har der været meget lille forskel mcllcm de prøvede
sorter. Kun Bussard adskiller sig fra de ovrige \ ed at gl\C

et :-'Ignifikant lavere udbyttc. Buss3rd har samtidig det
hOJeste protcinindhold. [ det ty~ke klassifikationssystem
for brodh\edesoner figurercr den som en EllIehvede
Den er lang~trået. har middel tilboJchghed for lejesæd.
svag modtagelighed for meldug og er modtagelig for
brunrust.

Som cn supplerende beskri\t:lsc af sortcrnc ttl brod.
har Drabæks Molle AiS gennemfart analyser og provc 4

bagnlllg afde brodsorter. der mdgår l forsoget. Analyser4

]'ahl'/2. I'illferltl'ede,wrl('r H'll (Jkologl.l'k d\'rkning 1/}98 (/11)

Okologisl.. d~ rkning

ne ses foret ud\alg afforsogene I tabel 2. Selvom proteln 4

lIldholdet er beskedent i alle sortenlt:, er brod\"olumenen
tilfredsstillende, Bussard har den hUJeslc værdi med hen
syn ul brod\"olumen. glutenmdhold og sedUllentatlon
værdI.

I gennemsnit af forsagene har der Ikke været væsentlig
fOl1lkel på mængden afukrudtl de furskellige sorter. men
der har været stor forskel på ukrudtsmængden I forsoge
ne, I fem forsog har der i alle sorterne været ovcr 80 pet
dækmng af ukrudt ved host. Angreb afmeldug og gulrust
har \<cret meget svage l alle sonerne. To forsog har han
kraftigt angreb afSeptona, og her har Bussard været mcst
angrebet.

Itabcl 3 ses en ovcrslgt over neTe års resultalcr af for 4

sog med \ lIuerh\edesorter i økologisk dyrknlllg. For
holilitallene gl\er ct godt Indtryk afde enkelte Mlrtcrs ud·
b)1te:-.tabllltet. Del ses her. at udbyueniveauct h;lr været
nogenlunde konstant over årene bortsct fm 1996. hvor
den meget torre vinter stillede en storre kvælstofmængde
ul rådighed for hvcdcn om fodret.

l'cd \'Q/g ll{\ IIIlerJ/I'edesort kun mafl fugl' IIdgulIg'lPllflkt /
de olloejallllKcr. der er næmt./or km1l'entionel/t' sorter I

(I!~11lt B. ~ide 51. Supplere11lle til delte skoldet ht'mærÅe,\
tlIHrthtn'heden Ikkt> er sa \tgllg t ok%guk cl\'rkmng.
hmr kwr/'ltof- og udbytte"n'eauet er \'æ.'lentbgt lal·ere.
Ul mali mJr mtere~sere ,<;Ig for .'iorter med middel/wlgt
til lemgl .llrcJ for arlorbedre konkurrenceel'nen o\'(!r!or
IIkntdl og eleJlWelt Ildlæg tit grollxmln/ng.

- af mo" I fl.H't aiKode afiætfllllgsmlllighede,. hor illter·
eS~t're .Hg .Herligt for sorter. der kim sælge" III hagt'
{iJrlJl(iI.

- al mali i tilfælde allurt'kom.\t o(slillkhrandp(i ejendom
mens arealer Indenfor de wmere lir hor vælge ('II resl
Slent !)ort. t'l'l. \'(('Ige \'århW'd(~ eller ('II and(~n kvrnort

Vinlerbygsorter
Der er gennemfon et forsog med \lntcrbygsorter. Resul
tatet se~ I t:Jbcl H2 I labclbllaget Udbyttelll\eauet har
\ æret be:-.kcdcnt. og dcr har Ikke været markant fOl1lkd
mellem ~rternc og sortsblandmgen. Interessen for dyrk·
nlng af\'illtcrbyg cr fortsalliile, En af fordelene ved vin·
terbyg er dcn tidlige host. som muliggor tidlig ctablcnng

Septona. U1audI, Kva.!itctsanalYit'f PrøVC'bagnlO8 Udbytte

I

Vlntubnde dz~inl dz~
~n I ~"~ I roldl>J I":,n:' -'J ~mer. fbi,

,"", _:./i:! \'olwnen. pet vand-
hkar'....skridrung , bøst lOO~':x1 optaae

1se

~Il/U/ forrøJ( • 8 8 , , , 8
Sonsblan<bng 4 66 10.1 47,0 100
"'laU 3 ... 10,1 21.7 301 31 -2.6 ...
Ilunrcr 3 6' 10.1 ",6 99
Askeiis ,

6' 10,3 21.1 270 " 5-10 52.5 -1.0 .,
Tm> 3 65 10.0 19.0 274 54 SlO 51.0 0,7 101
Pentium 3 65 10.1 20.5 310 36 5-10 ~S.~ .(J.] 99
Cone;>; 3 66 9,6 ·0.9 98
BU~"l1f(1 5 (., 11.0 24,4 310 41 hlO ~ 1.0 -7.2 85
Isn l'
"'on~bl:mdlng Tnnll::lla. Hussar. Pentium. KlInK>
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Tabel J. Ow:rsigr overflere ars forsøg med
,·inlerhl'edesoner i økologisk dyrknmg.
forholdstal for kerneudb....-ui!

Vlølrrtl ...edr~
Alltalforsøg ;/ 6 5 8
Blanding. hkg. pr. ha 46,8 65.8 49.5 47,0
Blandrng 100 100 100 100
Tem 88 100 111 101
PenllUm 102 99
Slava" (I0J) 94
Hunter 99
AsketIs 98
Conez 98
Bussard 85

l Sta\a kun med 1 4 forsøg 11997

Tabel 5. Rug og trl/icaicsoner \'ed økologisk dyrkmng.
forholdstal for udb)'ue i 5 enke/reforsøg J998

Forsøg nr
Vl.t~tritkak og 6 3 I • 5 2\i.trrb'ick

Udb)'tte.hkg~prha

DOn'unalor" 52.5 50,7 4J.0 J1.S 19,3
Fhl. FhL FhL FhL FhL

l. Dommator . 100 100 100 100 100
2. Esprit' 12' 115 127 106 102
J. Hacada' 85 102 117 118 83
4. Prcgo" 72 86 1.3 90 88
5. Vision 89 85 134 119 91
6. Sonsblandins'l 62 50 125 86 60
LSDJht 7 6 9 1/ U
JB·nr • 1 J J J

af cfterafgroder eller vinterrnps. Desuden kan mekanisk
kvikbckæmpelse iværksænes tidligt.

Il Atm rug
2) Hybnd rug
3) Tnllcale
4) SorlSblanding. vinterh\ede; Tnntel1a. Hussar, Penuwn. Rumo

TaMI 4. VinternJg- og lriticalesorter ':ed økologisk
dyrkning /998. (HJ)

Alm. rug
: Hybrid rug

Trilleak
• Sonsblandlng. nnterh\e<k Tnnlella.llusSilf. Penllwn. RJtmo

I ldb).-ne og

l1kru<h, mmidbyttr.
Skold- hkg pr ha

\'Ial~~ Irhkak r '''- ~.... o.n. Fht.r'l.' ,... ~. ~~ <40 >'0 n<m.
nlng

""" ;k~ .,:"Ii, .Ul
all.

forsøg

Vinterrug- og triticaiesorter
Der er gennemført fem forsøg med rug- og tnticaJesoner.
Der er desuden en sortsblandmg afvintem'.:ede med I for
sogene. Resultaterne ses i mbel4. I gennemsnit af forsø
gene har der ikke været signifikant forskel på arter og
soner, men det dækker over stor variation mellem forsø
gene. Der er en tendens ul, at hybridrog har gIvet et
merudbytte og vinterhvede et mmdrcudb)1te i forhold til
målesorten Dominator. I de Io forsøg. der har haft det la
veste udbytteniveau. har der ikke været noget merudbytte
i hybridrug.

Alle forsøgene er tilført flydende husdyrgodning. og I

tre forsøg har der været gode forfrugter. lire forsag har
der været en relativt slor mængde ukrudt. og i disse for
sog har der været mest ukrudt i hveden.

I tabel 5 ses. at der har været stor forskel på, h\orledes
sorter og arter rangerer udbyuemæssigt i de forskellige
forsøg. Kun i et forsog har vinterhvede og trilicaie givet
væsentligt højere udbytte end Dommatorrug. Forskelle I

udbyttet mellem arterne vil i de fleste tilfælde langt over·

Ved valg afvdrbygsorr kan man tage udgangspunkl i de
anbefalinger. der er nævn/for kOIll'enlionel/e sorter i af
snil C. side 95. Supplerende ril dette skal del bemærkes:

at stråslivheden ikke er sd \'igrig i okologi.\·k dyrkning.
h~'()r hælslof- og udbyttenh'eauet er væsentligt min
dre.

- at man hor interessere sig/or sorter med middel/angl
II/ langr strå for al Myrke konkurrencee\'nen ov('r for
uknidt og l!\'entllelr udlæg a/grongodning,

gå forskellen mellem sorter. Det ville derfor være værdi
fuldt. h'v;s man kunne forudsige, h\'ilken komart der på
den givne lokalitet vil klare sig bedst udbyttemæsslgt.
Forsøg med aner giver næppe et univem:1t og entydigt
billede. men resultaterne fra de enkehe forsog må tolkes i
forhold til lokaliteten og årets vækstvilkår.

24 konventionelle artsforsog i 1998 viser, al tritlcalc på
alle jordtyper har glve.t et la\ere udbytte end både rug og
vinterhvede. Udbytteforskellen fra triticaie til rug og vin
terhvede har været storst på IB 1-3. Der har dog ikke
været statistisk sikre udslag.

Ved l'alg a!rllgsorl og Iri/icalesort henvises ril afsnit B,
henholdsn·s side 33 og 40.

Vårbygsorter
Der er gennemført fem forsøg med vårbygsarter. og re
sultaterne ses i label 6. Desuden ses i tabel 7 forholdstal
fol'" sorternes kerneudbytte i forsøgene for de sidste 5 år.
Udbyttet er væsentligt lavere end i de tre foregående år,
hvor det har været relativt ensartet. To afforsogene med
1a\1 udbytte er såel midi i maj. og de tre O\'lige forsøg
med middel ul højt udbytte har klovergræs som forfrugt.
Sorteringen og tusindkomsvægten har generelt \'æret
dårligere end sidste år og råproteinindholdet højere.
Mængden af ukrudt har værel moderat. I gennemsmt af
forsøgene har Tofta givet el signifikant mindre udbytte
end sonsblandingen. Tona har i flere forsog været kraf
tigt angrebet af meldug. Evelyn har haft den højeste tu
sindkomsvægt, den bedste sortering og den laveste pet.
jorddækning med ukrudt ved høst.5 5 1 J J J

IO 38 25.4 48,7 39,4 100
IO 38 1.2 10.7 6,9 118
II 38 1,2 0,2 0,6 102
3 35 -2,7 -1.1 -1.7 96
2 33 2,2 0,4 1.1 103
O 44 -6,1 -115 -9,1 16

'" '" '"'" '" 9./

Ant/Jlforsøg
I. DominatorIl
2. Esprit'
J. Hmcada'l
4. ?rego"
5. Vision'
6. Sonsblaoding'
LSD /.J
LSD 1-6
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Tabel Y (hpr~igl Q\'erflen Url forwg med
Itirhl'edeJOrI('r led lJkCJIQKI,~kd)·rknlflC.
rorhold~lalfor Åt!Tm'lIdb,"t/('

1998

,
37.5
100
103
95
.3
92

-----

,11110/[QrJug ! , , 3
Dragon. hkg pr. ha 22.3 45.4 33,5 43,7
Dragon 100 100 100 100
Cadenz3 117 10l 108 110
HaJdu~ 92 JOb III
Ilarlekm 103
Jack ]lP

V'rbHde

j/orm}!" ,YINI

Sortsblanding I 80 27 34.7 100
helvn .1 '8 " 0.0 100
Banole 0.01 72 27 lA lO.
Tolla , 74 ,. ..ti 88
UeMI 3 78 28 1.7 10l
1·~lom;J. O .., 2}; -lA %
AIt'\ls O 7. 31 -2.8 '2
Llnlb " 2' O.l 1111
LSD 3.l

Meldua. Son""'$. Ukrudt. UdbY""
~. ,l:<. ~db ..\ 'rbyg dZ Ina dz~;.g Fhl., "d o." hkg kerne

s.kndnma 2.5 mm ...ed tK~1 pr. ba

Son~bl31ldmg l....amba. Ilcnnl. LinUS. AIe>;ls

- Tllh('1 ~ Ol en'iK/ OI'er Ilen> ar~.I()r;HJg I/In/l'(irb\'gwrti!J
I ('(lokoloKI.\·k d\'1'knillg, kwlrold:./alfur
kernelldhll!e

V'rbyg 1998

.{nlu!{i,r..,,}; .' .. • , ..
Blandmg. "-8 pr ha 35.1 46,4 42.6 ....8 34.7
Blandmg 100 100 100 100 100
Alt'llls 10l 101 101 101 .2
bd)n .. '7 101 100
Bartolc 107 100 lO.
Ilenm IOl IO~

T.1b 88
P:lloma 9.
linUS 101

(J/ man bar /nlert!sse sig/or !lorier med re~;stensOl er·
(Ol' IUlI'rem'11wroder, h\'l~~ man påtænker at dyrke ha\'.
rt.! j M!tlsklftel

Vårhvedesorter
Ocr er gennemfort fire forsøg mcd vårhvedesorter. og re
sultaterne ses i tabel 8. Desuden ses I tabel 9 forholdstal
for udbytte I forsogcne de Sidste 5 år. Udbyttet er i samme
slOrrelscsorden som de tre foregående år. To afårcls for·
sog har klovergræs som forfrugt. og IO andre forsog er
sået midi i maj. El forsog har haft kraftIgt angreb af mel·
dug. Mængden afuknldt h"r generelt været modem\. Der
har Ikke værct signifikant forskel på sortemes udbytte,

men dereren tcndens lil. al Dragon I modsætning til tidlI
gere år har givet højere udbytte end flere afde 0\ rige sar·
ter. Samme forhold gør sig gældende I de kom'entlonelte
sortsforsog

Havresorter og vårsæd
Der er gennem fon tre forsøg med havresarter og vårsæd.
og resultaterne ses i tabel IO Desudcn ses I label Il for·
holdstal for ha\'rcsonemes udbytte l forsøgene for de Sid·
,tc 5 :k Ldbyttcnl\ eauet svarer III de sidste års hOJe m·
\-eau Alle forsøgene har haft klo\ergræs som forfnlgt. I
to forsog har der været kraftige angreb af meldug i havre.
men Ikke I \- årbyg og '..årh\'ede Uknldlsmængden har
\- æret stor I to forsag. Sonerne RevlM)r. Adamo og Corm·
do harglvcl ct hlle. men slgJllfikant mCnldbytte i forhold
ul målesonen Rise. som nu I Io år har været blandI de la·
\esrydende soner. Cormdo har den største tusllldkoms~

vægt.
I gennemsnit af forsøgene harder Ikke været forskel på

vårsædsaneme. Men i de enkelte forseg har der I IO 111

fældc været store forskelle, I el forsog. hvor havren har
\'æret kraftigt angrebet af meldug. har vårh\-'cde glvel et
merudbytte på ca. IO hkg pr ha I Cl forsøg har der ved
host været betydehgt mcre ukrudt I forsogsleddene med
"årh) g og vårhvcde

I 'ed Hl/g lIf h(l\r('.~Qrthor mun i.'.ær tage ht!nsHI ril
et hojt udbytte.
101' modtagebghedfor meldug,
lal liIboJelIghed IlIltj<'sæd,
hOJ lJHindkol'lls\'ægr o): lav .~k{/lprlJcelll. 11\,/\' mCJII Oll·

sker al kil"'I(' ~'ælgepruduktionen som gn'Il!lCJI're

TubelS. Vtirlll'edesoTler "ed ok%glsk dlrknlflg /998. (H5)

Kvall~lyscr

-~ Udb"..Mddug. """ona. lJ1<Ndl.

&JUlen I faldtal
U.dl'"

I~na dz'fnm. dz~ rlpfOlt'ln.
I~' .o~I",u.nd-

~"",. Fhl

..d pct. cm' pr. opta8d~ hkg~
""""f IOO8 md

Antul/one8 , , , 3 3 J 3 I I 4 ,
Dngon 3 3 24 12,2 23.7 298 4l 600 50.0 J7.5 100
Jacle 6 2 27 12,6 15.6 J26 " SSO 5J.0 -2.9 "Cadenza 3 2 25 12.2 24.1 378 J9 l20 57.0 1,0 103
Bllldus l 3 24 12,0 2104 340 " SJO 50.0 -2.5 '3
Harlekin 3 3 26 12.4 22,8 193 l2 640 52,5 .2,6 9J
L')f) "'
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Tabel 12. ,~farkært.mrter \'ed økologisk dyrkning 1998.
(lIl)

100
106
106
97

104
108
100
99

3

46,4
2,9
2,9

-1.3
',9
3,7
0,0

-0.4
2,7

'"

5 5
43.3 100
-2.8 94
-7~ 83
.4.0 91
-5,6 87
·6.5 SS
4.1

3
29
30
29
29
28
29
27
39

5
30
27
20
28
25
20

l
36,9
36.7
37.1
34.2
34,7
37,7
4<l,9
362

j

2'~
245
25.8
24,9
23.8
25.2

4

3'
3'
43
12
39
39

3
Il
9

'O
9

II
Il

0,06
0.02

Anlolforsog 3 5 4 • 3
Rise. hkg pr. ha 33.7 41,5 53,7 '2~ 46,4
Rise 100 100 100 100 100
Adamo 105 103 95 104 106
Poncho '03 103 97 104 97

.,,'" 109 93 103 104
Corrado 98 112 108
Revisor 107 106

Antalfor,H'8
I Rise"
2 Revisor"
3 AdanlO IJ

4 Pontho"
5 Petra"
6 Corrndo"
7 Vårbygll
8 Dragon"
1...'\0 /-6
LS/) /-8

An/ulforsog
Aladin
Bohal)'r
Baccara
Hamlon)'
Astina
Focu>
I-'m

Arllulforsøg 2 3 j

Aladm. hkg pr. ha 37,1 33,6 433
Aladm 100 100 100
lJohatyr 80 99 94
l3ilccara 81 99 83
Focus 99 8'
Harmony 91
Astina 87

Mukært

Ukrudl, R<\prolem. A~rod'-
Udbytte

"'~in~
og

Marluert pcl.1 høj ved merui:lb., Fhl
"'ed høs

_ol hOst, cm hkg kerne
pr. ha

Tabel JI. Oversigt overflere drs/orsøg med ha~'resorter

ved økologisk dyrkning. forholdstalfor
kernelIdbytte.

I) Havl'C
2) Vårbyg-sortsblanding: lamba. Henni. LinUS. Alc:xis
3) Vårhvede

Tabel IJ. OversigloI'erflere år.ffor.wg med markærrsorrer
\'l'd økologisk dyrkning, forholdsfUl for
kerneudb)'rre

Tabel IO. Ila\Tesorter og l'årsædsaner ved l,k%gisk
dyrkning /998. (H6)

Meldug, Ukrudt. UdbytiC

~:"""""'" Pct. '1::'.
og

"irh\tde og
dæ~i'ng ,kai TKV ~nidb., fbI.

,,'irb}'K :d~s' bkg kerne
pr. ha

Sorter af markært
Der er gennemført fem forsøg med markærtsorter, og re·
sultatet ses i tabel 12. Forboldstal for udbytte for flere års
forsøg ses i tabel 13. Udbyttenivcauet er betydeligt hø
jere end de foregående år, hvilket skyldes årets klimabe
lingelser. To forsøg. der er sået i marts måned. har givel
henholdsvis ca. 55 og 65 hkg pr. ha i målesarten. I tre for
søg har der værel en relativt stor dækning af jord med
ukrudt. Der har ikke været nævneværdige sygdomsan
greb i nogen af sorterne, men i el forsøg har der været et
kraftigt bladlusangreb. Alle sortcrne har givel laverc ud
bytte end målcsorten Aladin.

Vedrørende valg afærtesort og etoblering afmarkært
henvises til afsnir D, side 125. Supplerende ril delte be
mærkes der, ar ridlig ....åning afærter bor have høj priori
tet med hensyn til ar opnå el hojt udbytte og en god kon
kllrrencee\'ne ol'erfor uknidl.

Sorter af lupin dyrket til modenhed
Der er en ogel interesse for dyrkning af lupin. både til
grøntfoder og til modenhed. Arets vejrforhold har med·
virket til. at lupin har været yderst vanskelig at dyrke til
modenhed, og de sortsforsog med gule og blå lupiner. der
er anlagt i 1998. har ikke kunnet hostes. Lupinfro har et
højt protcinindhold afen hoj biologisk værdi. svarende til
soyaprotein. Da de tilmed har en dyb pælerod. kan de
være el interessant alternativ til ærter og hestelxmner på
uvandet sandjord. Nye sorter af blå lupin. som endnu
ikke er i handelen. har en mere afsluttet vækst end de hid·
tldigc sorter. og det giver en tidligere modning. J 1998 er
der i en sort afblå lupin (E l 01) høslel op lil 38 hkg pr. ha
på sandjord og 54 hkg pr. ha på lerjord. Forsøget indgår i

Sammenligning af forholdstal og udbytte
For de fleste kornarter S<1mt markært ses i figur 2 en
sammenligning af forholdstal for sorternes kerncudbyttc
i økologiske og konventionelle forsøg. Forholdstallene
refererer til en sortsblanding eller målesart mdenfor hver
forsøgsserie. Forholdstallene siger ikke tloget om udbyt
teforskellen mellem dyrknings formerne. Indenfor hver
art er sorterne sorteret ener faldende forholdstal i den
konventionelle afprøvning. De konventionelle forholds
lal rcferercr til forsøg uden svampcbekæmpelse i vinter
hvede, v:\rbyg. havre og vårhvede og til forsøg uden
vækslregll1enng I rug.

For rug. havre og vårbyg har der været god overens
stcmmelse mellem forholdstallene i de to driftsfonner.
Kun vårbygsarten Evelyn har haft over 5 procentpoint
forskel i forholdsta.llene. I vinterhvcdc har der været stør
re spredning i de konventionelle forholdstal end i de øko
logiske. Isa,:r Cortez og Asketis har givet et relativt bedre
resultat i de konvcntionelle forsøg end i de okologiske.
For vårhvede har sorterne i den konvemioneIle afprøv
ning ligget relativt ens, hvorimod derer større spredning i
de økologiske forholdstal. Her ses over IO procentpoints
lorskel mellem Jack og Cadenza. l markært har der været
~tor forskel på. hvorledes sorteme rangerer. I de økologi
ske forsøg har Aladin været den hojestydende, mens den
har været lavestydende i de konventionelle forsøg.
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Vinterhvede Vårbyg

Vårhvede

Sort.bl.

Harlekin

HIHavre Markært

Hannony

Bacca..

Boha""
Focu.

Astina

Pet..

HUl11..

Conez

Esprit

Ri..

Tena

Askøtis

Adamo

Son.bl.

Poncho

Hacada

Revisor

Pentium

Comldo

DomInalOl'

80 90 100 110

.Økolog;,o
120 80 90

• Konventionelt uden sv..-.
100 110 120

Fig. l. Forholdstal/Dr udbytte j konventionelle og økologiske sorts/orsøg i /998. Forholdstal på 100 repræsenterer
ikke del samme kerrrf!lldbytte.
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En ny sort afblå lupin (ElOf i \'en.'itre billede) modner tidligere end gule lupiner (sorten Juno ses i højre billede).

et projekt ved Landbohojskolen og Danmarks Jordbrugs
Forskning.

Såtider og udsædsmængder
Der er gennemført et forsøg i vinterhvede med såtider og
udsædsmængder. ResuJtatet kan ses i tabel H91 tabeibila·
gel. Der har ikke været udbyttcforskel som fø1gc af ud·
sædsmængden. men den sene såtid har givet et lavere ud
bytte. Den sent såedc del af forsøget har haft tendens til
lidt mindre pet. jorddækning med ukrudt. mindre angreb
af $cptoria og større angreb af meldug. Der har ikke
været væsenllig forskel på indholdet afråprotein i kerner
ne som følge af sålid cHer udsædsmængde.

Rækkedyrkning af brodhvede
I Tyskland dyrker cn del økologiske planteavlere kom på
stor rækkeafstand. 24 cm og derover. og med udlæg af
klovergræs. Derved integrerer de grøngødningen i kom·
sædskiftet, de ar nerc muligheder for ukrudtskontrol og
opnår ofte højere proleilllndhold l f.eks. brodhvede. For
al rn belyst dette dyrkningskoncepl under danl)ke forhold
er der på fire lokaliteter i 1998 indledt forsøg med række·
dyrkning aføkologisk brodhvedc. Resultaterne ses I tabel
14 og 15. Forsøgene er gennemført således. al man enten
kan sammenligne rækkeafstande med samme antal plan·
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ter pr. ml eUer med samme antal planter pr. meter række.
Der er sået klovergræsudlæg i foråret 1998.

Udbyttet er blevet ulllfredsstillende lavt ved en nckke·
afstand over 24 cm. Rækkedyrkning kan tænkes at give
udlægget bedre plads. men del giver også ukrudtet bedre
plads. især under de vækstviikAr. der har været gældende
i 1998. Jorddækningen med ukrudt har været storst ved
de store rækkcafstande og er kun påvirket afplantetallet I

rækken ved normal rækkeafstand. Der har været tendens

Dyrkning afkom på rækker kan l"ære en måde otfd mere
plads til grongodning pa



Okologlsk d~ rknin~

Udbytte, hkg k.t:rn~pr. ho

Vlnterh~ede

Tahel /5. Rækkedyrknmg af I,kologl.\k brodhledp
Furholdstal {or udhl'lfl;' led fire enlce/U' for.mg

Forw, nr !

J Innog I Y9~ Pluffll'lal P/affl/'lalt"
R(f'k1(t'ar~1a1/(1

R(('Ueu~laffd P" m rnt'lt'r"'" I' 12em 53,] 34,7 47.3 66,1
12cm 400 'O 25 10.5 50,4 100 Fn, Ih' Hit FbI

l2o;m '00 25 '9 10,6 ·-',6 o, 12cm 100 100 100 100
12em 133 17 32 10,9 "',3 91 1A o;m " 'O W, Ol

24cm "JO 100 31 IOA ~2.1 9. 36"" 61 69 86 87
24 cm 200 'O 32 10.9 -5,6 80 4!1cm 38 " 7. 77

]f,cm IH ;0 " 113 -11.11 '7 Pcr ubuJuJahuIIg lwl "øst 2]-79 64-73 9-15 3-8
48"" 200 100 " 11.5 ·15.2 70 LSD,Ir, /O

" •
-Sl\cm 100 'I, " 11.6 ·II<,l< 6'
lSI) I.

Vlaluhndt'

TalJell.J Rækked\'rkmng afl,koJogt.~kbrndhlede 1998.
(/110)

III ct stOrTe angreb af SeplOria og meldug ved den stOrTe
rækkeafstand. Ved skndning og ved h,,~t har der Ikke
været forskel l udlæggets andel afafgrodcn. fonnodent
lig p5 grund afkonkurrence fra ukrudtel. Protemproccn
ten er Ikke oget markani og kan Ikke opveje de udbytte
tab. der er registreret ved de stnn.te rækkeafstande. En
fordobling af plantetallet pr. melcr række har gl"et en
forbcdnng af udbyttet p. ca 3.5 hkg pr. ha både \ ed 24
og 48 centimeter.. rækkeafstand

Ilabcl 15 ses for alle forsøgene forholdstallene for ud
bylte ved fire ræHeafstande og med samme antal planter
(50) pr. meter rækkc. Forsogene er soneret efter sligende
forholdstal for udhytte vcd den Slorste ræ\..kcafsland. Ud
byttenedgangen vcd den ogede rækkeafsland har varieret
meget fnl forsøg 111 forsog og har muhg\l~ sammenhæng
med mængden af ukrudt. Rækkeafslanden har StOn.1 ind·
nydelse på protcillprocenten I de forsog. h\'or dcr har
\ æret mest ukrudt Efter'\'lrkningcn af udlæg ved forskel
hge rækkeafslande registreres i 1999. Forsogene f0I15æl
les

ForeIvhig anm'fales dl'l, (Il ræJ.!..(·tll·rklllllg kun prakfi
H!re.\, In'js man Iwr I/lttltx!t(·tI fur Kod konlrol med ukrud
lel. reks I'ed radr('nJnmx

Ukrudtsharvning i vinterhvede
Der er gCllnemfon Ire forsog med ukrudt~harvTling I vin
terhvede. og resullaremc ses i tabel 16. Udbyttet cr rela·
li\1lavt, og der cr tenden!> til. at alle bchandlingeme har
glvct et mcrudbyue. som dog ikkc er statlstlsk sikkert.

Antallet af ukrudlsplanter er omtrent blevet halveret
\cd den mest intenSive behandling. 81mdharvnmg (vcd
fremspmng) alene har forogel antallel af ukrudtsplanter.
mcn har alhgevel givet samme e1lcr slOrTC merudbytte
end de ovnge behandlinger. Der kan værc tale om en
>.forskydnlllg(t. så de slorsle (ældslc) ukrudtsplanh:r er
fjemet og anost lIf nye. Det kan have gIvet afgroden en
\ækstmæssig fordel Protemindholdel er kun i beskedent
omfang p~\'irket af ukrudlsharvnmgemc.

I Cl af !'orsogcne har der dog været ct signi fikanI
merudbyttc p5 20-40 pet vcd alle behandlingerne. I dettc
forsøg cr det obscrvere!. at der j alle de behandlcde for·

sogslcd har værcl en tydelIg morkere gran farve om for·
året. Muligvis har ukrudtsharvningen forhindre!. at
ukrudtet har optaget kvælSlof i konkurrenec med afgrø
den. Seh om der ved sidste optælling har været mere
ukrudt Idet bhndharvcdc forsogsled. kan dcttc ukrudt re
elt have haft en mllldre wfStofprodukuon og konkurrence
mcd afgroden

[ label 16 ses ogsA udbytte og nettomerudbyllc for
ukrudtsharmmg I \lllterhvede for årene 1995-1998.
Både merudbyttcrnc og neltomerudbynerne cr storst \ cd
blindharvmng. Generelt er de dog beskedne. Ocr er kun
regnet med udgifter lil arbejdsløn (60 kr. pr. ha). Strategi
en for ukrudtsharvning skal Imldlcrtld også lage hen~yn

til. al man kan få en god effckt af ukrudlsharvning om
foråret på bundukrudt. som dels kan opformcre fropuljen
og dc Is genere hostarbejdet betydcligt. Ukrudtsharvning HI
cfter fremspmng om efteråret er Ikke afpro\et IdiSse for-
sag. men forMtg vcd Danmarks JordbrugsFof'\kmng har
viSI en relal1\t god effekt på "intemnnueile artcr som ka-
mllle. der gcnerelt lUe kan bekæmpes om forårel på
grund af dens oprene \ækst Ukrudtsharvmng I stadIum
11·1 J om efteråret I vlllterh\'cde kræver et meget Jæ\ ni
~bed og absolut lllgcn afgrodctlldækmng. h\ l" man skal
undgj udbyttetab ved behandlmgen

De ml Uf\/lIflerleforsog med ukrru/tslwnllillK I 1'lIl1erhl'I'
de \'iser:
- at der opmls beskt·tln(· fl/enldln'Ul!r I'ed ukmdts/wr..'

",ng,
0/ fQrskd/t'IIe I menu/briter )'ed sligl'nde O111ul 1,,:
haml/lnger er ,mul. men der er .Htwf;1 menldhyue l'I!d
bllndhannmg alene.
at hhndlran'ningen alelle frenmll!r uknults."plYIlIgell,
\"Q der her er flere ukrodl.\planter end uden uknu1ts·
han·IIing.
ar de me~t mten.\lVl! slrategier halverer antalh'l af
uÅmdtsplllnter, hilde græs og lok/mbladet.
a/l/kmdfsdækningen ved IlUst klin a reduceret / he.~·h'·
de"l omfilfl~,

al IIknldl\'han"';IIg ,. \'wtl'rhl'l'de kUli xellllem[i.res
ude" wl'.wmflige skader po afxmcll'lI.
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Økologisk dyrkning

Tabel 16 Ukrudtsharvning j wnterh\'ede ved ølrologLSk dyrkning 1998. (fil l)

't;~!r
u-.-p'.m' lJ1!o!dl, Hqkmlep'."

VWu.... I ~.*" ~....... --= I:;....0-10 po
_.

J forsøg. /998
I. Ubehandlet 38 208 9,. 2J J1,0
2. I harvnmg )4 2S1 10.1 16 4,2
3. 21wvnmg« (Io<) I 14 162 10,1 18 2,3
4 2 harvninger (krnfhg) I.l " 157 10,) 17 22
5. ) harvninger 1+1.3 19 III 9,8 19 3,3
LSD M

8/tmøg /997·98
I. Ubehandlet 23 130 '0,3 20 48,2
2. I harvning 11 '43 10.2 11 3,5
).2 harvninger (let) JO 115 9.9 14 2,0
4.2 harvninger (kraftig) 15 107 10.3 16 2.5
S. J harvninger 12 72 10,1 16 3.1
LSD 1,8

9fonIJg. 1996-98
I. Ubehandlet 22 119 20 49"
2 I harvning 16 124 11 3.•
3. 2 han1linger 12 101 14 2,9
.5. ) harvninger II 67 16 2,3
LSD 1.0

/J fors.g. 199.5·98
I. Ubehandlet 29 108 .52,6
2. 1 hatvmng 22 110 2.5
J. 2 harvningtt 11 89 2,3
LSD 1.8

Led 2 er harvet før eller ved frernspiring <bhndhanrning)
Led J er harvet før fremspIring og l gang I fOMt "cd stadie 30 (let ukrudtsharvnmg)
Led 4 er harvet før frernspiring og l gang ved stadic JO (krntllg ukrudlsharvmng)
Lcd oS er harvel før ftemsplring 08 1gang vcd stadie 30 (krdfilg ukrudlsharvnmg) og l gang 3 uger senere
Prisen på l harvning er 60 kr. tIl dækning afarbeJd!>'lld.

3,8
1,6
1,5
2,2

J,2
1,3
1.8
2,0

3,2
2,2
1,4

2,1
1,6

Ukrudtsharvning i markært
Der er gennemført to forsog med ukrudtsharvning I

marlcært. og resultaterne scs i tabel 17. Udbynenivcauet
er højt trods et meget stort ukrudtstr)'k. Der er ikke opnå·

Strategi for ukrudrsharwllng i \'interhvede

I P/an/æg såning af\'imerhvede omkring slutnin
gen afseptember.

l. Gør såbedet k/ar ca. 2 IIger for planlugt sdning.

3. Harv såbedet oveifladlsk igen Iforbinde/se med
såning, og ajslllt med et meget jævnt såbed.

4. f1arv fiJrste gang, lige fiJr kornet spirer igennem
jordoverfladen.

5. J-Ivis der forventes problemer med kamille. og
man hor opnået et meget jævnt såbed. anbefales
det at harve meget forsigtigt på ukmdtsp/anter.
nes kimbladsstudillm. Hvedep/amerne må Ikke
ti/dækkes ved behandlingen.

6. Hvis der om foråret er etableret meget bundll
kmdt, harves tredje gang. mlrjorden kan bære
og smuldre efter harven.
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ct sikker effekt på udbyttet af ukrudtsharvning, men i det
ene forsøg harder været signifikante merudbytter ved 3-4
harvninger. Plantetallet er kun moderat reduceret af de
tidlige harvninger, mens der ved den seneste harvning er
sket en reduktion af plantetallet på ca. 20 pet. Der er op
nåct en høj effekt på over 95 pct. på henholdsvis græs
ukrudt og lOkimbladet ukrudt. Dcn samme effekt blev
observeret i et tilsvarende fb~og i 1997. Ved host har be·
handlingerne halveret jordens dækning med ukrudt.

I fOl'5Og med ukrudtsharvnmg i konventionelle mark
ærter (se afsnit D) er der opnået et sikkert merudbytte for
ukrudrsbarvning i de forseg, hvor der har vlCret over 100
ukrudtsplanter pr. ml enomerudbyne[ har vlCret større
vcd ukrodtsharvning end ved bekæmpelse med et herbi
cid. Udbytteniveauet i disse forsog har været mindre end
i de økologiske forsog, og effekten af harvningen på an·
tallet afukrudtsplanter har også været betydeligt mindre.

I de økologiske forsøg. som er sået meget tidligt (før l.
april), er det observeret, at ukrudtet er spiret langt senere
end ærterne. Ukrudtet har således været langt bagud i ud
vikling på harvetidspunktet og i konkurrencen med ær·
terne. Tidlig såning afærterer væsentlig for at opnå mak
simal konkurrence fra afgroden.



Okolo~isk d~,,.kning

T(,hd I 'T t.'knl{lt.~haY\'llIng I markærtl'ed IJlmlogisk i~lrknmK 199X (H 12)

Markaut ~"akffne pr ha

.' fm'røg. J99,~'

I Ubehandlet 14 70 28 1856 IO 17 46.S
2 ' ukru.h"har\ nmg 22 71 , 272 , Il .(1.1

j, 2 " ukrudtsharvmIlg 26 63 4 187 ,
" 1.6

4' • ul..rudtshan nmg " 55 I 23 , • 0,5
J~m "'
/Ior'flg 1111;-
l. Ubehandlet 48 IO' 63 13. ,. 43,4
2 2" uknu,h,har\llIng " " J 4' IJ '.1
j. 2 " ukrudtsharvmng 48 8. O 31 14 7.6
~ 1 . uJ.rulll:.hanmng "

., O 18 14 10.~

/.m 4,0

lcd 1 er har\CI for frcrn"pmng og I ~tadlUm 10-12111:0
Lcd J er har\CI fDr frelllspl1lng og l 't,ldlum !().111J.rafhgl
led 4 ~I h.lncl for frcmsplTlng,lg I ,1:l(hulI1 1()'12lkrafllglog Igell II

Kend IIknI{Jr~onem('P" d('1I enkeile mark

:! l'ælK .\Orter med stor "(v,rmh'hfJ/de 'etl host

3 Sa mmd!ll 80 spirei~rgtige.lrlJpr. m

4 Sti ('n!limet (h,hl i 6-8 cm ml'd Ctl 5 /.;m såhtl\"tig
hed!',r alfa en ensarti't lon/dmg aOroene

5 Så -"ii tidligt, somjorllUldem' (if/ader del,

6 l/aYl'Jorste gallg, lIårllkrlldfet harn1lå kimbia·
df', eller "år ar/a, der har slw'C' kimMade, er
led (1/ spir" igemu!m jordoH'r!l"d""

7 IJarl' anden gang, nilr /Il" IIk,.,((II har små kim
bladl'

M HuYI' tredje gang, 1111,\' "ytll/.;mdt spIrerlrem

9 /Jan'lkke kraftIgere, entl ar h"lf1 J() pCI. a/ær
teplanu'rne hin er ,\/.;udel ()er han'es klin I }·3
cel/t"lIe1ers d"bde. J(J ,felll'r(' man hUlTl!r,/o
nemmere !lkllde.f ærterl/e.

Ærter er gode til at tolerere uknultshan'ning lige om·
knnglremspiringslldsplln/';tet

IO dage seoel"{'

Effekten af efterafgroder
En \ c1kcndt og relevant diskussion mdenfor okologlsk
Jordbrug handler om. hvorledes man bedst udn)1lcr den
hælslofpulJc. der opbygges I klO\-'crgræs og anden gron·
goolllng. Korrekt og konsekvcnt brug af eftcmfgroder cr
en meget afgørende faktor I hælslofhusholdnmgen, På
den baggrund er der taget Iml13th ul en forscgsscnc II!

Agersennep i \'århyg. Uknldlshanning mod korsh/om·
Slrel IIkntdt skal foretages lige om/.;nng IIkmcJtet.f frem
!lplYl"X, da det hllrtiglJar for slore Ålmb/ode.
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Tabel 18 Effekt afefterajgmde pa havre \'ed økologisk dyrIolilIg 1998. (Hl 3)

Udbytte i efterafgrode pr. ha 1997 ',j·mm. 50 em., Udb)'!teog
~."re I "interbncH

nov. 97 Pet råprotem menidbytte, Fhlhkg kerne
hkg tm>l<lr I kgN kgNpr.ha pr. h.a

/ Jor.~øg. /998
EftcraJgrode /997
lngen efterafgrøde
[ngen cftcrafgmde
Alm. rajgm:s
Rug
Vinterraps
Ræddike
LSD

Afgrøde 1998
liam
Vinterhvede
H."",
H."",
H."",
Havre

4,0
0.4
2,5

5"
3,7
5.g

13,0
2.1
8,1

22.3
14.3
23.6

32
51
29
19
22
18

11,0
12,4
13,0
12.0
12.6
11.6

17,7
4,2
8,6
9.9
7,3
6.6
4.7

100
12'
149
156
141
lJ7

Forfrugt: Vårbyg efter klovergræs
JO. nr. 3 • Østjylland
Ukrudt som efterufgrøde i led l
Efterafgroder .sået d. 26. august 1997
Vinterhvede sået d. 29. september 1997

belysning af cfterafgroderncs effekt på udbyttct i sæd
skiftet og på miljøct.

Der har været rejst kritik afden hos økologer udbrcdle
praksis med al dyrke vintersæd efter kløvergræs. Imidler
tid viser forsog fra Danmarks JordbrugsForskning. at der
ved forårspløjning afkløvergræs blot kommer en forsin·
ket mineralisering afkvælstofTet idet eftcrfølgende efter
år. og kvælstofhusholdningen er derfor ikke tilstrække·
ligt forbedret, når der bnlges vintersæd i 2. vækstsæson
efter kløvergræs.

I forsøget er der sat fokus på, hvorledes jorden dyrkes
2. år cfter kløvergræs. I princippet belyses disse Io alter·
nativer; A: kløvergræs - vårsæd med efterafgrøde - vår
sæd og B: klovergræs - vårsæd - vintersæd.

Et forsøg med efterafgrøder blev etableret i efteråret
1997, Resultaterne ses i tabel 18. I 1998 er eftervirkningen
målt på udbyttet i havre. I et forwgsled er der som alterna
tiv til efterafgrøde og havre sået vinterhvede. På forsøgs·
arealet blev der i 1996 dyrket kløvergræs. Da der kun er Jt
forsøg, bør resultaterne lolkes med forsigtighed. men det
illustrerer trods alt nogle princippielIe forhold, som kan få
stor betydning i den fremtidige kvælstofhusholdning.

Udbytteniveauet har været usædvanligllavt både i hav~
ren og vinterhveden. Havren blev forst sået den 5. maj.
Udsåning af efterafgrøde har i alle tilfælde givct sikre
merudbytter i havre. N~mil1 i foråret for nedpløjning af
efterafgrøden har været ca. 25 pct. lavere efter dyrkning
af efterafgrooerne i forhold til det ubehandlede forsøgs·
led og vinterhvede. Proteinindholdet i havre har været
større efter dyrkning af de overvintrende efterafgroder
rajgræs, rug og vinterraps end efter ubehandlet og efter
ræddike, som udvintrer.

I efterårel 1997 udviklede især nlgen et tæt p1antedæk~
ke, mens rajgræssct og hveden stod meget tynd!. Dette
forhold ses også på lørstofudbytteme i efterafgrodeme.
hvor rug og ræddike har haft den storste produktion. I for
søgsled I har ukrudlet fungeret som ))efterafgrødc«.
N·min~indholdet i jorden i november 1997 var langt la~

vere efter rug, vintcrraps og r.eddike, som har et Slort po.
tentiale for kvælstofoptageJse om efteråret. hvis de sås
tidligt.
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ForehJbig strategi for bmg afefterafgroder i
okologisk jordbrug

Efterafgroder bor bmges efter:

- hælgplanter,

- korn. der har k1m'ergræs eller lucerne somfor~

frugl.

(11Ie ajgmder, hvor der er tildelt større mængder
jast IlIlsdyrgodning. bortsetjra sildige kartofler
og roer,

- afgrøder, der efterlader en stor mængde letom~

sættelige planterester.

1 markærl, lupin. hestebonner:
6 kg sildig alm. rajgræs pr. ha. Udsås efter sidste
ukntdtshorvningl radrensning.

I kom dyrket til modenhed el/er helsæd:
10 kg klmwgræsblonding pr. ha./eks. blanding
23. hvis arealet ikke indgdr i 6-procentkravet om
efterafgroder, ellers bntges jeks. 10 kg sildig, alm.
rajgræs pr. ha.

Efter tidligt høstede afgrøder (helsæd ajmorkLert.
vinrerbyg. vinterl'aps. tidlige kartofler og sommer
grønsager):
Sandjord og lerjord i Ve:J:tdanmark:
5~6 kg vinrerraps eller 50~60 kg rug pr. ha.

Lerjord i ØSldanmark:
11-12 kg ræddike eller 7~8 kg gul sennep pr. ha.

Sås inden 20. august og helstfør.

/-/I'is man ønsker at bntge korsblomstrede efteraf
grotler efter kemarter dyrket til modenhed, kan
man med gødningsspreder udsprede jroene fiJr
host (15.juli -J. august).



Tahell'l (irongodnmg som mellemalgrode / okologlf;k
drrk",nM 1998. (liN)

lJlaudt. lU· Udb"" U~
V'rb)l ",,'Ci:,.. prokln. """""'. "hl

p<t. "" •
nlll.Jaf

",lo bkg Ir.m.e
~eftav""" lomof ",ha

"""4nwllonøg 3 , , , ,
Ingen udlrg 2. 10.5 37.0 100
Blandmg 41 , 11.0 -1.1 ,.

"Ih'ldJclo\cr 5 11.0 ·2.7 93 74
l("dklO\cr 7 11.0 ·2.3 04 "Lucerne , 11.0 -4,4 88 71
K.dlmgclnnd , 11,0 -1.0 9' 66
Jordklover 26 10,7 -2.1 94 "L.Si> '"

Perspektl\ ct i disse resullater er 11lteressant. J et sy
Slem. hvor rcssourcerne af næringssloffer er IJorden og i
forfruglsvlrklllllgen. kan vIllIersæd Ikke udnytte diSse
opIunaIt. V rsæd I kombmallon med cftcrafgroder J...an
dcnned \ ære \mtersæd o\erlegen med hensyn lil udb) \te
og Især med hensyn til en POSltl\ l1uljoeffekt. Flere for
søg skal \ I~e, om pcrspcktl\ el holder, og der er I 1998 an
lagl tre nye forsog.

Grongodning som efterafgrode
I forbllldelsc med oget omlægning af planteavlsbrug III
okologisk drift er der beho\ for:1I belysc mulighederne
for at etablere grongodning. I fonn af efterafgroder. Oko
logiske ejcmlomme uden husdyrhold har en meget be
grænset gndningstilforsel. idet de uh.ologiske regler kun
lIlIader indkob af konventionel husdyrgodmng svarende
lil25 pct. afafgrodemes kVil:lslOfbehov. Denne mængde
alene er utilstrækkelig til en rentabel plantcproduktion,
og derfor er det nodvcndlgt at brugt: grongodning. Klo
vergræs som helårsgrongodning kan dog Ikke I alle 111
fælde udnyttes på en okonotlusk fordelagtig m de på
plamea\ bbrug.

I registreringer ved D:.Il1marh JordbrugsForskmng,
Arsle\<. er der i J...lmcrudlæg måll k\"ælstofoptagclse
(lllklusl\ "-fiksenng) på mellem looog 200 kg K pr ha.
Del er end\ idere målt. at op ul 50 pet. af del opsamlede
kvæl'ilof bh\"er frigl\el indenfor Io måneder efter ned
plojnmg om foråret En megel krafhg opsamling afkvæl
stof I udlægget kan værc ensbetydcnde med mis\a:ht i
dæksæden eller hoslbesvær og hoslspild. h.. dkel under
alle omstændigheder skal undgås.

Okulogilik d~ rkning

Der er anlagt tre forsøg med grongodnll1g I ronn af far
skellige arter af græsl11arksbælgplanlcr. 1 199~ er der
målt udbytte I dæksæden (drbyg). 1 1999 måles cfter
Vlrkmngen på udbyncl I havre, I Cl af forsøgene har ud
lægget \ æret så kraftigt. at hOM afde fleste forsog<.;led har
måttel opgives, Resultaterne fra de to resterende forsog
..es I tabel 19. I gennclll<;lllt af forsogene har der Ikke
været signifikante udbytteforskdie, h\llket også har
\ æret tilfældet for det cnc fOrsllg. I dCI andet forsog har
der \ <cret sIgllIlikant nundrc udbytte I dæksæden. hvor
der er s1et udlæg. Året .. klima har begunstiget udlæggct I
en s dan grad. at det både i fOT:.llg og i praksis har gl\CI
meget hnstbcsvxr.

Udlægget i forsogene har ogs~ konkurreret med llknld
tel, og væsentligt reduceret pct.jorddækning med llkmdt
vcd hos!. Grøngodning kan på den måde modvirke opfor
meringcn af puljen af ukrudtsfro.

Ved såning af udlæg til grøngodnmg bor man tilstræbe.
at udlæggel ikke konkurrerer med dæksæden eller bliver
tIl for Slor gene ved høst

Folgende forelobigc 'lITalegl kan følges:

Gnmgodmng ud/agIl \"Inlerhn!de. rrir/ca/e. "tg ug hOl-·

re.
mah, 3 kg mdkhJ\'er pr Ira .wel sa tidligt som muligl
om foraret i llnlersæti eller ,'lUmr/dig med dæksæden f

ha\'re
GrongfJtimng udlagr I I'lirhyg, var/n'ede ug markærr:

maks 5 kg hddklm·er pr ha afen småb/adelllpe. St'J
el'/ 2-3 uger senere l'lId dæk.l'æden.

Dyrkningssystemer til økologisk korn
t 1996 blev der etablerel scks dcmonstrationsarealcr med
sædskifter til økologisk korndyrkning. En oversigt over
dct seksångc sædskifte er vist I Oversigt ovcr Landsror· I
søgcnc 1997. afsnit H, label IS, Demonstrationsarealcme H
er et bidrag til en aktuel debat. om det i økologisk plantc-
a\ I er nodvcndlgl med helåNgrongødnlllg. c1ler om
kvælstofTorsynmgen og frugtbarheden l øvngl kan :-'Ikrc:-.
med brug af klu.. ergræsudlæg som grongodning.

Udbytleresultatcrnc fra 1998 ses I label 20. UdbyucllI
\ eauet har værct hOjl ligesom i forsøgene med hancsor·
ler Der har Ikke I gennemsnit af de fem demonstrations
arealer .. æret slglllfikante forskelle på udbynet. men på
alle lokalIleter har der været slglllfikante udbytteforskcl·
le_ Resultater fra de enkelte lokaliteter kan ses i tabel H 15
I tabelbJlagct. Ocr har Ikke været forskel på. om forfrug-

Tam'110 Dyrkmngssyslemer lil okn/ogl5k korn 1998 (///5)

j forsog. 19fJ!i
-4{gmJt'
Hav~

!Ia\fC m kl,udlæg
Ha\'~

Ila\·~ m kLudla::g
Havn' l permancnl h\'ldkloveor
LIf)

"orfrugl
KJo\'ergnr:s
Vårb) S !Il udI.
KhJ\"erjrZ5

\'Artl)'gm udi
Udlrg afhVldk.lø\'a

Så·mel"de
Nonnal
Normal
~ibånd

~ l bånd
Di~kle det

18 \2.0 47.6 100
28 lUl .1.3 97
33 12.2 -7,9 83
39 11.8 ·12,0 "24 11.9 -10,1 78

"'
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Vinterhvede
Vinterhvede
Vinterhvede
Vinlerhvede
Vimerhvede

Økologisk dyrkning

Tabel 2l. Dyrkningssyslemer lil økologisk korn - 2,
Sædskifte /998·2000

IrG-,-......--.-...-....:..._j Elkr..fgrodc: lAfgrøde lm!Afgrøde 2000)

.5 forsøg /998
1. Vårbygm. udlæg KI0\'crgræs Havre
2. Gronbyg m. udlæg Kløvergræs Havre
3. Marka:rt til heiSlCd Olieræddike H3\"Te
4. Lupin Vinterraps Havre:
S. Gul stenkløver Rajgræs Havre

Led I vårbyg hOSles lil modenhed
Lcd 2 vAmyg hostes ved slrndning
Lcd 3 markæn hostes ca. 15. juli. og nr:ddih sås ca. I. august
Led 4 lupin høsles til modenhed. og vinterraps udstI"0s i lupin ca. l.
august
Led 5 gul stenkløvcr og rnjgra:s afpudses 2-3 gange l sæsonen

ten har været kløvergræs eller vårbyg med udlæg. Der er
tendens til et væsentligt mindre udbytte ved såning i bånd
samt ved direkte såning med Våderstadt såmaskine. Der
er stor variation i udbytleforskellene mellem de enkelte
lokaliteter, og på en lokalitet har direkte ~ning givet et
merudbytte på 23 pcl. For at svække kløverens konkur
renceevne er den permanente hvidkløver harvet forud for
såning af havren. Såning i bånd har ikke givet et større
proteinindhold, men har givet mere plads til ukrudtet.

De seks demonstrationsarealer med dyrkningssyste
mer er i 1998 blevet udvidet med yderligere fem arealer.
På de nye arealer er der etableret sædskifter, som er be·
skrevet i tabel 21. Fonnålet er at demonstrere forskellige

Tabel12 Dyrlmingssyslemer til økologisk korn - 2, 1998 (HJ6)

måder, hvorpå man i el økologisk sædskifte kan bruge
helårsgrøngødning og efterafgrooer. Et særligt element
ses i forsøgsled 3 med markærtehelsæd og ræddike som
efterafgrøde. Systemet giver mulighed for jordbehand•
ling mod rod- og frøukrudt midt på sommeren. Ræddiken
kan sås tidligt og sikre, at der ikke sker [ab af kvælstof.

De nye demonstrationsarealer blev sået relati\1 sent,
mellem den 24. april og den 12. maj. Resultaterne ses i ta
00122. Vejrforholdene i sommeren og høsten har bevir·
ket, at lupinerne ikke har modnet., og der er kun blevet hø
stet lupin på et afarealeme. De udstrøede rapsfrø bar ikke
kunnet etablere sig under den kraftige lupinafgrooe. Der
har været en betydelig mængde ukrudt og kraftige udlæg
ved midsommerbedømmelsen, hvilket antageligt har på
virket udbyttet i dæksæden i forsøgsled l. I oktober har
udlæg og efterafgrøder fået ovenaget. og ukrudlSmæng·
den er blevet reducere!.

lupin og markært til helsæd
Der er interesse for at afprøve alternativer til byglæne
helsæd på uvandet jord, da udbytte og kvalitet under
uvandede forhold nogle år kan blive for lavt. I praksis
dyrkes helsæd af lupin og lupin/markæn i begrænset om·
fang på uvandct sandjord. Lupin er mindre torkefølsom
end ren og kan under uvandede forhold give et rimeligt
udbytte med et hejt proteinindhold. Problemet med lu
pinhelsæd er dens lave fordøjelighed ved fodrlng afmal
kekøer.

Dælaucg afjord i Juni. pel. Dækning afjord i oktober, pet. Udbytte pr. ha
G.._

I uIoudt le~~ hkgktme I IuIaudI ""'æg ... hI<g "'""

Antalforsøg , , 4 4 4 ,
l. VArbyg m. udlæg 29 2J 6 83 27.2
2. Grønbyg m. udlæg 32 20 7 Ol
3. Markært til helsæd') 43 IO 77 38,1
4. Lupin 35 IO 2 14,9
5. Gul stenldøvcr 62 20 14 86

"Helsæd indeholder 178 g. fordøjeligt rnprotem og 1.24 kg ts. pr. FE

Tabel 23 Lupin og markærl til hel~æd ved økologisk dyrkning 1998 (HI7)

r Pet. af tØl'$tof Pr FE Udb~og Efter høst af bebæd
Plaruc- -yno

Anlal

~ P".(- Så" Høsa· ~.fro "". FKm hI<g -. .-...10<
lid 'ng """- Mof <i. m· ""'" kg

til høst "". Ah p~v "". ~.e. eJi.om proI. Mof velse .....
..of ....nof pr. ha niDg _,I kID-..e

l/onøg, /998
Markært 8.5. 4.8. 88 64 19,6 16,4 24,9 12,4 71,4 1,18 91 41 66,4 51,0 16 IO 8
Lupm 8.5- 4.8. 88 102 12.1 16.7 32,9 2A 67,2 1.44 97 60 .12,1 .14,2 8 IO 7
Lupin og markrn 8.5, 4.8. 88 % 15,6 17~ 28,5 6.6 71,0 1,29 92 55 ·9,3 ·7.8 16 IO 8
VårbY8 og markært 8.5. 4.8. 88 68 24,2 13,5 24.7 15,2 68.J 1,37 95 IJ ·2.5 -5.3 16 8 9
Lupin S.5. 6.9. 121 98 IS,4 13,6 40,8 6,1 64,S 1,62 107 24 4.4 ·8,3 IO 7 7
Lupm 21.5. 4.8. 75 98 11.0 15,9 32,1 2.1 70.0 1,39 96 45 -20,3 -18.7 8 IO 7
Lupin og maricaert 21.5. 4.8. 75 % 14,1 19,0 29,4 3,4 67.2 1,42 94 94 -IS,5 .18,1 16 IO 8
Lupin 21.5. 6.9. 108 101 16.9 13,0 37,9 0.9 64.J 1.62 106 17 -4A ·13.8 IJ 8 7
LSD .,

'"
, 0-10.0 ingengræs.IO-fuldgr.esbestand
"0-10. O- ingen kløver, IO ~ 100 pct. d...ckning afjordoverf1atie
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Forskellige såti(/er i /upin lil helsæd. Kommelldeforsog l'iI "ise. om lup;" i blanding med ærl kan være et oltert/otiv ril
hl'glærtehelsæd p,J uI'mldet sandjord

Ved Danmarks JordbrugsForsknmg (Statens Plante·
11\ Isforsog) blev der i 1977·78 gennemfort forsog med
såtlder og hostuder af lupin til helsæd. Iler fandl man. at
udbyttet I lupin toppede 120 dage ener fremspinng. uan·
sct såtidspunkl. Ved udllg såning den I. april og sen så·
Olng den 15. maj opnåede man et udb)1te på henholdsvis
~ og 62 afgrodeenheder pr. ha.

På den baggrund er der i 1998 gennemføn IO forsøg
med æn og lupin til hcls4ed. I forsøgene har lupin og
markæn været dyrket i renbestand og l blandmg samt
med forskellige så· og hosltider. [ renbestand er der sået
80 og 100 spiredygtige fro pr. mi for henholdsvis mark·
æn og lupin. I blandingen har udsædsmængden været det
halve af mængden i renbestand for hver af anerne. I
byg ærtehelsæd er der sået 50 kg byg pr. ha og 50 spire·
dygtige æncfrø pr. m!. Resultaterne ses I tabel 23.

I 1998 har markært generelt Ikke værel tørkestresset.
og I diSse forsøg har ærtehelsæden gl\'el det swrsle ud·
bytte. Det cnc af forsøgene er gennemfort på IB 6. og del
andet på JB 3. I tabel li 17 i tabelbilaget kan man se. at
forskellen på udbyttet l æn og lupm er mmdst på JB J.
Forsøgenes forsle del er sået i forsle halvdel afmaj. Der
er således Ikke skabt den afstand mellem såtiderne. der
var planlagt. Udbylteme er ensanede i de IO forsøg. Sam·
dyrkning af markæn med lupin har i forhold til lupin i
renbcstand givel en bedre fordoJclighed. større sti\else!>-

indhold. hOJcre torstofprocent og la\ere Iræslofindhold. HI
men kvaliteten af blandingen cr dårligere end æn l ren·
bestand. Udsættelse af sållden har givet lavere udbytter I
afgrodeenheder. I el forsøg. som Ikke er medtagel I tabel
23. tog ukrudtct ovcrhånd ved den sene såning. hvilkcl
har resuhercl i særdeles lav fordojelighed. Ener host af
helsæd har der været mmdst ukrudt ener lupm I ren-
ocstand. Græs- og kløverudlæggel er bedsl ctablerel ved
den tldhge såmng. Forsøgene fortsættes.

Den bedste komhlllarion afel hUj/udbytte og en 1m) fo
derwudi er opnået i markært og; hlom/illgen aflupin og
markært. sdel tidliglog hostet i begynde/sen af{wgllst

sammenbyggede grovfodersystemer
I 1997 ble\ der for forste gang gennemfort forsog med
sammenbyggede grovfodersyslcl1ler på konventionelle
kvægbrug Del er Io kendte afgroder med hOJI udbytte og
halltet. nemlig tidligt hostet ænehelsæd (gronært) og
forårs udlagt italiensk rajgræs. der er bygget sammen i el
system. Formålet er at dyrke en afgrøde lil ensilenng med
hoj foderværdi og al f3 el græsareal lil rådighed ul af·
græsning p:' Cl tidligt tidspunkl. hvor udbytte og kvalilel
falder I de overvinlrende græsmarker. Tidltg høst af hel·
sæd giver lllulighed for at hugge uknldlet af. inden der'
udvikles fro eller opbygges energireserver i rodudlobcr
ne Endelig bllver kløverudlægget "lyrket afcl storre for-
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Tabel24 Sammenbyggede grovfodersystemer I'ed økologisk dyrkning /998 Dækafgrøde (HII1)

Karakler for PCI, afl0fl>lOf Udbytte og m('rudbyne.
planlcbesulnd PC!' FK Kg Ul. a.c pr ha""........ Udlæg tørstof In Vltto pr. FE

Dækafgr.llnkl eAerslægræs" l kl0ve~' dprolein l træstof

4forsøg, /998
Marlcært hal. rajgræs 9 O 16,4 16.9 22,5 77,1 1,15 35,9 61.9
Markært Blanding nr. 42 S 6 15,9 17.5 22.8 73,7 1,22 ·2,8 -4.7
Markært Blanding nr. 22 S 6 15,9 17,3 2],0 73.9 1.22 -4.2 ·8,1
VArbyg og markæn ltal. rajgræs 9 O 16,5 16,8 25,0 72,7 1,26 -10.6 -10,4
LSD M

I) (}.IO. O'" Ingen græs, IO - fuld gr.esbestand
2) O-IO. O"" mgen klIWer, IO - 100 pet dækning afjordoverfiadc

Tabel 25 Sammenbyggede gl"ovfodersysfemer ved økologisk dyr/ming 1998. Ejterafgføde. (fil B)

Sum af I og 2. efterslæt

DRkaf&redt Udhrs
pet. ..",., :

pct. aftarstof I I I Udb~og
I tåprotcin _I _I FK In viuo kg ts.. pr. FE rnmidb~te,

trrstof a. ('. pr ha

4/0,sog, /998
Markzn Ital. rajgræs 16.9 15,3 21,8 79.4 1,12 26,0
Marktrn Blanding nr. 42 16,3 20,7 22.3 75.5 1,17 -1,9
Markæn Blanding nr. 22 16,6 19,2 22.2 76,5 1,16 -3,9
VArnys og marka::n hal. rajgræs 17,8 14,9 22.7 76,5 1,17 0.2
LSD '"

spring, inden det eventuelt bliver angrebet afanden gene
ration afbladrandbiller.

I 1998 er der gennemført fire forsøg på økologiske
jordbrug, hvor italiensk rajgræs er udlagt i Fok"UHcrt og
sammenlignet med to græsblandinger med kløvcrindhold
(blanding 42 og 22) og med byglærtlgrønsæd med udlæg
af italiensk rajgræs.

Der har været meget stor variation i udbytteniveauet i
de fire forsøg, idet del svinger fra ca. 40 a.e. i det senest
såede forsøg på JB I til 105 a.e. i det tidligst såede forsøg
på JB 6. I gennemsnit afforsogene har ærtchclsæden med
italiensk rajgræs givet dct største udbytte og dcn bedste
kvalitet. Tørstofindholdet har været ens i dækafgrodeme.
I de to efterslæt har italiensk rajgræs givet lidt højere ud·
bytte end klovcrgræsblandingerne og lidt bedre kvalitel.
Proleinindholdet har dog været størst i klovcrgræsblan
dingerne. Græsplanleme er blevet godt etableret i alle
forsøgene, mens kJøverplanteme (i forsøgs led 2 og 3) er
blevet mindre godt etableret i tre forsøg. enten på grund
af en kraftig ukrudtsbestand ellcr på grund af en megct
kraftig dæksæd.

Nedfældning og strigling i klovergræs
110 forsøg er belyst den mekaniske påvirkning afkløver·
græs af henholdsvis nedfældning af gylle og strigling,
Resultaterne ses i tabel 26. Strigling brugcs i praksis til at
give græsmarken luft i det tidlige forår og til at jævne
muldskud, men det har været diskuteret, om hvidklo
vereos udløbere tager skade af striglingen.

Der har ikke i gennemsnit af forsøgene været nogen
udbyueefTekt af behandlingerne, men reaktionen har
været forskellig i de to forsøg. Der har således været el
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udbyttetab ved strigling i det forsøg med del højeste ud
bytteniveau. Der er en svag tendens ril, at kvaliteten har
værctlidt bedre, hvor kløvergræsset er striglct, men ellers
er der ikke tegn på kvalitetsforskelle. Kløveren er ikke
blevet skadet som følge af de mekaniske behandlinger.
Der er ikke nogen udbytteeffekt af at tilføre gylle ved
nedfældning. Forklaringen kan være, al der er tale om 2.
års kløvergræsmarker med god kløverbestand, hvor man
sjældent får nogen særlig udbytteeffekt afal tilføre kvæl·
stofgodning. I et forsøg i 1997 var der signifikant merud
bytte af at strigle kløvergræsmarken i foråret. Forsøgene
fortsænes.

Foreløbig kan det konk.lllderes, at klovergræs ikke ta·
ger afgørende skade afat blive striglef i det fidlige fordr.

Skræpper er et stigende problem i okologiske afgræs
ningsma,ker. Det er nodvendigt at gribe fidligr indfor at
forhindre opformering.



OkolOl.:isk dydmillJ.:

Tuht'l _:'ti \'('dræJd",n~ al gY//('og ~/rH.?llng afklmergræf led okologak dirkning 19WI (HI9J

l 7 l 6 16,S 17.6 20,7 77.9 1,10 62.3 3 8
< , 6 , 111.-' ru ll.1 77, , 1.11 ll.~ J ,
l 7 l 6 16,7 17.7 20.2 77.9 1.10 -1,7 3 8
< " 5 , 16.2 IIUl I'U 78,8 1.07 _.1.0 3 ,

".,

V<d onb<g. Ca. 2 Juni, l.slz1oa2.sl~
Medlojuh. I

karak~for karak1n' for pet .ftørstof Iwaktei r..
K"'trgrft ~odb.

~·1k10ver. græs" IkllJ'oCf'"
p<1.

~I~i
FKin k.ts. ma-.

-'1""""'1
Udb..teølof "tro pr, FE L'
",bo

,
.1"r.1l,g. I V/}8
1ngm godnmg
2S I Gylle:, nedfældel
Kørsel med ncdflrldcr, Ingen gødmng
I • ~tngling, IlIgcn godmng
LSI)

O-IO, O HIgen gr.cs. IO fuld gra.·,I)C'I;md
0-10.0 lIl'!WnkllJ\cr.IO lOOpd tlæklllllgilfjordovcrfladc

Froavl
Der er Cl Slon bello\ for "kologisk dyrket fro af g.....cs
markspl::ulIcr. Derfor er dct meget aktuelt al udvikle
dyrklllngs... trdteglcr til okologlsk froavl, J 1998 er der an
lagl IO tre. ngc forsag med s..1l1ldyrknmg af klover- og
græsfrø Samdyrkmngens mulighed for at forbedre hæl
slotTorsynmgcn ni græsset ..kaI bcly..es. Del kendes fra
klovergræsdyrknmg 111 fodcrproduktlOll. al der kan afgl·
v'cs hælstoffra kImer til græs. når der tages slæt ellcr af
græsses. Samtidig fOf'\'cntes slæt og afgræsilingsstrategi
er I l. ~n.marken at kunne bldr.tge Id. ,Il afgrøden og den
hostcde vare holdes nogenlundc ren for ukrudt.

Atgrodetolerance overfor stankelbenlarver
Da kløvergræs er en udbredt afgrøde I okologisk jord
brug, er der ofte problemer med angreb <lf stankelbenlar
ver. I praksis er det arog til ohseT\erct. at bhlndingsaf
grøder. hvor rnarkært indg~r, Ikke ..katies s~ voldsolllt
som f.eks. kom dyrkct l renbc...t~nd Det har været bag
grunden for. al dcr i 1998 cr gcnnemfol1 tre for..og, hvor
forskellige afgroder er dyrket I renbeMand og I blanding,
Forltogene har være! anlagt r j udsalle arealer. og 1998
har været et gunstigt år for denne type forsog. idet der
generelt I< ret har været udbredte anereb.l tabd 27 ses re·
sultaterne af åreilt fon.og. Der cr optalt planter i1ge eftcr
fremsplTIng og Igen 20 og -lO dage senerc. Der har Ikke
\ærel \old<;omme angreb afslankclbcnlarver. Der er re
gIstreret 10-15 pct bortfald af plantcr. hvor byg og hane
er dyrket I renbestand eller l blandlllg lIldbyrdes. Del
l):tlllme gælder ært i renbcst'lIld Faldel I plantelal er dog
Ikke slatistlsk '\lkkert. bl.a på grund af det relal",., Itlle
antal fon.og, Der er en tcndClb til. al plantetallet for ....~r·
byg og havre Ikke er faldel, når de er dyrket sammen med

Tid.,ler kali \'tl're el SlOr' problem i ok%giskl' ~orflmar
kflr Rege/mæssig bnlJ.: afgmllgodlllllg, der (ifhugges. er
1/{u/l't'lI(/igfor al kOn/ml/eri' fids/er.

marb:rt. hVIS plant('tallt~ til gengæld er faldet Illed 25·,10 HI
pet Resultalcme må wges med forbehold. Forsogenc
fortsæues.

Forekomst afslankelhen/aner bør' lI1(Ul undenoge for
om t'jlerim'l cller om {iJrårellor plo}lllttg afgræswl w'd
at lII/c1ril'e dem ved hjælp af >lSaltl-alICUmelodenff. Kon·
S/(lIi.'Ter miln storefor('kom.~terafslankelben/an·er. skal
mmr /ll/dga al ~å fø/summe afgrodero;"m roer. m(ys og
}!mmager For at mmd~4e,\kadenfræses græsmarken, 5
cenfl",eten (~)bt/e, el/fir den .Huhhan-es gnmdlgt I mart o;

el/er hegynde/sen afapril l/ds der efter(olgemle Imt/SIa
(eref .~kadepå wirh\'g eJler (mden I'ar~æd. lrom/e,f a(gr,,
den.\ mt'd helOnrrom/e flere g(lllge i /"het at foruret

Tahl'l !7. A/gmd(!to/er(lnce OI,..r/or angn'b afSlanke/benlan'{'r I'('cl /Jk{)/o~i\'Jc d\rklllng /998 I//JO)

83,.
86

Q()

101
87 72

______"4 ':-' ..:."..:."

4l
li
lO
52
j.I

li

Stankelbenlørver ve:d
anlæg af fooo&. r-----,--'----,'-..::..--c.:,='-..::..---J

anl:a! pr. m'

''''102
186

123 140
123 122

III q, ~O

!,Iantclal dkl frC:III"llmng 100

(gTMt

Jfor.lIIg. 19V1t'
l, Vlrbyg
::! IlJHC

3. Markæn
4 Vllrb)'g og rnarlæn
S. Virbyg og M\ft
o ltaHt', matla:nog fcxk.... IUC
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Kartoffeldyrkning
Af Lars Møf/er og Jens V. Højmark

, 1998 er der i alt gennemført 45 forsøg med kartoner for~

delt på 9 forskellige opgaver indenfor områderne sorter,
gødskning og planteværn.

Sortsforsøg med fabrikskartofler
l samarbejde med de 5 kartoffelmelsfabrikker i Jylland er
der gennemført forsøg med fabrikskartofTelsorteme Pos
mo, Kardal, Meva og DianeHa.

Læggemalcrialet til forsøgene er dyrket og opbevaret
på samme sted og under samme forhold. I de enkelte for-

Tabel J. Sorts/orsøg medfabriksl«mojler. (lI)

F.b~
Udbytte og merudbytte

Iwtotler Slr.urvta.l Pet. stivelse pr. ha

hkSknolde I ...
/998, j/ansg
1. Posmo 6.0 19,9 464 24100
2. KardaJ N 9.' 18,8 78 2718
3. Meva N '.' 18,0 SJ 1833
4.Dianella 6.1 19,7 96 4829
LSD 63

/997, jforsøg
L Posmo 2.4 19,6 4JI 22244
2. Kardal N 5.0 19,7 •• 4568
3. Meva N 6) l7.S " 1656
4. Godiva N I.' 19,2 -J -5%
LSD 24

N - nematodreslstent.

Tabel 2. FabriJcsJumoffe/sorters ydeevne; forhold til Posmo

søg er der anvendt samme antal og samme vægtmængde
læggekartofler af de 4 sorter.

Resultaterne af årets 5 forsøg er vist i tabel I sammen
med resultaterne af 5 forsøg fra 1997. Skurvtallet er ud
tryk for knoldenes modtagelighed for skurv og fremkom
mer efter opdeling afen knoldprove på 200 knolde. l ta·
bel I, 2 og 3 er udbytterne omregnet til kr. pr. ha efter
mel fabrikkernes afregningsskala.

Forsøgene er høstet i første halvdel afoktober. Posmo,
der indgår som målesort, har klaret sig dårligt i sammen·
ligning med de 3øvrige sorter. Der er i forsøget ikke regi
strerct sikre udbyncforskelle mellem Kardal, Meva og
DianeHa.

Posmo og Dianeila er begge skimmelmodtagelige sor
ter og har i midten af august haft 3-5 pet. kartoffclskim·
mel mod kun 0,3·0,6 pet. i Kardal og Meva. Trods skim
melangrcb har DianeHa klaret sig pænt i forsøgene. Der
er i 1998-forsøgene sprøjtet mod kartotTeJskimmeJ fra 4
til II gange. I de 5 forsøg har plantebestanden i gennem
snit været 32.000 pr. ha.

Itabel 2er sorternes ydeevne i forhold til Posmo vist ud
fra forsøg gennemført i perioden 1990-98. Der er medta
get sorter, som har været afprøvet overfor Posmo i en
3-Arig periode - Provila dog kun i 2 år. Forholdstallene
længst til højre i tabel 2 viser klart, at sorterne Oleva,
Kardal, Producent og Calgary har klaret sig bedst.

Ved sortsvalg bør man også interessere sig for andre
kvalitetsegenskaber. Del gælder ikke mindst SOJlernes
tidlighed og skimmelmodtagelighed. Til de mere skim-

Pet. stivelse
Udbytte og merudbytte pr. ha

Fabriks- =- Antal fones hkgknolde I ..,
Forholdstal.

IwtoRo. ..
Posmo I PIV\-"Cl sort 1'0<0>0 I p.",,,..on I Posmo I prøvet son

P"'mo
Ole.... N
Kardal N
Producent N
Calgary N
Godiva N
Fecuva N
Tiva N
SaNma N
Provita N

100
1991·93 l' 19.0 17,9 400 106 20019 3802 119
1996·98 16 19,4 18,9 4J4 .0 22172 3392 115
1994·96 16 19,3 18.7 J95 72 20075 2909 114
1993·95 16 19.3 18,5 419 7J 21315 264J 112
J995·97 17 19,3 19,4 4()J 28 20495 I54J IO'
1990-92 I' 19,8 19.2 379 21 19644 60S 10J
1990-92 18 19,8 18,0 J79 J3 19644 -126 99
1990-92 I' 19,8 17,9 J79 17 19644 -992 95
1993·94 IO 19.1 16,2 ... 27 22514 ·2275 90

N nematodresislcnl.
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KartofTeldyrkning

Tabel J. Sortsforsog medjabrlkskartQj1er "ed DanmarJcs JordbrugsForskmng

/9'r-9X. gM offorsøg I'ed J)"nt/nad og Ty/sfrup.
Dillndla 21.4 517 2756]
KUI1l$ K 20.8 587 3088-
Okv. N 18,8 613 303Jl
Knrdal'" n3 55~ 30154
KMroc:o N 21.8 543 29192
ProdUCC1\1 N 2U 53q 28f('2
Meva N 20.3 545 28480
OOOI\a N 21.5 ~82 25771
Ponto N 20,0 491 25535
Posmo 21.8 ~"'7 25654

1998. gM afforsøg wd Jyndelad og hutnlp
Oanella 22.0 529
Kardal N 22.2 56]
Olcva N 19.2 595
Kum N 21.1 5bS
KarnICO N 22.2 547
ProdlJC~ntN 21.0 5]1
MevlI N 20,7 524
GodlV3 N 22,2 508
Pomo N 20.6 495
Posmo 22,4 404

28.16S
]0565
3009S
29907
29697
28419
27520
27552
25992
25251

100
107
tOS
105
tO'
99
96
96
9t

"
tOO
112
110
109
106
tO'
t03
93
93

9'

22.1 32 30341 tOO
22.8 -9 JO·UO 100
t9.5 -3 30449 100
2l,5 32 J1850 IOS
22,9 14 30850 t02
22.1 -8 2830q 9J
11.1 ·3 27603 91
22,4 -7 27294 90
21,2 ·7 25913 8S
22.8 -17 24545 "
21.6 2' 28955 100
20,9 " 32072 Ilt
18,8 ·7 29973 104
22,8 6 J0722 t06
22.4 t7 30468 IOS
21.6 -l 28780 99
20.3 -8 28074 97
21.5 6 26079 90
20.3 • 25826 89
22.1 ·lO 2413) 8S

N nematoorulSlenl

mclmodtagellge sorter horer bl.a. POSIno. Oleva, Godlva.
Mcva, Ponto og DianelIa.

I 1998 er der udfort sortsforsog ved Danmarks Jord
brugsForskmng på Tylstrup og Jyndevad fOrsogsSt3lio
ncr. Resultaterne for IO sorter fremgår af tabel 3. Der er
bestemt udbytte både I. september og l. oktober. Udbyt~
terne er omrcgnct til kr. pr. ha efter brtoffelmelsfabrik
kernes afregningsskala. Dianclla har været målesort. De
øvngc sorter er opstillet efter faldende forholdstal vcd
host I. september. Ved hosl I. oktober er rangfølgen ikke

ændret nævneværdigt. Del er stadig Kardal, Olcva. Kuras
og Karnico. der sammen med DIanelIa klarer sig bedst.

Ved Tylstrup ForscgsSlallOn er der for de samme IO
sorter gennemført parallelle forsøg lil observalion af sor~
lt:rne~ skimmclmodlagelighed i ubehandlede parceller.
Resultaterne fremgår af figur I. Del ses, at sorterne GOdl
v... Ponto, DianeIla. Olcva, Posmo og Meva i 1998 har
værel de mest skimmclmodlagelige. Produccnt, Kardal
og Kamlco har været mmdre modlagehge. mens Kuras
h,lr værel mindst skimmclmodtagelig.

II

Goctva og Ponto
_ DianeIla og OIevs

Posmo og -Møva
- Producerit og KardaJ

Kamtco
-Kures

20

':L ~__i..:-_~::::=-__c=::::::::===::=- J
o 10 ~ ~ ~ ~ ~ ro ~

Antal dage fra 1. skitrmeIft.nd l SOf1en Godiva (17. juni)

Udviklingsforløb af kartoffelskimmel i 10 sorter på Tylstrup forsøgsstation, 1998
'00

00

eo
70

I:
.l! 30

F/gllr /. Kartoffelslommel IUI\'Il/er sig Ikke lige hllrtigt ; alle sorter. men for olle sor/er gælder. af angrebet på er eller
ander tidspunkt fdr er eksplosi\·t jorfoh
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Kartoffeldyrkning

Slort udslag for N-gødskniog

Tabel 4. Stigende mængder Iotælstoftiljabrikskartojler. (/2)

j top og knolde samt meget modtagelig for virus Y. Sar·
len er spirevillig. DianelIa er ikke nematodresistent.

100,.,
166
166

16ØS5
9724

10630
10521

301
190
21l
21.

"'

21,4
21,9
21,6
21,4

J998. J forsøg Lille udslag for N-gød,knlng
J8 J. 4 og 4. Producent
1.0kgN 21,9 4J' 23675 100
2. 160kgNiN-25mS 21.1 99 4128 117
3.200 kg N i N-25 m. S 20.6 77 2570 III
4.240 kgN I N-25 m. S 19,9 87 2645 III
LSD "ØkonomISk optima! N-lllførset. kon iile beregnes
N-beho~' efter N·min: /49 kg.

1997-98.9forsilg Gennemsnit for 1997-98
Producent
I.OkgN 21,2 3.7 19488 100
2. 160 kg N 21,0 122 5661 129
3.2ookgN 20.6 119 5332 127
4. 240 kgN 20.3 127 5639 129
LSD 11

/998.1forsøg
JB J og 3, Pl"O(lucent
I. OkgN
2.160kgNIN-25m.S
3. 200 kg N i N·25 m. S
4.240 kg N i N·25 m. S
LSD
Økonomisk opTimal N-tilførsel: 100 kg
N-behov efter N-min 212 kg

Kvælstof til fabrikskartofler
I 1998 er der gennemført 5 forsøg med kvælstof til fa
brikskartofTclsorten Producent. I 2 af forsøgene har der
været stort udslag for kvælstof, og i 3 forsøg harder været
lille udslag. Forsøgsplan og resultater fremgår af tabel 4.
Den okonomiske beregning er foretaget ud fra kartoffel
melsfabrikkernes afregningsskala med fradrag på 3,75
kr. pr. kg N og 100 kr. pr. ha for udbringning afkvælstof
gødning. De 2 forsøg med stort udslag for N er udfort i
Sunds og Billund på relativt næringsfattige arealer med

Ne/skurv på konoffelknolde kan øge væsketabel under
oplagring og nedsætte klIoldenes spireevne.

Udbytte og

FabriltskartoRer P".
merudbytte pr. ha Forholds4

5ti...~lse

k~1åe I tal. kr
k<.

Til de enkelte sorter knytter sig følgende egenskaber.
der bor med i overvejelserne ved valg af sort.

Cajgary: Lille modtagelighed for virus og kartoffel
skimmel på top. Top og knolde er ret modtagelige for
kartoffelskimmel. Sorten har en lang spirehvile, hvilket
gør forspiring eller forvarmning af læggekartoflerne ak
tuel. Knoldene er meget modtagelige for skurv.

Feeun: Angribes sjældent af virus. men knoldene er
meget modtagelige for kartoffelskimmel og blødråds
bakterier. Sorten kan være vanskelig at opbevare efter en
sen optagning. Den bør leveres tidligt og direkte fra marie
til fabrik.

Godiva: Middeltidlig sort med høj stivelsesprocent.
Middel til stor modtagelighed for kartofTelskimmel på
top og i knolde.

Kardal: Meget sildig sort. Højt udbytte afstore knolde
med meget høj stivelscsprocent. God skimmelrcsistcns
på top og i knolde. Meget modtagelig for virus Y. Knol·
dene ret modtagelige for slo.."Urv. Gode lagercgenskaber.

Karnieo: Meget sildig sort med højt udbytte og ltøj sti
velsesprocenl. God skimmelresistens i top. Modtagelig
for skirrunel i knolde. Gode lageregenskabcr.

Kuras: Sildig sort med meget højl udbytte og haj sti·
velscsprocent. God skimmelresistens i top og knolde.

Mcva: Middeltidlig sort. Højt udbytte af store knolde
med nogen modtagelighed for skurv, skimmel og rust.
Middel stivelsesprocenl. Kort spirehvile.

Oleva: Lav til middel stivelsesproccnt. Sorten er me
get spirevillig, hvilket kan give opbevaringsproblemer.
både ved avl af fabrikskartofler og læggekartofler. Køle·
lagring af læggekartofler er næsten en betingelse. Oleva
er modtagelig for skurv. Sorten anvendes i udlandet til
kartorTelmos og chips.

Ponto: Middelsildig sort med middelstort udbytte af
store knolde. Middel stivelsesproccm. Meget modtagelig
overfor kartoffclskimmel. Lang spirehvile.

Posmo: Meget spirevillig på lager. hvilket ofte giver
problemer med opbevaring i milde vintre. Kølelagring af
læggekartofler er en fordel. Sorten har høj stivelsespro·
cent og er velegnet til tidlig levering. Angribes sjældent
af virus og baktcriesygdomme.

Producent: Sildig sort med højt udbytte og høj stivel
sesprocent. Middel modtagelighed for kartoffelskimmcl
og virus. Stor modtagelighed for skurv. Knoldene er ret
små, og de slipper vanskeligt toppen. Gode lageregen·
skaber.

Provita: Lille modtagdighed for virus, men meget
modtagelig for kartoffelskimmel og skurv. På grund af
den lave stivelsesprocent er sorten ikke egnet til melpro
duktion. Den er velegnet til produktion af chips først på
sommeren.

Saturna: Sorten angribes sjældent af virus. Den er let
at opbevare. Saturna er meget tørkefølsom. hvorfor den
lykkes bedst på vandet jord. Den har for lav stivelsespro·
cent til mel fabrikation, men er velegnet til Chipsproduk
tion.

Tiva: Angribes sjældent af virus og bakteriesygdom
me. Ret modtagelig for skurv.

DianelIa: Sorten er sildig med stort udbyne og høj sti
velsesprocent. DianelIa er meget modtagelig for skimmel
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Kartoffrid) rkning

la\l humUSlOdhold 1gennemsnll 3.2 PCI.) og hOjtlOdhold
af grov"and (genllem~ntt 70 pct.).

De 3 forsog med lilie udslag for l\' har været placcret på
arealer med hoj humusprocent (gennemsntt 6.6 pct.) og
med et forventcl og målt kvælstofbeho\, dcrcr lavere end
de tre ItldclingsllIvcauer.
HVI~ kartoner mangler kvælstof. \'illilfor~el af kvæl

stof resultere I en ~vagl stigende Stlvclsesprocent. Om
vcndt \ iltdforsel af kvælstof til kartoner. der ikkc mang
ler k\ ælstof. medfore et s\agt f:tld l sll\'elsesproccotcn
DIsse forhold bekræftelo i rets forsag. hvor stivelsespro
cen/en falder I de 3 fON)g med lille udslag for k\ ælstof
og stiger I dc 2 fo"og med stort udslag.

\Jcderst I tabel 4 v1sc~ gennt:msnll~rcsultater af Q for
sag Ira IQQ7-98rncd ~orten Producent.

hrmldlls/Of/el/ af to an\-jonog med \"Ortt'n Producent
t'r, ar ,\-optwlllm \'arit'rer meget air ejlt'" jordllpe og
dr,.klllllgshistorie. og lit /\/-op/imuIII iHt' 4clII heregfl('s {Ja
hag}.!.rtmd afdt'1/III!.!or.HJg.\wrie. da optimum i J {J/ de l}

/in·.Wlg ligger w/tlt'I" de afj}l'(JVl.'de N-niw!uuer
Soncn Kardal har værel afprovct I Cl enkclt fon.og på

JB l vcd Ikast (~e labclbilagel tabel 13) I delle for~"g har
der været s.'Crdeles pæne merudbytter for N-gødskning
med okonollusk Opllmum på 225 kg 'pr. ha. Der sl.:al
gennemfore~ langl flere forsøg. for der kan drage.. gene
relle ~onklusloner

Planteværn
Midler og behandlingsstrategi mod
kartoHelskimmel
Kartoffclskllnmel kræver bl:stcmtc temperatur- og fug
tlghedsforhold for loporulenng. spiring og inficering DIS
..c kraver velkendte og Indbygget i edb-v:lrslmgspro
gmmmet NegFry. som p~ basl:o> af lokale kllmaregl
Slfennger udregner daglige n"l~omdcks for kartoffel
"'~lmmcl Ud fra en al.:kumulenng af disse risikomdcks
udregner l\egFI)' de optimale bchandling:>lidspunklcr
mod kartoffel:>kinullc1. I\cgFry er I 1998 afproveli 5 for
sog med forebyggende SprOjlO1ng mod kanoffelsklmmeL
Forsogsled 1.2 og 3 er behandlet efter NegFry og lokale
~hmadata måll med IIMdi-khmaspyd. Forsogsled ~ er
behandlet rutlJlcrna:sloigt ca. Il'er 7. dag med start om-

knng I. juli I alle 4 forsog... led er der \ ed de enkelte be
handlinger anvend! 2.0 kg DLthane DG pr. ha Dog er Dit
hane i forsogslcd 2 og 3 erslattet med henholdsvIs Shirian
og Tattoo ved 2. og 3. behandlll1g. Herefter er der Lfor
sogsled 2 og 3 behandle! med Olthanc og kun ShIrian og
Tattoo i hojrislkoperioder.

I Logumkloster og Toftlund h(lr rutincbchandltng vir
kel bedre end de ovrige behandlmger. l Hjallerup og
HJorring har der Ikke \æret nogcn forskel af bctydlllng
mcllem forsogsleddene. I Brorup har ru!lncbehandlmg
\ irkct dårligere. da I. sprojlmng encr rulinebchandllllg er
faldet for senl I forhold !l! S\ ampcns ctablcnngstlds
punkt. Effeklen af ruunesprojtmng afhænger" ledes af
behandlingshYPPigheden og stanrldspunllet

I Brørup og Logumkloster. hvor kanolTelskllnmel har
udViklet sig eksplosivt Sidst på sæsonen. har der I for
sogsleddene med Tattoo og Shirian været en lang~om

mere ~kimrncludviklingend med Dithane. I de ovngc 3
for..og har der Ikke været forskel af betydning mellem
skimmelmidlcmc.

I de 5 forsag er forste skimmel fund i ubehandlet regi
streret hcnholdsvis 23. 31, \3,23 og 21 dage efter. at
~egFry har udlost forsle sprojtmng. Del vd sige. al \Jcg
Fry i ingen af forso~enekommer for sent med forste be
handl mg. I de 2 første forsog har egFry anbefalet
sprojtning I begyndelsen af en nedborspenode. men
regnvejr har umdlenid forhmdret behandhngen I 5 dage.
h\orcftcr skimmelangreb er kommet III udbrud, I Iljor
nng-forsoget cr der faldet 79 mm nedbor o..er 4 dage
umiddelban efter I. behandhng. udcn at Neg Fry har ud
[ost 2. bchandlmg. 6 dage senerc er der regL~trerelkanof
fclsklmmcl i marken. I Logumklostcr-for:-.ogc! har Neg
Fry anbefalet 2. .sprøjtl1lllg ulllid<klban l!fu-'r 4 dages hoj
risikO\cjr og 21 dage efter I sprojtnlng. DISse \ejrfor
hold har udlosl skimmelangreb L marken 1 Toft
lund-forsogel er 2. og 3, sproJtnlng falde! med 11 dagcs
mellemrum. h.. or rutlllebchandhng har yderligere en be
handling mellem 'egFry's IO behandlinger Alle 13 dage
har \ ære! præge! af hOjrislI.:o.. ejr. og kun rull1lcbehamJ
lmg har forhLndrct yderligere sklmmelud\lkllllg

Fonldsm, at de am'endte klJmadllltl Slarer 11/ klimaet I
marken. 1101' NegFry Iforwgene l'IH .Hg l'idegllet til ud
{X'f{",nge" af Jn'ornar del har )'tf!ret ...kimme/l·ejr 'veg
Fn' hor ikke kUllneljonuJ.Hge. !l1'(Jr!ujr næs/e Irfljr/Mko-

I I
Tabt'! ~ Ka"'()lfel~kllllll/('I og ,'ur.\·lingmmdelletl NegFnl (/7)..

Forsogslobllld (1011) !

r~=
Brørup 'ib.n,.~ ~'"''''

Toftlund
:r.brtkJ.I•.utofttr (Sen81or) 'e~~ .....) (Gocbva)

"'IA' I Pd. Antal I Pcc. Antal I Pet. Antal , Pct ~[ ..ftr"'. I ~r." "'. "',r.t' "'. "',.... b<h "Nb
199/f J forsøg
I 2 kg Dllhanc !Xi , 9 4J 6 4 , 4' , 6
2 2 kg 1)1Ihanc. dog 4.0 1

Tattoo ~ed 2, og J bch , 9 Il 6 , ,. ,
3. 2 kg Ollhane, dog 0,4 I

Shirlan vcd 2. og J. bch. , 9 2S 6 4 , 17 , 4
4 RUlmebehandlmg , , 4. IO , 10 , 6 0,1

I J IIJ"rnng er der ll.kc Ix:hal1\llcL med Shirian eller Tanoo i lcd 2og l
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Kartoffeldyrkning

Øversl mange angrebspIelIer af karloffelskimmel pd del
nedenfe blad. Det diskuteres. om Jymptomerne skyldes
oosporer fra jorden. Nederst ses kartojJelskimmel på
hladspids. (Øverste foto: Lars Booker. Danmarks Jord·
brugsForshling).

Tabel 6. Hel eller hab' dosis mod kartofJelslcimmel efter
varslingsmodellen NegFry. (16 og II l)

Da'"
Pet. angreb afsk1mmel FM top

65,.. (....) ,.<
oI~loI~1 0,41.1 0,21 Anlal

bedom· b<h.
""I.. 00 OG Shirian Shirian

1998
Avlum') 2017 0,01 0,01 0,01 0,01 2
(Ol~va) 7/8 l J 1 2 4
Hjørring" 2Jn O 0.1 O 0.1 2
(Oleva) 2118 0,5 l O 0,5 S
Skjern:) J0/7 0,01 0.1 O O 2
(Producenl) 7/9 25 4S IO 2S 4
Ejstrupholm" 618 O O.S O O.S 4
(Oleva) S/9 7 S J 20 7
Toftlund" 318 O.J 0.2 0,3 0,2 4
(Producent)
Hobroll 28/7 0.8 0,8 0.8 0,8
(Tylva) UlS 10 10 JO SO

" behll11dlel eftct klimaduta fra klimaspyd
Il behandlet efter klimadata fra OMl

periode kom. og kan derfor i sin nuværende form kun
vanskeligt anvendes som varsJingsredskab. NegFry kan
derimod anvendes som beslulningsstolle til at bestemme.
om del er skimme/vejr.

Hel og halv dosering mod kartoffelskimmei
Der er i 1998 udført 6 demonstrationsforsøg med fore·
byggende behandling mod kartofTeiskimmcl med skim·
mclmidleme Dithane DG og Shirian i bel og halv do
sering. I forsøgsleddene med halv dosering er der dog be
handlet med hel dosering, når varslingsmodellen NegFry
har anbefalet en behandling lige efter 2-3 døgn med risi
koværdier større end 7.

I forsøgene kan man ikke statistisk sammenligne virk
ningen af Shirian og Dithane. Da forsøget er behandlet
efter NegFry, og da hverken Shirian eller Dithane har

234

Slorknoldel knoldbæ
gersvamp i Iwrlofler. Ses
i kartofler i sædskifte med
ærler. raps og kål under
fuglige forhold og en læt
og kraftig Iwrtoffelfop.
Angriber kun sjældent
knoldene.



Tabel 7 Bekæmpelse o/tæger i kar/ojler (14)

Kanorreldyrkning

Pet. StI\oclx
lJdbyU< Ol m<n>dbyne

KartolIer hlg knolde pr. ha

2.... I ~~ I MIdt i 2.rk.. I 12.1t. I MIdti
u.pr ha

Ilah<lll' nwUn rn hegn rn btp nwkt:ll

1998, j forsøg
I. Ubehandlet 17.0 18,5 3>1 ..., 18733
2.0,125 l FaslBC, \. beg angreb 17,5 J8,7 3' " 19<11
3. 0,125 I Fastae, 3 uger efter

brg. angreb 17.0 18.4 48 22 1460
4 0.125 1FaSI;IC,V. beg. angreb

... 0.125 l FaslUc. J uger senere 17.2 18.7 SS 32 2t~6

lA\/) 2J "'
1997-98.5joflog
I. Ubehandlet 18,1 17.1 313 36' ,''',
2 0,1251 Fastae. \'. beg. ang.reb 18.3 17.9 14 18 1119
3 0,125 I Fastae:, 3 ugcr efter

brg. angrt'b 18.5 17.7 17 14 1074
~ 0.125 l Fæ,lac,\' beg angreb

.. 0.125 I Futac. J uger ~nc:~ 18.7 P,S 4' .., 1515
LSD 2. IH

Karakttt fOl' taeaesuanmg 0.10: G-maen Io-kraftig IlJgJ:lJ.DI I
2 ... Ila h<IlI' 12 ... Ila h<IlI' midtlmaRt:Il I

Kartofler

v~~ 1'$I'~.s ved be~ 1'~~.I't.~ ved~ I'~~ ',t."1:'1angrt angrdi angrelj anp angrdj anplj

kuratlv effekt, vil en for ~n bchandllng efter N'egFry
medfare sktmmeletablenng. uanset h\ ilke afde to midler
der er anvend!. På 4 aflokalitctcme har kartoffelskimmel
udViklet sig humgst t parcellen med halv dosering. J et
udpræget skimmelår som 1998 har halv dosering mod
kartoITclsktmmel vist sig utllstrækkelig.

I 5 af forsøgene er skimmelangreb regiSlTcrcl efter en
lIf følgende 2 situationer:
I. NegFry udløser cn behandling som folge afen hojnsl

kopcriode. men pga. regnvejr behandles forst nogle
dage senere.

2. Krnftig regn (>25 mm indenfor 48 tlmer) efterfulgt af
en periode med skimmelfavorabch vejr. NegFry har
på del tidspunkt ikke akkumuleret tilstrækkeligt med
nSlkoværdler til. at modellen udløser en behandling.

Tabel 8 Bekæmpelse u/tæger I kartojler (/ti)

I begge tilfælde kommer planterne til at stå ubeskyttet I
cn kntlsk periode, og sklmmelsymptomeme Viser sIg ca
l uge ~nere.

I forsøget I HJomng har alle behandlmger praktisk ta
get kunnet forhindre udVikling afkanoITelskimmel. I alle
ovnge forsøg har kanoffelskLmmel udviklet sig l en grad.
så angrebet har været ude afkontrol, eller forsøgene er af·
shlttel for tid.

Bekæmpelse af tæger og cikader
Langs skel og læhegn ses ofte angreb af tæger og Cikader.
Angrebsstyrken i fonn afsugcskader på kanoffelbladcne
vanerer en hel del fra år til år. Specielt kan rækkerne nær·
meSI hegn være hMdt medtagne. men Ikke sjældent ses
også sugeskader på planter midt I marken. Sugeskademe

I I
1998. Jjarsøg
I. Ubehandlet 4 6 6 I I
2 0.125 l Fasmc, v. beg. angreb 4 2 2 O O
3. O, 12S I Fa.nac. 3 uger efkr

beg. llngreb 4 6 • O
4 0,1251 Faslac,v. brg. angreb

0,1 2S I Fastae. 3 uger senere • 2 O O

1997·98,5 jarw'8
I. Ubehandlet , 6 • • •
2. 0.125 I Fastae, v. brg. angreb 1 3 4 I 2

3.0.125 I Futile. 3 uger efter.... ",.... , • • 3 2
4 0,125 I Fastae,v. beg an~b

... 0.125 1FaslaC, 3 uge:r~ , 4
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Kartoffeldyrkning

Tabel 9 Nedvisning af:J.pisekarrojler (18)

Antal dage et\« behandling Antal dage efter behandling

T I I I
P",.

Pet 5tl\-el~Splltbrtofler 4 8 12 4 8 12 genvækst
vod host

pet. ncdvisnmg aftop pct. nedvismng af suengler

1998.IOforsøg
l. Regione. 3 I pr. ha
2. Basta. 3 l pr. ha I 2 l lsoblcltc

7J
SJ

98
90

100
99

J6
20

56
SO

87
82

o
O

13.7
14.2

iagttages nonnalt fra midten afjuni måned. og de cr kraf·
tigst i vannc og torre somre. Fra svensk side oplyses, at
udbyttetab på grund af tæge· og cikadcsugning er storst i
fabrikskartofler med en lang vækstperiode. Meget [yder
dog på, at også spise· og læggekartofler med en kortere
vækstperiode jævnligt skades.

I perioden 1986·88 var der i forsøg med pyrethroidet
Cymbush intet merudbytte for behandling mod tæger og
cikader (Oversigt over Landsforsøgene 1988 side 213). I
perioden 1989-91 blev der til gengæld hostet pæne
merudbytter for behandling med pyrethroidet Karote
(Oversigt over Land"forsogenc 1991 side 239). I 1997
98 er der gennemfart forsag med pyrethroidet Fastae. der
ligesom Karate har særdeles god effekt mod tæger og ci
kader.

Resultaternc ses it.abel 7 og 8.
I forsogene med Fastac er forste behandling gennem

fart ca. 20. juni i Cl enkelt forsog dog allerede 4. juni.
De gennemforte bedommelser for sugeskader i tabel 8 vi
ser. at tæger og cikader allercde ved forste behandling har
været i fuld aktivitet langs hegnene i 2. og 12. r-ække.
Midt i marken har der kun værct minimal sugeskade på
dette tidspunk'1.

Behandling med Fastac \'ed begyndende angreb har re
duceret sugeskaderne væsentligt og givet særdeles pæne
merudbytter af knolde både ved hegnene og midt i mar
ken. Kun i rækkerne ved hegnene har det været rentabelt
at gentage behandlingen med Fastac 3 uger efter forsle
behandling.

Det lavere knoldudbytte langs hegnct i forhold til nudt
i marken skal sandsynligvis forklares som cn kombina·
tion af større insektskade og rodtrykJskyggevirkning fra
læhegnet.

Ved beregning afmerudbYllerne I kr. pr. ha i tabcl7 er
der for 1998-forsogene regnet med gennemsnit afmålin
geme i 12. række og midt i marken og for forsogene i
1997-98 som gennemSIlIl af2. og 12. række. Ved bereg
ningen er der fmtrukkel 60 kr. pr. ha til korselog 45 kr.
pr. behandling med Fastac.

Nedvisning af kartoffeltop
Forbudet mod anvendelsc af Regiane lil nedvisning af
kartoffeltop har nadvendiggjon en øget forsogsmæssig
indsats for at klarlægge allcrnativc midlers virkning.
Godkendt til nedvisning af kartoffchop er i øjeblikkcl
kun Basta. hvor aktivstoffet er gJufosinat-ammonium.
Basta er del systemisk. og til nedvisOlng af kanoffehop
anbefales at tilsætte klæbemidlel IsobIetle. Basta har tid
ligere været til forsogsmæssig afprøvning I de landoko-
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nomiske foreninger (Oversiglover Lanctsforsogenc 1994
side 217).

I 1998 er der gennemført IO forsøg, hvor Basta og Reg
ione er sammenlignet i storparcelforsog. Forsogene er
gennemført med almindelig marksprojte. og Basta er ud
sprøjtet i en »fuld sprojlebrcddc« midt i marken. På beg
ge sider af denne »Basta sprøjtebredde« er der på samme
tidspunkt anvendt Reglone til nedvisning afden resteren
de del afmarken. I alle forsogene er nedvisningen forela
get, når landmanden har ment, at det var rette tidspunkt.
Forsøgsresultaterne i form af bedømmelser af ncdvis
ningseffekten på blade og stængler er vist i tabel 9. Med
hensyn til nedvisningsevne har Basta og Reglone nær
mest visl sig jævnbyrdige, men Basta virker langsom
mere end Reglone. Med Basta kræves der 5-6 dage mere
for at opnå samme effe"''1 som med Reglonc. Den lang
sommere nedvisning har resulteret i en lidt højere stivel
sesprocent (0,5 enhed).

Hos firmaerne G-kanofler i Grindsted, Estrella i Hobro
og Flensted NS i Skovlund er kartoffelkvaliteten fra for
søgspareelIerne undersagt på samme måde som ved m
varemodtagelse på de pågældende virksomheder. Ved
disse undersogelsercr der ikke fundet nogen kvalitetsfor
skel mellem kartofler nedvisnel med Regiane henholds~

vis Basta. I foråret 1999 vil kartoflernes spireevne blive
undersogt.

Spotlight 24 EC er et nyt middel, der er under afprøv
ning lil ncdvisning af kanoffeItop. Spotlight er et ik
ke-systemisk svidningsmiddel med aktivstoffet carfen
trazone-cthyl. Det anvendes sammen med spredc·klæbe
midlet AClirob.

I 1998 cr der gennemført 4 forsøg efter den forsøgs
pian. der er vist i label IO. Hcrer Spotlight sammenlignet
med Reglone og Basta. Nedvisningshastigheden med
Spotlight har været noget langsommere end med Reglone
og Basta, og det gælder. uanset om Spotlight er udsproj
tet I fuld dosis 14 dage før begyndende modning (for
sogslcd 3) eller i en splitbehandling (forsogsled 4). Des·
værre er der skct fejl i forbindelse med bedommelserne af
nedvisningen i forsogsled 5 og 6, hvorfor disse er ude
ladt.

På Tylstrup Forsøgsstation er der udfør! kogeprøver p~
knolde fra de 4 forsøg. Der er ikke med hensyn til smag.
farve og mlkogning fundet nogen forskel mellem for
sogsbehandlingerne. l et enkelt af forsøgene er der hos
Flensted IVS fundet lidt mere udkogning af kanoflerne
efter sen brug af Basta (forsogsled 6) end Regiane.

Flnnact CilIus NS. der forhandler SpOtlight. oplyser,
at der skulle være mulighed for al forbedre effekten af



Tabt'! /O .\'ednmmg ajlwrtu(fi.4lup .~puek(JrlOfler. (110)

KartoffeId) rkning

Ikbaodlet Antal dage efter bcbandh"l

Spi ('kartofler .. "'..I 7 "'g, • I g I 12 I 20 1 28 8 1 12 I 20 1 28 P<I.
smel.5C

rør beg. pet. ncdnmtng ar lop pc1 nednsmDg af stænglerDedHsmng

IfI9l~ .J /orjUK
I. 3 I Reglone + 64 86 97 100 100 27 80 97 100 11.8
2. J Ilbsta I 211"Obklte )4 n 9' 100 100 JO 1l 97 100 12,.1
3.0,25 I potlight 24 fe + 0.5 l Actlrob + 19 27 42 69 9l 4 16 48 9J 12,5
4 0.115 I Spotllghl 24 EC - 0.5 I ,\(lImb 19 2J 17 77 100 4 16 ~-~ 98 12,(1
S. J I Reglone + 12.5
6 J I BaSllI - 2 l Jsoblctle 1.1,7

Spotlight \lcd al udbnnge ll11dlct \ ed hOJt tryk. I forårct
1999 vII kar10flcmcs spiree\ne hlLve undersegt.

Konklllsionen p<i de gelllwmforre forso1:. med nednl
ning ,,(kar/offe/rop maforeløhig bJi\'l!. at Basta ser Ild ril
ul Åunm- erstatte RegIolIe For at opnå WJmme reWI1a1
med Basta kræl'es hlot, at de! udspmjles 5-6 dage for
mali "ille have am'endt ReXlolU!.

Re"uhatcrnc af forsøgene I 1998 er I fuld owrensstem
melsc mcd udltgere gennemforte forsøg (O\erslgt 0\ er
Landsforsogene 1994l>lde 218) Med hensyn III brug af
Basta 111 nedvisning af læggekartoller vi:-.:te forsogene I
1993-94, at dct var nodvendlgt at afhugge toppen fer ncd
\'Isn mg. hVIS vækstforsml..c1~c "kulle undgås. Om det
samme er tilfældel i 1998-forsogcne, \II forst vi~e ~lg I

forårel 1999, når splrcundersogelseme er genncmfon.
Navnene på de sorter. der har værd amcndl l de i ah 14
ned\ l'inlllgsforseg. kan ses 1label 114 og 117 i labelbtla
gCI.

J samarbejde med TylslnJP Forsegsstalion er der I pi
IOlfo......ug undersøgt en lang række alternalivc oplosnm
gcrs cvne III at ncdvl:'lIe kartoffchop Blandt de afprøve
de oplo!>llInger er rapso1te. dIeselolIc. kaliumklorid,
nalrlumklorid. eddikesyrc og brun sæbe. Kun en mællCI
oplo:-':rlIng af kogs..'llt og 16 PCI eddike~yre har gi\el cn
\æscnlltg ned\'lsmngseffdt på henholdsvis 50 og 30
pet .. dog kun h\ls udbnngmngcn er sket I len og solngl
vCJr Basta skallfolge ellkellcn amendcs ved begynden-

/lfmallgel i kano/felkllolde kali opSfil efter dyrkning po
I'QI/(/lidel/(fe jord e{(er lllli!>lrækkelig \'i-milafion Ilmil-,.
oplagrIlIg

de ncd\ isning eller efter forudgående aftopnmg. Dct
undersoges nu. om en fonldgåendc bchandlmg med salt,
syre cller andet ned\isningsmlddel \ 11 kunne fremskynde
stadlel ~>begyndende ned"'l ...nmg((, således at man slipper
for al kore i afgroden med en aftopper

Ukrudtsbekæmpelse i kartofler
Ocr er I 1998 gennemfon 6 forMJg med forskclllge midler
og bchandlmgsstr3tcgier III bekæmpelse af græs- og le
klInbladet ukrudt I kartoner Rc",ultalcme fremgår af ta
bel II Forsogene er placerel på arcaler mcd relatLvl "Ior
ukrudhbesrnnd Der er behandlet I. gang for kartoncrne~

frcm"'plnng på ukrudtets kimbladstadie og 2 gang ca I
uge senere. Der har gent:rdt ...ærel god effekl af alle bc·
hanulmger mod bAde græs- og tokimbladet ukrudt.

FCl1lx er ct nyl middel godkendl lil bekæmpcl..e af
uknldt 1 kartoflcr for kar10flernes fn:msplring. FCll1x I
kornbmallo11 med en spltlbeh:mdling med Seneor WG
har generelt viSI god effekl overfor bådc græs· og lokml·
bladel ukrudt (forsogsled 4). En enkelt behandling med
Fem'.: alenc eller I blandlllg med Sencoreller O'.:llnl (for·
'iog~led 6. 7 og 8) har denmod haft mmdrc god effekl
o\'crfor både græs- og lok1mbladet uknldl. Delte gælder
specIelt overfor hanekro. Mcdmodcrblomst og enång
rapgræs (se tabel 13). Toleran har I forsogsled 3 "'1:.1 god
\olrl..nlng overfor både græs· og tokimbladet ukrudt. OXI·
Inl. Tolord.n og Tllus er Ikke godkendl til brug i kartofler.

Splilbehandlmgerne har t forsøgene generelt vist bedre
effekt end kun en behandling på ukrudtels kimbladsIadle
Afhensyn 111 S\ Idmngs~kader på kartoffchoppen skal/\f
alol1 dISp. og Fenlx anvcndes for kartoflernes frem
splflng. Sencor kan givc forbigående svidnings!>bder.
h"'l'" dct anvcndcs på frcmsplrende kar10ffelplanlcr DCI
er derfor Vigtigt, at man af hcnsyn til ukrudlsbekæmpcl
sen f3r afsluttel hypningen af kar10ner ulluddelbart efter
lægning. Hervcd n~r mcsllllullgl ukrudt al fremspIre, m
licn kartonerne begynder al spire frem. så splilbchand
Img mod ukrudl kan ske med mindsl mullg riSiko for
sVldlllllgsskader. Vcd splitbch:mdling, hvor der oftc an
vendc... små mængder ukrudtsllllddel. er det vigligl al
ramme ukrudtct p:i ktlllbladsladlet. Delte kan i cl vådt
forår som 1998 \ ære vanskeligt. I prakSIS kan cffeklcn
SIkres ved at iblande ct svulnmgsmlddel. Dette gores
f.el..s ...ed al kombmcrc Afalon eller Sencor med Ela"la
eftcrfulgt af Sencor \cd 2 bchandlll1g.

2J7

I I



Ka.noffeldy...kning

Tabel l J. Ukrudtsbekæmpelse i kartofler. (19)

Før I. behandling ] uger efter sidste beh. Før opragnang

l. behandling 2. behandling planter pr. m' planter pr. m' pct_ dækning afjord

kvik l græs l tokimbl kvik I ps Itokimbl kvik I """ ltokimbl.

J998
I. Ubehandlet
2. 0.2 kg Sencor wG
3.0.2 kg Seocor WG + 0.75 I Toloran
4. 0.15 kg Sencor WG + 1,5 I Fenix
5. 1,0 I AfalOD disp. + 25 g Titus ll

6. 0,15 kg Sencor WG f- 1,5 1Fenix
7. 1,5 I Fenix + 0,5 IOltitril
8. 2,5 I Fenix

Ubehandlet
0,15 kg Sencor \VG
0,15 kg Sencor WG
0,15 kg Scncor WG
25 g Titus"

o 9 223
3ft·
2.
28
30
13
I

"
"7

315 .

40
9
7
4
O

18
20
20

'f'172
3l
16
14
37
50
52
61

3ft
8
7
7
7
I
7
3
5

3ft·
16
5
7
4
I

12
16
15

6/J.
67

8
7

•7
14
17
28

'l Tilsat sprede-klæbemiddeL
Led 2-8 behandlet på ukrudt med kimblade og led 2-5 behandles igen I uge ~nere.

Tabel 12. Delt ukrudtsbekæmpelse; kartofler. (/5)

Før l. beh. 2 ~efter Før optagIlIng Udb. Q8si e beh. N<tto,1PcL mnud6.

?'ClI. behaDdhng 2. behandling pI. pr. ml pI. pr. ml pct. drkrong 5ti\'eise ~
"""ltolcimbL _ltokimbL ps Itokimb!.

pLha

1998.1/onøg
I. Ubehandlet
2. 1,0 I Malon disp.
3.0,2 kg Sencor WG + 1.0 I Afalon disp.
4. 0,2 kg Seneor WG + 2 I Boxer
S. 0,35 kg Seneor WG
LSD

15 92 79 86 43 17 19,9 377 19581
0.35 kg Sencor WG 27 3

"
2 20,3 172 7880

0,15 kg Sencor WG 5 2 2 2 20.0 177 8810
0,1 Skg Sencor WG 13 • 7 2 19.3 173 8643
50 g TituslJ I 4 O 2 19.7 170 8032

80

I) Tilsat spredc-kJæbenuddcJ
2) Fratrukket kcmikaJiepris og kørselsomkosmJnger. For Titus er regnet med tysk landmandspris plus afgift på 15%.
Der er l. gang behandlet på ukrudt med kimblade og igen I uge senerc.

Tabel Il. Effekt afukrudtsmidler mod vissefrøul...rudtsarter i kartofler.

I. sprøJa:"Dg før kartoflernes
fremsplnng

1998,olllol/onøg. l/s. 4ft· 4f, 4/s. l/s.
0,2 Sencor 0,15 Sencor 300 ..... ... ..... ... ...
1,0 Afalon dlSP, i 2S g Tirus 25 S Tims ..... .... .....
0,2 Scncor + 0,75 Tolon1ll 0,15 Sencor 493 ••••• •••• ..... •••• ...
0.15 Sencor+ 1,5 Fenix 0.15 Sencor 562 ...... ....... ....
0,15 Sencor+ 1,5 Feni:c 425 ...... •••• .... .. ..
1,5 Fenill + 0,5 Oxitril 438 .... ... ... ..
2,5 Fem", 540 ••••• .... ... .. ..
1998,OIlIO/jOl:iØg. 2/s. I/s. 1ft,
1,0 Afalon disp. 0,35 Sencor 450 ••••• ••••• • ••
0.2 Sencor + I Afalon disp. O, J5 Sencor 450 • •••• • •••• • ••••
0,2 Sencor + 2 Boxer 0,15 Sencor 530 ••••• •••••••••
0,35 Sencor 50 g Tims ••••• • ••••

Effekt nivcau: ••••• over 95 pct.••••• 85-95 pc!., ···70-85 pet.... 50-70 ptt., • under 50 pct. effekt. - Ikke belyst

J/s. Jf'... ....... ••••.... •••••..... ...... ....
Z/s. l/J...... .....
••••• ......... .......... ....

Prisforskellen mellem de forskellige behandlinger er
relativt lille, sammenlignet med den udbyttemæssige
konsekvens af efl utilstrækkelig ukrudtsbekæmpelse.
Artssammensætning Qfukrudt i den enkelte mark border
for være afgorende/or valg o/middel.

I 1998 er der udført 2 forsøg med delt ukrudtsbekæm
pelse i kartofler. Ocr er ligesom i tidligere forsøg fra
1996-97 opnået store merudbytter for ukrudtsbekæmpel
se, hvilket bekræfter, at kartofler er meget folsonune
overfor konkurrence fra ukrudt.
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I det ene af forsøgene som er gennemført ved Hjal
lerup, har der været en stor bestand af enårig rapgnes.
Her har både forsogsled 4 og 5 med Sencor i kombination
med enten Boxer eller TiNS vist sig effektive mod græs
ukrudt. Også i tidligere forsøgene har Titus vist god ef
fekt over for græsukrudt (se Oversigt over Landsforsøge
ne 1996. s. 215).
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Sukkerroer
Af Karsten A. Nielsen og Martin Mikkelsen

Forsøg med dyrkning af
sukkerroer
Sorts- og dyrklUngsforsogcnc med sukkerroer er ud fort
under ledelse og ansvar af forsogschcf Jens Nyholrn
Thomsen. Fondet for Forsag med Sukkerroedyrknmg.
Alslcdgaard. med hvem LandskolllOrct for Planlc3vl har
en ufonnel anale om samarbejde.

LeifKnudsen har skrevet om godsknmg. og Hano; Kr;
.<;tensen og Pou/l1emlltlg Petersen har skre\'et om plante·
'æm

Delte afsnit mdeholder resultater af forsøg med:
Sorter.

- Nemauxlresl'ilcntc soner.
Placenng afNPK
Komkali lil sukkerroer.
Bekæmpelse af ukrudt.

- PC·Plantevæm i sukkerrocr.
- Bekæmpelse afbladsvampc.

Markante resultater i 1998
Dc nye udenlandske soner Ariaoa og Ophra har givet Cl

merudbytte afpolsukkcr på 8·10 pet. i fornold ti) de la·
vestydende sorter, der tilbydes ul dyrkning I Danmark.

Roenematoder kan medfore en meget slor udbyttede
pressIon. Den nye udenlandske nematodresislente son
Anema har på arealer med mange roenemaloder givel
over to ton polsukker mere end traditionelle sorter. På
arealer med f3 eller ingen roenem~Hoder har Anema givel
et udbyttc på niveau med traditionclle sorter. Med hensyn
III andre vigtige egenskaber tyder dct også på, at sortcn
Anema er dyrkningsværdig.

Læsevejledning
Bagerst i bogen findes en oversigt over de afprøvede
midler og deres lIldholdsstoffer saml pnser for markeds
forte midler m m.

Sorter af sukkerroer, 1995-98
Sorter. der er kommet på dansk sortslisIe. kan blive af·
prøvet i disse sortsforsog.

Adgangen lil afprøvning sker efter aftale mellem Fon
dct for Forsog med SukkeTToedyrknlllg og sonsejeren.

Lalldskollloreljor PIanIeavl og Alstedgaard udtager i
fællesskab brugsfro af de sorter, som cr udleverelIlI ud-

såning hos avlerne. Fro afendnu Ikke markedsførte sorter
bliver sendt direkte lil Alsted~(l(ml fm sortscjemc.
A/~/edgaardstår for såning af forsøgene.
De lokale planrem'lskonsulenrer fra de landøkonomi·

ske forenmger forer tilsyn med forsøgene i vækstperio
den

Landskontorer for Planlcal·1 tildeler kodenummer til
h..'er parcelprove. Dene kodenummer brydes forst. når
tjekliste kommer ud lil konsulenterne.

AlSledgaard.\· medarbejdere tager roerne op og sender
de kodede prøver til analyse hos DaniSCO Seed

Vækslviikårene I 1998 har budt p~ forskellige udfor
dringer. Betydelige mængder nedbør i begyndel~n og
midten af april medførte, al sånlllgen mange steder blev
uds.1t lil slutningen af april og begyndelsen af mOlj. I de
tidhgst såede marker var der tendens til d~rlig frem·
spiring, da jorden blev slemmet til ener regnen.

I de senl såede marker har det også været vanskeligt at
lave et godt såbed. lJkrudtsbekæmpelse har været let. da
de rigelige nedborsmængder har Sikret en efTekuv VIrk·

mng af ukrudtsmldleme. Der har ikke \ ærel synlige tegn
på lørke I vækstperioden.

Oplagmng har næsten o..'er ah været vanskeligg)ort af
Slore mængder nedbor I efteråret

Roernes udvikling har være! tilfredsstillende med et
højt sukkenndhold ved optagIlIng. Arets høstudbytte m3
betegnes som nomlalt og kunne være blevet højt. hVIS I
alle arealer var blevet såel rettidigt.

I afvigte år er der gennemført 7 forsøg. Forsøgene er J
gennemført påjordtypeme JB 60g 7 Forfrugten har I alle
forsøg \ æret vinterhvede

Jordanalyscme viser. al forsøgsarealerne har værel i
god gødmngskrnft og kultur. Der har, gcnnemsmt været
tilføn 117 kg N pr. ha.

Sukkerroerne er udsåct til blivende bestand ved 50 cm
rækkeafstand og med en planlagt froafsland på 17· I8 cm

Bekæmpelse afukrudt. skadevoldere og bladsvampc er
gennemført med kemiske midler efter behov.

To forsøg er sået tidligt i de Sidste dage I marts. og de
øvrige forsøg er ~et i periodcn mellem den 20. apri I og
Il. maj.

Oplagning af forsøgene er skel 28. september og 19,
ok10ber for de sidst såedc forsøg Vækstperioden for for·
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Tabel I Sorler a/sukkerroer (JJ)

P". Pro· AnS:Cb Højde Safikvalitet mg
Udb og merudb. pr. ha

1000 pI. vedh. mille Kar. for over PCt. pr.IOOgsukkCr I .... ~,Sort "'.,. jord ~ stok- m~~i~g R."m· jord sukler lo,
,. op!

ro<n løbere lana' ,cm
amino-NIIV-taUet II '"rod sukk"

Anlalforsøg 1998 7 7 1 6 1 5 7 7 7
Gus. af dyrkede sorter 93 5,4 1,3 3,4 6,2 1,9 17.8 60 2,82
Armada (DK)"' 92 4,1 2,1 4.1 7,2 2.1 17,4 65 3,01
Cortina (DK) 91 5,7 3,5 3,7 5,1 2,3 18,5 47 2,50
Elba (DK) 89 4,7 16.3 J,4 4,9 1.5 IIf,5 51 2,59
Havana (DK) 95 4,9 1,9 J,2 5,9 1,7 18,2 56 2,63
Manhattan (DK) 8' 4.J 1,5 J,3 6.0 2,0 18.2 56 2.75
Marathon (DK)"! 86 4,6 2,J 3,7 5,7 2,1 17.8 " 2.81
Marino(DKr 97 7,3 0,0 4.1 6,1 1.6 IS,5 " 2,62
Mekka (DK) 96 5,5 34,2 5,2 5,2 1,9 18,1 47 2.56
Ariana (D) 90 4,5 6.6 J,2 6,3 2.8 17,9 54 2,57
Camilla (D) 83 5,4 0,0 2,7 5,6 1,8 17.7 " 2,88
Ophra (D) 'J 4,' 0.0 2,5 5.4 2.6 11.8 50 2,63
Roberta (D)'I 9J 5,6 0,8 3,J 7,2 1,5 17,6 51 2.87
errus (B) " 6.2 0,0 2.9 3.7 1,7 18.2 47 2,43
Verity (B) 90 4,7 2,6 5.6 5,4 3,0 18,2 54 2,47
Fn:ja (S)' 96 5.2 1,9 2,7 5" 2.2 17,8 61 2.76
HM 1268 (S) 9J 6,4 1,6 3,2 6,0 1,7 18,4 52 2,76
IH.." 12821S) 97 5,0 1.8 3.3 6,0 1,9 18.4 60 2,57
HM 1416(S) 96 4,8 0.0 3,6 7,7 2,2 17,7 56 2,68
Odcl1(Sr' .6 4.' O., 2,4 5.4 2,1 17.6 66 2.112
Ranger 86 5,2 5,0 1,4 5,4 2,4 17.8 51 2.61
LSD J O' 0./ J 0.07

I ) O-I U. O-Intet angreob. 10-100 pct. angreb
2) Udbytte og mcrudbylt~ i kroner beregnet af Alstcdgård
.) Dyrkede sorter

7
SS.O

1,7
-6,2
-3,0
-1.5
·0.9
-I,]
-4,4
-1,3
2,6

·0.6
2.3
1,5

-3.1
·1,8
0,1

-1,9
·1.0
-2.2
2,5

·0,6
1.1

7
9,78
0.12

-0,16
-0.15
·0,04
0,06

-0.22
-0,43
-0,05
0,57

-0,18
0,43
0,16

-<1,44
-<1,09
0,06
0,Q2
0,20

-<1,44
0.3]

-0,11
0.19

7
13428

-16
·578
·122

25
128

-135
-302

12

44'
-48
J80
151

-J06
·28
21

·16
99

·319
J06

·8

sogcne må betegnes som kort. dvs. på 170 dage i
gennemsnit. hvilke' er med til at forklare det moderate
udbyttenivclIu.

I tabel l ses de l:nkelte sorters gcnnemsnl1 vægtet mod
gennemsIlIt af dyrkede (solgtc) sorter. I 1998 er det sor
terne Armada. Marathon. Marino, Roberta. Freja og
Odcn. Derudover har Camilla og Manhattiltl været prøve
dyrket i praksis. men disse indgår ikke i målegrundlaget.

Plantetallet ved optagning har været højt i de neste sor
ter. Sorterne Marathon. Ranger. Camilla og specielt
Cyrus har haft et væsentligt lavere plnnletal end gennem
snittet, speciel! i de to forseg. der blev sået lidligt.

Mængden af vedhængende jord har stor betydning for
en sorts dyrkningsværdi. Sorten Manhattan har haft
mindst vedhængende jord og Marino mest.

En sorts tendens til at dalUle stoklobere testes bedst ved
tidlig såning l el kaligt forår. Derfor er resulmterne kun
taget med fra de to forsag. derer sået sidst i marts. Sorter
nc Mekka og Elba har haft et uacceptabelt hojt niveau. På
alle øvrige forsogssteder med :-.enere såning har stokla
berandelen været under 2-3 promille. som aJlses for det
maksimalt acceptable indhold af stoklabere.

1seks forsøg cr der bedømt for angreb lIfbedemeldug.
Sorterne Verity. Mekka, Marino og Armada har været
hårdest angrebet. Angreb af bede rust har været la\'t og
uden betydning.

Ramularia kan optræde stcdvis. og et tidligt angreb kan
få væsentlig indflydelse på udbyttet. Ramulariaangrebe·
nc cr registrerct i observatiollsparccllcr ved to af forsøge
ne henholdsvis den 26. oktober og 12. llo\"emberog: \'iser.
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at sorterne Annada, Robena og nummcrsorten HM 1416
har haft de hårdeste angreb.

Der forædles efter sorter med mindre vcdhængende
jord og højere placeret rodhals over jorden, og der er da
også flere nye sorter. som har rodhalsen hojere placeret

Sukkerprocenten har været hoj, hvilket antyder. at
vækstperioden har været hannonisk for dyrkning af suk
kerTOer. Sorten Marino og de nye sorter Cortina. Elba og
de to nummersoner HM 1268 og HM 1282 har haft det
største sukkerindhold.

Safthaliteten har meget stor betydning for fabrikker
nes udbytte af hvidt sukker (melis). l 1998 har saftkvali
teten været relativt fin. Indholdet af aminokvælstof og
natrium har været lav, mens kaliumindholdet har været
relativt højt. Dette afspejler sig i Iv·tallet (urenhedsin
dekset). Her indgår mængden afnatrium, kalium og arni·
nokvælstof. IV = ((Na x. 3.5) + (K x. 2,5) + (NHz·N x.
10))/1 000. beregnet på grundlag afmg pr. [00 gram suk·
ker. De nye belgiske sorter Cyrus og Vcrity har haft de la
veSle IV-tal og dermed de bedste saftkvaliteter.

Udbyt1eniveauet af sukker i forsøgene har kun været
middel, hvilket tilskrives relativt sen såning og tidlig op
tagning. Det største udbytte af polsukker er høstet i de
nye tyske sorter Anana og Ophra, men også de to svenske
sorter Oden og nummersorten HM 1282 har udvist et højt
udbyncp01cnliale.

Det okonomiske merudbytte er beregnet som C-roer.
Beregningen er foretaget af Fondet for Forsøg med Suk
kerroedyrkning på AIstedgaard og er baseret på bran
chcns aftale for afregning samt salg af affald og frareg·
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"ni mig ul·\ltkkerrol!.\(JrI hor man lægge \'ær:1 pa
fillgel/tie t'Xl!""ka"er

favlurenheds/al (lV-foflel),

ho) .'illkke'7Irocenl,

hegrll'nSel modlagelighed for hfad\l'umpe

Iltlbyrre.\fohlli!e! g('I/IIem jlerf.' ar,

I/Ojt IIdhrrte afslikke,., lIuflsel/m1'ellfef o/nag
nmgs/id.

fOl' andef af ~'edhængend(!jord. d, 's hllj ren·
hedsprcx'('1It,

fOl·1 ammo1l11,

I

Nematodresistente sorter af sukkerroer, 1998
P~ arcalcr med hYPpig rocdyrkmng kan der med tiden op
stj udbyuedepression. Jorden blivcr )Iroctm;h<. I værste
fald sker der en opfonnering af roenematoder. der kan
medfore et bcl)'dehgl fald i udbytlcl.

'onnall forebygge ... opfonnenng af rocnemaloder \cd
al havc 3-4 roefnc år I sædskiftet og ved at dyrke nema
todresistcl\le planter ...om gul sennep citer olleræddike
som eflerafgroder.

Det har gennem mange år været for~ogt at forædle roc
~oner med resistens mod rocnematoder Re... i... tem. eller
del\IS resIstens mod roenematoder har \ æret kendt. men
del harendnu Ikke været muhgt at forædle en roeson med
IlblræUehgl hojt udbyltepotenuale eller tilstrækkeligt
gode dyrkmngsegen...k'lber.

~ondet for Forsøg med Sukkcrroedy'rknmg har I 199X
besluttet at teste en række afnyc soner.

Fire arealer med trængt roesæu"klfie er ud\algl ul pm
\cdyrkmng

tor:)()gene er gennemføn påjordlyperne JR 6 og 7. og
forfrugtel1 har været kom. Jordanalyser viser. al for,>ogs
arealerne har \æretl ~rdelesgod godlllngsl..raft og kul·
lue

Ved anlæg af forsøgene er der udtaget jurdprmcr ttl
analyse for jordens Indhold afrocncmatoder To afarea
lerne er slærkt belaste I af rocncmatoder (ca 23.000 ne
maloder pr. kg Jord I gennemsnit) De IO 0\ rige forsogs·
arealer har haft et meget la\1 sITuueuyk p~ under 500 ne
maloder pr kg jord for del ene areal. og I det andel er der
Ikke fundct nematoder

/{esultalernc fra de gennemfone forsøg er opdelt efter
det konstaterede lildhold af roenematoder I jorden ved
anlæg og sc~ l tabel J

Sorterne \1arathon og Freja er tmditlonellc soner uden
reMstens mod rocnematoder. og Marathon er her valgt
som måleson

I merste del aflabellen ses resultatet fra arealerne med
mange nematoder. Udbyttet af sukker har \.crella... tI dc
fradllionclle "oner Der har været el mcmdbyltc på ca 2
ton sukker pr, ha for at dyrke de nematodreSlslente sorter
DS 8008 og I\nema. De nematodrCslslente sorter Nem:J
IOp og Mari" har gl\ et de lavestc lllcrudbyllcrog 111 101,'

ngt betcgnes \om lUC dyrkning:o.\ ærdige. da de har :o.lor
tendens III at danne stok løbere og har meget \'edhængen·
de Jord

;-..lederst I t3bellen ses resuh:Hel fra de to forsøg. hvor J
mængden af roenematoder har været la\

Udbytte af sukker har \'æret meget hOJt I de traditIOnel
le ...oner. De nemalodre"islcntc ~ortcr Manx. DS 80m~ og
\JcmalOp har gwel et \æscnthgt lavere udbyne afsukker
og har haft en meget stor andel af vedhængende Jord på
roden i forhold til målesorten

Sorten Ancma har gl ....et ct sukkerudbyue på nl\,eau
med IradlllOnellc soner, Med hensyn til \cdhængende
Jord og safthall!et er den også på Ill ....eau med tradltlonel
Il: soner. og det tegner ul. at sorten er dyrklllngs\ærdlg,

De gennemforte jor.wg \'iser /vcldig/, (1/ rOt.'ne/luJ!oder
i jorden kan medfort' ('n af\'Orftg IUfhylledi'pre....fion De
lorehJbiRl' re.fl/fraler noder pci. al den n('"w/mlres/wente
.\Or( Anenw er CI\.,.f,.III11K\'HercftX \('11 rt'fclf/CJII (il,rcull(lO-

1998,
100 100
\011 101

92

"102 100

"" 'Ol
101 98

" %
102 99

100
10' 98

11>'
10' 102

"IO' 99
HK) 101
99 100

102 IO:!

9'
99 IIH

'00 99

100

,
100
1lJ7

IOl
'1>'

100

102 99

Hl! 100

10.\ 103
100

iflf,II/I)"søg
Gns. ardyrlct<k soner
Aml.ld.l (OKI
Conma(DK)
Hh,t l DK t
fln"'lInll(DK)
Manhnttlln (DK)
Marathon (DK)
\ianno (DKl
Mdd.aIDK)
\nJllJ 11»)
Camilla (D)
Ophm 101
Roberta (D)
CyrmeB)
VenI)' (B)
f-rcJJ (\1

Hfo.t 1268 (S)
11M 1:!1I.:! IS)
11M 14\6(S)
Oden ,St

"'"8"

Tahl'!! Sorter (II ntkk"rrner

.) Trukkel wJ afforwg

1llug lor transponomkosllungcr III fabrik Den bed~le af
de solgte soner har værelOden. og af de 11)'C soner i af
prm mngen har Anane og Ophra klaret ~Ig særdeles god!.

I label 2 ses en OVCr.slgl 0\ er sonerne~ relatl\e udbytte
af polsukker Igennem de seneste 4 år, lidby1tct er sat t

torhold til genncmsnlttet afde dyrkede SOl1er det enkelte
år.

Soner. der ikke findes dyrknmg~qerdlge på gnmd af
dårllg saftkvalnct. megel vedhængende Jord eller lild·
fredsstIllende udbytter. bor hunlgt udgå af dyrknmg ul
fordel for nye ...oner mcd cl bedrc okonoffilsk udbytte for
dyrkerne.

De nyesoncrsolll Ari:Jlla. Dphra og HM r2~2 har givel
de hOJesle udbylter sammen med sonell Oden. der gen
nem flere år har klaret ~lg godt.
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Tabel 3 NematodresJstente sorter afsukkerroer. (J})

1000 pI. Saftlcval.lttt mg Udb og merodb.
Sort Promille Pet. \-'edh. PCI sukkeT' pr 100 g sukker 1ton pr hapr. l\a It1Okl"bere jord på roen,. opI ammo-N I IV·tAllel rod 1 "'""
M~ n,moloder;JOrde"
1 forsøg /998
Maratbon"'(OK)
Mattu (DK)
DS 8008 (DK)
Freja' (S)
An<ma(O)
Nematop (S)
LSD

Medfi1 nl.'.mutooer i jorden
lfor.JfJg /998
""'lhoo'(DK)
Maoix(DK)
DS 8008 (OK)
Frqa"' (S)
An<ma (O)
Nematop (S)
LSD

8'
89
98
98
91
89

85
84
91
92
87
89

0,0
1.5
1.9
0.6
2,1

Il, l

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.6

',9 16.4 '2 2,87 3S,1 s,,,
8,0 16.7 " 3.11 0,7 0.21
6,3 16,9 41 2,94 10,0 I."
'.7 165 " 2.77 25 0,48
',2 16,7 49 2,94 12.0 2.09
8.' 16.8 48 2.85 6.4 1.20
1.1 0,1 J 0.09 J.8 0,67

9,2 17,9 60 2.89 63,1 11,.10
17.8 17,1 ., 3,23 -M ·1.59
13,6 17,1 S4 3,09 -3,4 -1.12
9,7 18.0 '9 2,72 0,3 0.14
9,8 17,1 '2 2,9' 15 <>,24

14.2 17,0 " 2.94 ·3,2 .1,10
1.5 0.2 5 0./0 1.5 0.-13

. Tnllditlonc:lle SQl1eT, der Ikke: er nematOOtcsistcntc.

neJ/e sorter og den bedste afde afprovede nemotooresj·
stente sorter.

Yderligere afprovning er påkrævet for at .få større
kendslcab til nematodresistente sorter og for at unders'1
ge, om nematodresJstente sorter kan nedbringe antallet
afnematoder j jorden.

Placering af gødning til sukkerroer, 1998
Tidligere forsøgsresultater har vist. at der ved placering
af NPK-godninger samtidig med såning af sukkerroer
kan opnås et merudbytte samt en besparelse afkvælstof. I
1998 er der gennemført 4 forsøg efter en ny forsogsplan
med henblik på at belyse placeringsefTekten afde enkelte
næringsstoffer. Forsogsplanen fremgår aftabel 4.

Alle forsøg er gennemfort på lerjord. Fosfortallene ved
anlæg har varieret fra 2,0-6,7 og kaliumtallet fra
7,7-21,2.2 af forsøgene er sået sidst i marts og de 2 andre
forsøg sidst i april.

I forsogsled 7 er alle næringsstoffer bredspredt og ned·
harvet før såning. Der er fundet en beskeden og ikke sig·
nifikant stigning i plantetallet ved at placere kvælstof- og

Tabel4 Placering a/natrium ril suAAerroer. (J3)

namumgodningeme ved såning. Der er opnået et sta
tIstisk Sikkert merudbytte på ca. 5 hkg sukker pr. ha for at
placere kvælstof- og natriumgodningen ved såning. Ved
at placere fosfor og kalium samtidig med kvælstofgod
ningen er der opnået yderligere et merudbytte fremfor at
bredsprede gødningen, og det bedste resultat er opnået
vcd al placere hele fosfor- og kaliununængden. Bred
spredning affosforog kalium har ikke resulteret i merud
bytter.

Merudbytterne ved placering af gødningerne er opnået
ved en stigning i rodudbynet. Sukkerprocenten er faldet,
mens aminotaJlet er steget \ ed placenng af godningeme
som folge af den bedre kvælstofvirkning.

Komkali til sukkerroer, 1996-98
Ved anvendelse af 150 kg kalium pr. ha I gødningen
komlmli fremfor kaliumchlorid tilføres samtidig 16 kg
magnesium. 23 kg svovl og 17 kg natrium pr. ha.12 for
søg i sukkerroer i 1996 og 1997 blev effekten af disse
næringsstoffer undersøgt. I forsøgsled 1 er der 111foo 150
kg kalium pr. ha i komkali. I de andre forsøgsled er ka-

1000 pi S.ftlo"alitet. Udb Ol merudb I
Sald;erroer mg pr. 100 asukkcnaft IV- p~ I ton pr. hapr, ha v. wlot -"'Iopta8 natrium I kalium I amino-N rod 1-",1
-I forsøg /998
I.P~IOON

2. Placeret 100 N. bn..--dsprcdt 20 P 90 K
3. Placeret 100 N 20 P. btedspredt 90 K
~ Placem 100 N 90 K.~l 20 P
S. Placem 100 N S P 30 K. bredspredt 15 P60 K
6. Placeret 100 N 20 P 90 K
7. Breds:prNt 100 N 20 P 90 K
I.SD

93 63 762 '8 2,69 18,0 66,5 11,96
92 .2 7.7 ,. 2,69 18.2 ·1,7 .0.20
9' 61 771 '8 2,70 18,1 .1,2 ~,13... " "'9 " 2.68 18,2 -<>.3 0,11
93 '9 77. 58 2.n 18,1 0,6 0,19
9' S7 787 58 2.73 18.2 1.0 0.35
91 ,. 782 " 2," 18.3 -3,9 ~.S3

"' .... .... 4 O. J 1.1 0,41
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Tabel 5. Kornkllli til sukkerroer (J4)

S.klr.errot'r

.J fOrJog J998
I. 150 K 16 Mg 23 S 17 Nø' 9' '7 870 70 '8,0 11103 '00
2 S<lm 1 uden nalnum OS '2 836 66 lIl,] -6.1 9'
3 Som I uden magnesIUm 9' '7 842 66 18,0 -4,9 96
4 Som I uden S 9' .9 860 67 18.0 -8. I 9'
5. Som 1+43 Na 15tensah 9' " 84S 6' 18) 2,' 102
6 Som I hl kg mgsulr.lI. udsproJ 9' 44 85- 61 IQ,I 3.3 103
LSIJ ~

2./orsog 1997
1.150K 16Mg23S 17 Nø" 85 63 981 7' 17,6 113,5 '00
2 Som I uden nalnum 86 60 984 78 17.7 -0.9 ..
3. Som 1 uden TNIgJ1CSlum 87 64 94ll 70 17.7 1,2 '0'
4 Som 1 uden S " 62 977 7J 17JI 2.n 102
5. Som 1"'43 Na I stensalt 87 " 96S 72 11,8 ') 'Ol
6, Som l-h2 kg mg.sulr:Il, udspwJ " ., 968 71 17.6 0.2 .00
LSD ~

l/flrl"g /91Jfl
1.150K 16Mø23S l7N. 90 '3 901 63 17.2 86,7 100
:1 Som 1 uden natnum " '0 89n n3 17.2 0.9 '0'
3. Som 1 uden TNI~iwn 87 SO 898 64 17.2 .0,8 99
4, Som 1 uden S 86 46 922 ns 17.1 ·0.2 .00
5. Som 1+43 Na i stensalt 87 48 888 60 17.2 2,7 '03
l_W ns

"I led I og 6 er menngs~IoncrIlldelt l komkoh.
I kd 2 ul 5 er IUt'nnp'tofTcr Illddl I kahumchlorid klscnt. magnesIumoxyd. kalIumsuirat og Slen"Ollt

lium tllføl1 i kallUmchlorid og supplcrct med magncslum.
svovl og natnum i lllagnesiumoxyd. kisent. stensah og
magnesIUmsulfat. så effekten af de enkelte næringsstof·
fer kan afdækkes. Gexlnlllgerne er til fon for såning 1ag·
nesiumsulfat er UdsprOjlet med 2 x 20 kg pr ha Ijum må
ned. Forsogsplan og resultater afde 3 års forsøg fremgår
aftabcl5.

Begge forsøg I 1998 er gennemfon på lerjord. Magne·
siumtallene ved anlæg har varieret fra 4,7-7.3. mens
natnumtallel har varieret fra 0.8 till.? Forsøgene er sået
Sidst] apnl. og gødnmgerne er blevet udbragt kOl1tld in
den såmng.1 en planteprove udtaget sidst ijum har svovl
mdholdet i gennemsnH været 0,21·0.24 pet. af torstoffet
og ikke lavere i forsøgsleddet uden tilførsel afsvovl. Ind
holdel af magnesiwn har været 0,48·0,53 pet. af tørstof
og tydeligt lavest i forsogsleddet uden tilforsel af magne·
sium. I det ene forsøg er der opnået et slort mindreudbytte
ved at undlade at tilføre natnum. magnesIUm eller svovl.
og der er opnået merudbyner for at øge natnummængden
med 43 kg natrium pr. ha udover de 16 kg, der tilføres
med komkaligodningen. I det andet forsog er der også
opnået mindreudbytier ved at undlade at lildele natrium
eller svovl. mens udbyttet har været upåVirket af magne
sIUmtilforslen. I begge forsøg har der desuden været et
beskedent merudbytle for udsprojtmng af magnesium·
sulfat (bittersah).

I forsøgene i 1997 og 1998 er der ikke opnået sikre
merudbytter for tilforsel af magnesium, svovl eller natri
um.

Bekæmpelse al skadedyr, 1996-98
I en del marker har der været relativt kraftige angreb af
runkelroebiller og mps. Angreb afbedebladlus har været
moderate. Virusgulsorud\alget har varslet om behov for
bekæmpelse afferskenbladlus på Sydsj:elland og Ste\'Jls
I 1998 har 30 pet. af sukkerroerne været bejdset med
Gaucho. Det vurderes. at bcjdsnmgen har beskyttet mod
angreb afrunkclroebtller Iop lil8 uger efter sånlllg. og al
cffckten mod bedcbladlus har holdl tilll1d l juli måned.

1 tabel 6 ses resultaterne af 6 forsøg med bejdsIlIng og
sprøjtnmg mod skadedyr I bederoer. I 3 forsøg har der
været angreb af runkelroebiller, og resultaterne af disse
vises for sig. Der har været angreb afbedebladlus I 5 for
søg. Montur mdeholder aktivstofferne imidachlopnd og
tefluthrin og er endnu ikke godkendt. Aztee indeholder
trizamat, som har virkning mod bladlus. "'Idlet mangler
ligeledes godkendelse.

I forsøgene med runkelroebIller har bejdsnmgen I alle
forsogsled Sikret en bedre plantebesland. Gaucho har re·
duceret antallet af planter med runke1roebiller betydeltgt.
men effekten er ikke på højde med den effekt. der blev op
nået i forsøg i I996 og 1997. Ved optællingen afbcdeblad
lus forst i Juli er der en tendens til. at der er færre planter
med angreb I fo~gsled 5 og 9, hvor der er Gauchobejdstt
med 60 g akuvstofpr. unit BcjdsnlOg mod skadedyr og en
supplerende sprøjtning mod bladlus har Ikke føl1 til Sikre

merudbytter l dc 3 forsøg med runkclrocbillcr, Regi·
streringerne af skadedyr giver ikke forklaring på forsøgs
uc6lagene i de 3 forsøg uden runkelroebIller.
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Tabel6 Bejdsning og ~prøj'nlng mod skadedrr (J5)

Pct planter med POl-

""J"'" 1000 Udb. og merndb 1000 planler Udb. og merudb.
mlddcl plal'llcr runkel-

_.
hkg pr. ha planter med hkg pr. hørkk

'''''''
g aktiv- efter ,ft..

_.
stof frem· rot:blller bLadlus frem· bladlus.... ~tnng

ca. l'? rod I """'..
spmng

ca }.7 rod !-..ca. 2().5

/998

I. Ubehandlet
2. Promet 400 es
3. Monlur
4. Gaucho \\IS 70
5. Gaucho WS 70
6. Promel 400 es og 0.25 I Azttt
7. Montur og 0.25 1Azte<:
8. Gaucho WS 70 og 0.25 I MIe<:
9. Gaucho WS 70 og 0,25 1Aztec
LSD /·9
LSD 1-9

j forsøg ",ed runketr(N'bl/l~r

78 97 40 57S 105,8
40 85 95 26 1.5
19 88 78 29 11 1~

30 87 " 17 18 2.9
60 91 38 17 22 3.9
40 85 53 3 0.2
19 90 35 21 3.8
30 87 30 13 1.9
60 89 18 27 4.7

'" '"
'" '"

j forsøg uden runulroeblller
~fs

96 22 545
95 35 -26
96 26 -II
97 15 ·3
% 20 ·18
96 29 7
93 31 ·15
95 20 4
96 13 17

..",
-4.8
·2.2
·M
-3,\
1.3

-3,1
1.2
2.4

'"<.0

.'/$ lIs
91 " 7

40 92 42 2
30 95 13 O

"" 90 8 O

1997 "forsøg
l. Ubehandlet
2. Promel 400 CS
4. Gaucho WS 70
5. Gaucho WS 70
t.!W 1·9
(~\'JJ .'-9

/ 996 .~ (ornw
l. Ubehandlet
5. Gaucho \\ S 70
lSD 1·5

60
91
91

611 111,7
-4 ·1,1
8 1.7
4 0,4

"" "''" 1.8

473 82.0
28 5.2,. 45

Tabd 7. Lkrudr i slIkk('rroer (J6)

1000 Efter slihu: l, Pet. Udbytte og mcr- K"",,·""bond· plan... 5proJtnlDø :r~ udbynr bk8 pr ha udgiftSukkerroer
~

...,
'" rrem· Kar. fo~ IUkrudt i' f«~ rod Iwllrr "'!;:i"sptnnø <;W1(Jhtd pr m· ugrunø 1 8

199H -J forsøg
I. UbehandIrI 92 9 30
2. ] ~ 1.0 Hc:rbasan 1l.1~ [1,lho...an -1.Ol.gG.Jltix 1.73 " 8 I 2 631 113.2 1300
3. 3 x 1.0 Hcrbasan..,. 0.15 I Elhosan + 30 8 Safari" 2.06 95 8 2 3 15 2.9 1332
4. 3 ~ 1.0 Hcrbasan - 0,15 l ElhoS<1n t 15 Il Sarafl 1.56 94 , 2 5 14 2.7 906
5. 2 x 1.0 Herbasan + 0,15 I Ethosan + 1,0 kg Goltix"

l >< 1.0 Herbasan'" 0.151 Ethosan + 30 i Safari" 1.84 93 8 4 6 1.7 1311
6. l • 1.0 Herbasan - 0.15 l Ethosan t 1.0 1.8 Golu'l

2 . 1.0 tlerb;ban ... 0.15 I Elhosan + JO g Safan' J.1}5 93 8 5 13 2.5 B21
73" 1.0 HerNsan + 0.15 I Elhosan+ 1.0 kg Golux

I .. 30 g $afM'i 2.06 93 8 2 27 5.1 1576
LSD 1-- "' "'LSD.'· - "'. '"
199- "for.wg 4.ff 4['
l. Ubehandlel 87 IO 42
2. 1 • 1.0 Ikrba~al1 + 0.15 I Elhosan - [.0 I.g GO[Il't \.7) " 9 4 4 604 108.6 1300
3. 3 x 1.0 Ilerbasan + 0.15 I Elhosan + 30 g Safari' 2.06 88 8 9 6 ·18 ·2.9 1332
4. J ... 1.0 f lerbasan! 0.15 I ~lho"aJl - [5 g Sarari 1.56 " 9 13 7 ·6 -1.3 906
5. 2 >( 1.0 Hetbuan + 0.15 I Ethosan ... 1.0 kg Golfu

I " 1.0 HCTbasan ... O, IS I Ethosan + 30 a$afan 1.84 88 9 4 4 2 0.5 1311
6. I ... \.0 Hcrbasan - 0.15 I Ethosan • 1.11 I.g GOltl\

2 . 1.0 Herba:>an - 0.15 l Ethosan - 30 g Safan I.q~ " 9 5 5 ." ....6 1321
LSf) I-fi

'" '"LSD!-fi "' "'
TII.,al renol
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Tul'('/8 Ukrudt i wkke,-me,- (J7)

An.., Behand- Efter sidste sproJtnlng 1\:1 dæ:lullng Kenlloo~ftSuu.t.rrotr be:ha.nd-
~~ ~I

.fukrudt for
'...... Waud.

op~nl k'i~8
pr m'

• ,.
I.Ik • 4 " Sb5

J 0,77 • l 26 187
.\ 1.27 8 \ 1< IltX
J 1.36 8 l 13 1322

IO 02
3 1.11\ • , 10 X65
J 0,77 • 17 IO m

:!., 1.-.0 • 11 !J·H

10 132 '4,... 1,11'\ • l. 1165,... 0,17 • 10 20 587,... 151\ • 4 13

II/lill J (on"K
l Ubehandlet
:! J • 0.111 Herba~all • 0.1 I ".ll1u,;1O 0.0 I.g Golta
3. J " 0.5 I Herbasan -+ 0.Q7 I Ethosan -+ 0.4 kg Golux
-* PC-I'IJJlte\æm.lI' .eOd,tl gO\

Til"Oll Reno!.

IY9,~ .f jOMfJK
I. Ubehandlet
.:! J ' fJ,x Illerb<'lkIn • 0.1 I Ethosan .. O.f! I.g (;011"

J. 3 li 0,5 I Ilerb.1SM -+ 0.011 Elhosan -+ 0,4 kg GOItIX
4 1'(-l'lllnICHl'm t
5 PC-Plantevæm II

J119· 4 (ilr'IIX
l. L'bchandlet
2. J • tI,X IlIerb.l'an -t 0.1 I Eloo'JIl I O.f! I.~ voh"
3.3" 0,5 I HerNSlln -+ 0.07 I Etho~n f- 0,4 kg Golllx
4 P(-Plantc,.rm. Q]Ou:ffd:tl go,

Pm,cn for bejdsning med Gaucho l:r 267 kr. pr. unit.
hvilket svarer tl! ca, 1.2 hkg A-~ukker

Forsogene fOr!\i.cth:....

Bekæmpelse af ukrudt, 1997-98
Ukrudtsbekæmpclsen 1 roerne er i 1998 ble\el generel af
blæslog regn Kraftig nedbur har mange steder medført
tllslellllllllg af jorden. hvilkel har givct gunstige frem·
spiringsbetlllgebcr for kamille. Til (rods for de vanskeli
ge forhold er dcr opnåcl en god effekt af I. og 2. ukmdts
sprøJtmng. og ukrudlsbekæmpelsen er på de nesle area·
ler gennemført med acceplabel effekt

Problemukmdtsaneme har værel snerlepileun. burre
snerre og kamille. Hvor kamille har ... æret for slor, har ef
fektl\ bekæmpelse med kenuske mIdler ikke værel mu·
lig.

Tabel 7 viser rcsult.tleme af ~ forsøg. hvor forskellige
'lIIUlegler for anvendelse af Safari er sammenlignel med
en standardbchandlmg I forsogsled 2. I forsogsled 2-6 er
der forelaget 3 behandlinger. mens der I forscgsled 7 er
supplerel med en fjerde behandling I alle forsøg har der
værel en meget beskeden ukrodtsbestand på I gennemsnil
30 uknldlsplalller pr. m- ved optæl1mgen efter ,idsle
sprojllllllg. Del' er opn:'\.et en god effekt på ukmdlct af alle
behandlingerne, og renheden ,...ed hO'i1 har været megel
lilfredsslillcndc. Rcnheden vcd hosl har Ikke været påvlr·
ket af. om Golux, og dermed et ukrudtsmiddel med jørd
\ Irkmng. har værel med i strategIen.

Der har ikke værel forskel på behandlingernes skån
somhed overfor afgroden \-ed bedommeise efter SIdste
Sprojlrtlllg. De opnåede udbytter er Ikke statlsllsk forskel
lige behandlingerne imellem

Nederst l tabellen ses resultaterne af 6 forsog I IQQ7.
hvor de opnåetJe resultater var i overensstemmelse med
delle :\f\ resultaler

Forsogene fonsættes.

PC-Plantevæm i sukkerroer, 1996-98
Ud\ Ikllng af en model l PC-Plameværn III uknuhsbc·
kæmpclse I sukkerroer har VlSI sig al være en Slor udfor
dnng. fordi den skal kunne måle "'Ig med de lav-dosls
stralegler. som er ud\lklel gennem en lang. rrække. Ud
\ lkhngsarbejdel udfores af Oanmarks jordhnl.l{sFonli..
nini[. FOr.\kmngscenta F/aJ./"ebj(·rK. Med oplysrungcr
om ukmdtsaner, deres anlalog storreise samt oplysllln
ger l)m klimaforhold er del målet. at PC-Plantc\ a:rn sknl
kunne udpege nudler og beregne doser. som medforer en
Illfredssullende ukrudt~bekæmpclsc med lavest muilge
omkoslninger og bchandllngsmdek ...

Tabel 8 .... iser rcsullalerne af 4 forsøg. hvor PC-Plante
\ ærns forslag III bekæmpcbe er 'iammenhgncl mcd en
kendl slandardbehandlmg beSlående af Hernas.'tIl -+ Etho.
san t Goltix. StandartJbchandlingen er pro\et I 2 doser. [
forsogsled 4 og 5 har P(-Planlcvxrn optllneret middel
v:llgcl. Dcn billigste IosIlIng er hver gang an....endt l for
sogslcd 4 IlC-Planle\ærn har i alle forsø~ fore.!\l:\ct 3 be
handlinger I forsogsled 4 og 5. P(·Planle\ærn har I for
wgslcd 4 ....algl al lade Safan Indgå I blandingen I 1-2 be
handlinger I gennem!)llll af forsøgene er der anvendl 30 g
Safan pr. ha.

Der har været en ydcrst beskeden ukrudtsbest<Jlld i alle
4 forsøg. Optællmg ca 3 uger elier afslullct behandling
\ Iser. at de gennemfone bchandlmger har hart cn .... Irk
nmg på ulrudlel. som llgger på samme lllveau I to forsøg
harder \ærel en megcllllfrcdsstlllcnde renhed \ed optag
iling efter alle behandlinger. mens der I el IredJc forsøg.
som generel! har været prægel af strukturskade. harv æret
en betydeligt større llkrudtsdækrung. ligeledes efter alle
behandlinger. Et fjerde forsog indgår ikke l bedømmel
sen af dækmngsgrad \ ed optagmng, fordI ukrudl.l>fordc
lingen har værel meget uens over forsogsarealet. I dclle
forsøg har mgen afbchandhngcrne haft en IIlfrcdsstlllen
de langudscfTekt frem III optagnmg
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I midten og neden;t i tabellen ses resultaterne af 5 hen
holdsvis 4 forsøg gennemført i 1996 og 1997. l disse for
søg blev PC-Planteværns forslag ved forskellige effekt
niveauer afprøvet. Forsøgene viste, at opnåelse af93 pet.
effekt var ct passende niveau. der tåler sammenligning
med standardbehandlingen, hvorfor dette niveau også er
anvendl i forsøgene i 1998.

Forsøgene fortsættes med en justeret model.

Bekæmpelse af bladsvampe, 1997-98
I tabel 9 ses resultaterne af 4 forsøg med bekæmpelse af
bladsvampe i sukkerroer. Opus indeholder epoxycona
zol, og Amistar Pro indeholder azoxystrobin og fenpropi
morph. som er de aktive stoffer i henholdsvis Arnislar og
Corbel. Opus og Amistar Pro er endnu ikke godkendt.
Normaldoseringen for midlerne er: Corbell.O liter pr. ha,
Opus 1.0 liter pr. ha og Amlstar Pro 2.0 liter pr. ha.

Forste behandling er udfort midt i august. og 2. be
handling i forsogsled 4 samt (}.-8 er udfort i begyndelsen
af september. Amistar Pro er kun prøvet med IO behand
Imger Roerne er i fon;ogene taget op i perioden fra 12.
oktobertil2. no.. ember.

Der har været angreb af meldug l alle forsøg. mens be
denISt har optrådl l 3 for..;,,!; og Ramularia i 4 forsog.
Kardkterer for angrebenes styrke kan ses I tabelblIagel

Den bedsle effekt mod bederust er opnået \ ed behand·
ling med Opus i forsogsled 5 og 6. I et forsog med for
holcb\ is kraftige angreb af Ramulana har Opus og
AJmstar Pro haft den bedste effekl. uden at dene har re
sulteret i sikre merudbytter. Effekten mod meldug har
været på samme niveau for alle midlerne.

Tabt'19 Blad'1vampe. (JB)

Det fremgår, at saftkvaliteten er blevet forbedrel som
følge af svampebekæmpelsen.

Der er ikke nogen entydig sammenha:ng mellem de re
gistrerede sygdomsangreb og de opnåede merudbyner i
rod eller sukker. Merudbynerne er i gennemsnit statistisk
sikre, mens der ikke er sikker forskel behandlingerne
Imellem. Rentabiliteten ved svampebekæmpelse afhæn
ger af B- og C-roernes andel saml afoptagelsesridspunk
tel.

Forsøgene fortsænes.

Karakter for anpb af t
Hl<g '" ha

Ramulatia I 1-
Amino-N Pct. ullerSukkerroer meldug mgflOOg irivue udbytte: og merudbyne Fht. sukker,ill"

ea. 9. IO rod 1 _"

1997 .i jOrtfJK
l. Ubehandlet O 7 O 63
2. I ~ 1.0 l Corbel O 1 O 56
3.1 ""O.SICorbcJ O 2 O 59
4.2 >< 0.5 I Corbel O O O 55
5.1 x J.O I Opus O O O 51
6.2 >< 0.5 I Opus O O O 56
7.2 >< 2,0 I Amistar Pro O I O 53
8.2 il 1.0 l Amlstar Pro O O O 50
LSI) 1·8
LSf) 1-8

1998 J forsøg
l lIbe'handlet
2 l ~ I.OICorbel
3. I x O,S I Corbel
~ 2 " 0.5 I CofbeJ
S. I il 1.0 1Opus
6.2: • 0,51 Opus
7. 2 il 2.0 I Armstar Pro
8. 2 . 1.0 l Amistar Pro
1-';0 /·8
L'W~-8

,
5ft·

3
I
I
O
O
O
1
O

'I'
2
I
I
I
O
O
l
l

48

"46

"43
41
44
41

17.7
P.6
17,6
17.6
17.8
17.8
17.7
17.6

18,0
18.3
18,4
18,4
18.6
18,4
18.4
18.6

6" '08,.
15 4,1
29 4,8
31 4,9
31 6.0
34 6.4
42 7,2
37 5,9
J9 J,O
M "'

623 112,7
39 8,5
35 8,3
34 8,2
29 8,2
l8 7,2
41 9~
46 11.2
19 ,
"' "'

100

'"l"
IOS
106
106
107
106

100
108
107
107
107
106
IOS
110

Lcd 2·8 behandlet medio auguSl Lcd ~ og h-8 behandlet Igen l september
0-10. hvor JO - 100 pet d.d.nlng
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Grovfoderproduktion
Af Karsten A. Nielsen og Martin Mikkelsen

Teksten om planlcvæm er skrevet af Hans Kristensen og
Poul/femling Petersen.

Forsøg med dyrkning af
foderroer
Dette afsnit indeholder resultater rra forsag med:
- Soner af bederoer.

Transgene bederoer.
Bejdsnmg mod skadedyr
Ukrudt i bederoer og amendelse af PC·Plantcvæm.

Markante resultater i 1998
Dcn ncdborsnge vækstpenode har gl\;cl meget hOJe ud
bytter l foderroer. SpecIelt de lorstofnge sorter som Nes·
lor og Sterling har givel meget hOJe udbytter. De knever
dog cl specielt godt optagegrej. I gruppen afsoner med ct
middelhøjt tørstofindhold har den nye sort Jauna klaret
sIg særdeles godt. og l denne grupe har alle sorter en !>tor
re renhed

Den nye Roundup--lolerante son SImplex har gl\'ct et
udbytte af rod og IOP p. niveau med eller starre end de
traditionelle sorter.

Ukrudsbekæmpclsc med Roundup Bio i den Round
up-tolerantc son Slmplcx viser. at forbruget af aktivstof
kan rcduccres ved behovslilpa!i."et do~cnng.

Bejdsning med Gaucllo har uden yderligere bekæmpel
se af ferskenbladlus reduceret angrebenc af vIrusgulsot
betydeligt.

Læsevejledning
Bagcrst I bogen findes en oversigt ovcr de afprøvcde sor
ter. forædlerbetcgnelsc og anmeldcre til forsøg.

Der findes llgelcdes cn o\'erslgt o,",cr de afprøvedc mid
ler og dcrcs mdholdsstolTer.

Sorter af bederoer, 1997-98
Fodring af højtydende køer kræver et energirigt foder
mcd la\ fylde. Foderroer har disse egenskaber. Fyldefak
toren I foderroer er på nivcau med kraftfoder. korn og
mange biprodukter Udbyttct af fodcrroer cr højt og sta
bill under de fleste dyrknmgs\ilkår. Trods disse gode
egenskaber er der sket et konstant fald i arealet med fo
derroer

Væksrvl1kårene i 1998 har været gode for dyrkmng af
foderroer. Såningen er kommct I gang i den sidste tredje
del afapril. hVilket er nonnalt for såmng affodcrrocr RI
gchge mængder nedbør I foråret og begyndelsen af
vækstperioden har medført. al fremspiringen har været
tilfredsstillende, og ukrudtsbekæmpelse med Jordrnidler
\{:d rettidig udbnngmng har Virket godt. Kamille blcv
nogle steder et dominerende ukrudt.

Gennem hele vækstperioden er der kommct nedbor. og
væksten har ikke været afbrudt af torke.

Optagningen har næsten over alt været vanskeltggjon
af store mængder nedbør I efteråret.

Der hcnvises I ovngt til afsnit A. hvor vækstvilkårene
er nænnere beskre\-et

Sort~forsogene er for første gang sået med småparcel
teklllk Dette har medfort, al alle sorter har været med l

samme forsogsplan. Af rationahscnngsmæsslge årsager
er ant'lllet af forsøg skåret ned lil 5 forsøgsstcder.

Forsøgsafdclingen på Koldkærgård har beslemt ren
hcdsprocenten efter samme melode. som nonnall anven
des i det prakliske landbrug

Ct'ntral/oborotonet på Forsknmgscenter Foulum har
analyseret rod og lap for tørstofog sand 1 de tradlllonclle
soncr og I Iransgene bederoer

Genetisk monogenne bederoesorter
Der er fri tllmeldmg III forsogene. Fromalcrialet til sorts
forsøgene er leveret af sOllscJcme eller deres rcrræsen
tantcr, der garantercr for frocncs kvalitet og bejdsning.

Jordanalyseme har vist, al forsogsarealerne har været I

særdeles god godningskraft og kultur.
Frøene er sået på 50 cm rækkeafstand. På grund af en

tekmsk fejl vcd udsånmg er de udsået med en froafstand
på kun 10-12 cm. De overskydende planter er fjernet ved
håndhaknmg. således at plantetallet har været nanna II

hele vækstperioden. I
Godsknmg og bekæmpelse af ukrudt og ~kadevoldere

er udfoll efter behov. Fjernelse af ukrudtsrocr og stoklo- K
bere har været eneste håndarbejde ud over den nævnte
udtynding.

I 1998 er der tilmeldt IO soner. Alle sonsforsogene er
sået den 22. og 23. apnl.

Forsøgene er gennemført på jordtypernc J8 1.2.3 og
på JB 6 og 7. Forsoget på J8 I er vandel med 15 mm.

Optagningen er gennemført mellem den 15. oktober og
3. november, hvilket glvcren vækstperiode på 182 dage.
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J tabel l ses en oversigt over plantctallet ved optagning,
egenskaber og udbytte af rod samt det samlede udb)1tc af
rod og top.

Plantetallet har været tilfredsstillende i alle sorter.
Renhedsprocenten har været noget lavere end sædvan

ligt. Sorten Juwel har haft den hojeste renhedsproccnt.
Det kan hovedsagelig tilskrives den runde rodform. Sar·

SarIerne: J. Magnum, 1. Kyras. 3. JII"'e/, 4. Tro)'o. 5.
Jlbo.6. Tintm. 7 Nesror, 8. Asteru:. 9. JaunQ. IO. Sterlmg
og JJ_den ROImdup-lO/erame SImplex. Den ideelle rod
form har sorten Kyras, men onsket om et mere koncen
treref[oder og hojere udbylle medforer. arfoderroer med
et middelhøj/ torslojindhold vælges i Sl(Jrre IIdsrræktlU1g.
Disse sorter er mere spidse og aflange. og del kræver et
effekti\'[ oprogningsgrej.

terne Sterlmg og ~estor har haft den laveste renhedspro
cent, og diSse sorter har også en meget spids og dybt sid·
dende rod. se foto.

Roens glalhed er cn vigtIg egenskab under forhold, der
gør optagning vanskelig. Sorterne Kyras, Juwel. 1100 og
Tintin har fået de hojeste karakterer for glalhed.

For ensartethed gives karakteren 10, hvis alle topskiver
er plaeeret i samme hojde over jorden. Sorterne Tintin og
Sterling har f3er de højeste karakterer.

Topskivens højde over jorden udtrykker også en sorts
egnethed til mekanisk aftopning. Er den for højt placeret.
vælter roen let. og er den meget lavt placeret. er der stor
risiko for. at småsten odelægger aftopperudsryret.

Risikoen for stokJobning er stærkt påvirket aflave tem
perarurer under fremspinng og dermed også forsøgenes
placering I landcl.

Andelen afstokJobcre bor være så lav som muligt, helst
ikke over 0,2 pet. Sorterne 1100 og Kyros har haft el uhen·
sigtsmæssigt stort antal stoklobere.

Ukrudtsroer med stærkt forgrenct rod og top fremkom·
mer efter indkrydsning af vi Ide arter i de landc. hvor froet
produccres.

Ukrudsroerne kan begrænses i opformeringen. og md·
holdet kan afsløres ved en spIringstest og pTOvedyrknmg
i dnvhus. Fropartier med ct stort indhold af ukrudtsroer
bor derfor Ikke sælges.

Rodens IOfSlofprocent har I 1998 været normal til boj.
hvilket antyder. at væksIperioden har værel hannonisk
for roerne.

Vcd håndtering aflcvægfoder er det et onske, at foderet
er koncentreret. og derfor vælges der i storre udstrækning
soner med et middelhøjt til hojt tørstofindhold. Sorten
Juwel har haft det laveste tørstofindhold og sorten Ster
ling det hojeste.

De tOfStofnge sorter gi\er nonnalt de højeste udbyner
af afgrodeenheder i roden. Denne tendens har ikke været
mindre udpræget j den nedborsrige sommer 1998. Ud·
b)1tcni\eauet har været meget hOJl1 af\.igrc år. Del sam·
lede rod- og lopudbync i afgrodeenheder har I målesol1en
været over 21.000 FE pr. ha De største rodudbynerer ho
Slet I sorterne Sterling og Nestor, der også har det højeste
torstofindhold. Dcn nye sort Jauna har også klaret sig
godl. selvom den horer til dc mindre tOMofrige soner.

II

5

IO

4

9

3

876

Tabel l. Genetisk nrotrogemle hcderoeSO,.fer. (KJ)

100>"1 p~
Karakter for

Top_' I P". p" Pet. tørst. PetJland Udb. og merudb. pr, ha
Son pr ha .

glathed l~C1' hOJde SIO«- ukrudts- isandfri I t0T'lt
hkgrod IH_~ lurod-..ed Opl. rmbed cm løbere - rod rod

Lt lop

Ania/forsøg /99-V
Magnum
KY''''
Ju .....c1
Trop
1100
Tinnn
Nestor
A~IO:fl);

Jauna
Sterling
LSD

, , , 4

7' ....3 7 7,. 95,6 8 6
'9 96,1 8 7
SI 95.tI ,
" 95,8 8 6
SJ 95.0 8 8
86 93.1 7 7
81 93,7 7 7
81 95.0 7 7
n 91.0 5 S

,
8

IO
9

IO
9

•
8

•
10,

,
0.1
0.3
0.1
0.1
0.4
0.2
0.1
0.0
0.1
0.0

,
0.1
0.1
0.1
0.1
O)
0.1
0,0
0.1
0.1
0.0

,
19)
16,9
16,0
P.'
17,5
17.6
20.3
19.0
18.9
22.3

,
7.S
'.1
'.S
6.S
9,4

'.S
10.6
IlA
10,3
9.4

,
86'

66
90.,
"3'
o<;
l

49
·67

"

,
168.8

·8.3
·12.8

-5,2
-10.1

-6.8
8,'

-0,9
6,9

12,1
//.8

,
114.2
·10.9
.17.0
·7,~

·11.7
-1,8
12,5
-1,7
2,3

13,9

. O-lil. lo--mO:,,1 glal rod 0E ensarte! hUJdc 0\ &:r Jorden.
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KM, for Ru)t ..mul, p" Udb. ogmeT·
Sort [ns!< C'kn. n.~..

tørst. I udb. pr. hl
lop dz. """'fn

hk& topl Le.loplop

5 forsog IIIY!f
Magnwn 7 2 l 10.6 4'" 45,4
1\.)10' 1 • 10.n _1 ·2.6
Juwel 6 6 16 10,1 -" -4.2
rroy" 7 , ,. lU.3 -lJ -2.2
IIbo 7 6 IO lOA -7 -1.6
Tintin , 2 1 lOA b4 (,ti
Neslor 8 2 4 II,] • 4.0
",tern 2 4 Ilue -18 -O.,
J..... 7 4 S 10.7 -54 -'.6
Stcrllng 4 l 12.0 -lO 1.'
LSD J, J. '

O-IO. IO ll1C~1 gmn og fn,1.. l'lP

f label 2 scs cn O\crstgt 0\ er egc:n~l..aberog udb)1tcr t
top af dc prmede :-oona

Toppens fri,l..hed bcdommcs umiddelbart for optag·
iling. urtcn Juwcl har fået den !a\csle kar.::tktcr for fnsk
hcd. og sorterne Ne~tor og TIIHin har fåct de hojestc
karakterer.

De IO '>Oner med rod rod fa n. e. Juwel og 1100. har været
me~t angrcbel afbcderust og R:ullulana. Kombmalioncn
rod rodfan.'c og modtagelighed for dlssc bladsygdomme
scs oftc

Udbyttet af IOP har også været usædvanligt hujt. Dc
største udbytter er hostel l sorterne TintiII og !'\e:-'lOr.

It.lbcl3 scs en ovcrslgl Over to ån. rr.:lative udbyttcr af
afgrodccnheder I rod og 10p. 1 1998 er den gamle 11l~lc·

son K) ros udsl..lftet med ~lagnuln. Siden J997 har sonen
~agnul1l værel med I begge forsogssener. og forholdstal
kan derfor beregnes.

1:.t skift afm:lle~ort fm Kyro'i III Magnum betyder også.
at målcgrundlagcl ændres lil Cl hOJere Illveau. for rodud
hyltclS \ cdkolllmcndc 4-6 pc!. hojere.

1::" Sorts (~I,.klll,,~.\.\rahlli(t!l a(,/"re\' (~[r"r ar met/forske/
ligt' \(1'1.,.,/\ IIkur De "i({Jr."te mdlldhylter l'r hoslet l de Io
(Or.\Io{rlge fOrtr'r .""eslOr og Sterling For mange hor
'l(Jr,na/get dog {alt/e po de sorter. som hul' en multlellwJ
wrHojprocem. \om r.eh MUWlIInJ, Trm·u. Astenx og ('\t.

dl'lI ".1''' .\Ur( Ja/m"

Grovroder

Tullel J. (,'r'''('/I''* mU/lugt'nne hedl!f"oesol'te"

Som'r 1..7 I"S

I orholdsLlI for a c "od
\-tagnwn 100 100
~~·m" ., .'juwcl .S 92
Tlo)a •• '1'
IIbo • S ...
Tmlin '>0
Nc~tor 106 10l
\~Icn,. IO~ ..

Jauna 104
Sterling 106 lir:'

I ornolrJstal for 3 c, l IOp
Magnum 100 100
"~ros ., .4
Ju\\,cl 9l .1
Tro)'3 'J4 .,
IIbo ., '7
!mun III

cstor 113 109
htcn.-..: ., .S

J..... 90
~h.:lhng 101 104

Transgene bederoer, 1998
Am endclse af gellleknologl I forædlmgs.arbeJdcl kan
mcdføre en hurtig udvikl mg af nye soncr af bedcroer
med resl\lcns ellcr et hOJcre udbynepotenllale

I ,orten Slmplcx (A5, A 15) har forædleren Indbygget cl
gen. som gor rocn toleram overfor ukrudtsmidlet Rouml·
up. Roundup kan derfor am endes til bekæmpelse af
ukrudt I stedet for tradlllonellc 11lIdlcr. og denned kan
mængden afaktivstof ncdsættcs Ilandsforsogene er sor·
ten Simplc, afpro\-cl for andet år I 1998 er afprovIlIngen
Sl..cl ovcrfor den nye måleson Magnum. I 1997 \ ar målc·
sonen K) ros. der nonnall har et udb)1tepolentlale ~ 4-6
procentenhcdcr lavcre cnd soncn .\1agnum

Forsogcnc cr gcnnemfort som kombinerede :->urts- og
uknldsbck:cmpclscsforsog.

Forsogcnc har \ æret placeret \tcd Siden af dc Iradlllo
nelle sonsforsog. dvs. at forhold vedrorende Jordtype og
godning kan studeres der

Frocne er et med cn rækkeafsland på 50 cm og en
froafstand på 10·12 cm. h\torefter der er udtyndct lil bil·
\cnde besland.

Tahel4 Tran"gl'If('!fX/errul'r (KJ)

1000 pi Pn Karakttr for I
T_

Pet. tøM. Udb Ol mt'rudb. pr ha
fbISon LJkrudubdzm~lse ",It:.

i:i I~-I= hOJck l sandfn

=I~I~I~
rod, .. opI an rod

1nruljor\IJ~ /'J'JX 5 , .1 J 5 5 5 5 5 5
1. Magnum Tmdllloncl 81 92,1 7 S • 19,3 479 44,4 844 165,9 100

Slmple\ Tmtlllloncl 86 n.7 , 8 Il 18, l ·40 ·4,8 ., 8.0 IOl
J SlJTIplex 2 .. ] l Roundup Bio S6 .3,' S 7 Il 17.9 -6 -2,2 .2 l,l 103
4 Slmple\ Roundup BIO bcho\SlIlpas~1 S' 9].7 II 18.0 2 -~.O 143 I~i.1 109
5. Slmplcx 50"/. Roundup 010 bchovslilpass~1 SS 9],] 7 II 18.0 -IS -3,2 liS 10.7 106
1_\J} ~ 2 - M "'
()..IO. Ilt roeSI glal rod og cnuncl højdc O\CI Jonkn
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I tabel 4 ses en oversigt over egenskaber ved roden og
udbytte afafgrodeenbeder i ton og rod. Der er tendens til.
at renhedsprocenten har været højere i Simplex end i
Magnum. Med hensyn til glathed og ensartethed er de to
sorter på samme niveau. Tørstofindholdet har v<eret mid
delhøjt, ea. l procentenhed lavere i Simplex end i måle
sonen.

Udbyttet af afgrødeenheder i rod og top har været me
get højt. Rodudbyne i afgrodeenheder har været på
17.000 FE pr. ha eller derover, afhængigt afbehandhngs
indsats ved ukrudtsbekæmpelsen.

Der er gennemfort en traditionel kemisk ukrudtsbe
kæmpelse i de to første forscgsled. Forsogsled 3 er be
handlet med 2 x 3.0 liter Roundup Bio pr. ha. I forscgsled
4 er doseringen af Roundup Bio tilpasset den ukrudts
nora, der har været i det enkelte forsog. Forsøgsled 5 er
behandlet med 50 pet. af doseringen i forsøgsled 4. D0
seringen afROllfldup Bio er bestemt efter en model, hvor
ukrudtsarteme er inddelt i 3 grupper efter følsomhed
overfor Roundup Bio. Gruppen afvanskeligt bekæmpeli
ge ukrudtsarter omfatter f.eks. vejpileurt, snerlepileurt og
liden nælde. Let bekæmpelige ukrudtsarter omfatter
f.eks. hvidmelel gåsefod. fuglegræs. agersennep. splId
raps og enårig rapgræs. Ved at følge denne opdehng kan
doseringen variere fra 3,0-6.0 hter Roundup Bio pr. ha.

Ukrudtsbestanden har i forsogene været meget forskel
lig med hensyn til både antal og arter. I 2 forsog har der
været en meget Slor ukrudtsbestand med henholdsvis
agemedrnoder (500 pr. m') og Iideo nælde (1500 pr. m')
som dominerende ukrudtsarter.

13 forsøg med en lille til moderat ukrudtsbestand erder
opnået en meget tilfredsstillende renholdelse i alle for
søgsled.

I forsøgel med Slor bestand afliden nælde har renheden
ved host i forsogsled 3. som er behandlet med 2 :<. 3.0 hter
Roundup Bio pr. ha, ikke været tilfredsstillende. Dette
skyldes. at der efter 2. sprøjtning fortsat er fremspiret et
stort antal liden mdde. I forsogsled 4 og 5 er der i dene
forsog udfon 3 sprøjtninger med henholdsvis 2.0 og 1.0
liter Roundup Bio pr. ha. hvilket har været tilstrækkeligt
lil at sikre renheden frem lil optagning.

I forsoget med mange agerstedmoder har effekten i for·
sogsled 5 med reduceret dosis af Roundup Bio været
mangelfuld overfor stedmoder og flere andre arter.

Den første behandling med Roundup Bio er i 2 forsøg
udfon henholdsvis 12 og 20 dage efter den l. sprøjtning
med den traditionelle losning. I det ene afdisse forseg er
l. Roundup-sprøJming på grund afugunstige vejrforhold
udfort for sent. idel agersennep l dette forseg. på grund af
denne ukrudtsarts hUrtige vækst. nåede at overgro roerne
inden sprøjtning. De gode \'ækstbetingelser i resten af
vækstsæsonen har dog bevirket. at roerne har kompen
seret for den hænuung. de har haft på grund af agersen
nep. 1de øvrige 3 forsøg er den første RoundupsprøJtning
og første traditionelle sprøjmmg udfort samtidig.

Der har i dette års forsøg ikke værel forskel på skån
somheden overfor afgroden mellem den traditionelle beo
handling i forsogslcd 2 og behandlingerne med Roundup
Bio. I forsøgene i 1997 var der ct merudbytte på 5 pet. for
behandling med Roundup Bio i forhold lil den tradilio-
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Tabel 5. Transgenefoderroer .... .....
~ - l"\t:ie"r ~ - Iir'l"w ,,
qp'. '" =~e..j~

j forsøg /998
I. Magnum Traditionel" 2,5 421 4
2. Sunplex Tradltiood" 2.5 422 4
J. Simplex 2x ) I Roundup Bio 2,2 444 IO
4. Simplex Roundup BIO

~bo\·$td~ 1.8 510 2
5. Sunpkx 50":.. ROUDdup Bio

~hovstilpasset 0,9 499 6

Behandlet med 3 li. l I 8cwuIl Opttma + I kg Goltu \\'G ... 0,3 I
Acurob.

nelle behandling, som J.;unne tilskrives slOtTe skånsom
hed afRoundup Bio.

I gennemsnit har der ikke været sikker forskel på
merudbytteme for de forskellige behandlinger af Sim
plex. Ved behovstilpasset dosering af Roundup Bio i for
sogsled 4 er mængden afaktivstofreduceret med 14 pet. i
forhold lil standardbehandlingen med Roundup Bio i for·
sogsled 3. Forsogsled 5 viser, at der er gode muligheder
for at reducere mængden af akti\'stofyderllgere.

Resultaterne fra disse forsøg er fortsat lovende.

Foreløbig kan det konkJuderes om den nye Roundop
tolerante sort Simplex:
- den har hojere renhedsprocenr og tendens til at være

mere glat end målesorten Magnum,
- den har en middelhøj rorstofprocent. som passer godt

til muidens h'æg(odring.
- udbyttet afrod og top erpd nivaeu med eller større end

traditionelle soner.
- den kan tdle traditionelle uknldlsbekæmpelsesmidler.
- afhængigt afukrudlsbestand kan mængden afaktil'stof

nedsættes med mellem JOog 30 pct.

Bejdsning mod skadedyr, 1998
l tabel 6 og 7 ses resultatene af forsøg. hvis fonnAI er at
vurdere. hvor effektivt bejdsemidlet Gaucho er mod ska
dedyr i fremspiringsfasen samt mod bladlus. Gaucho har
en længere virkningstid end Promet.

I forsøgene i tabel 6 er forsogsled 1-4 bejdset med Pro
met. Behandlingen mod skadedyrlbladlus med stigende
behandlingsintensitet i forsogsled 2-4 er sammenlignet
med en Gauchobejdsning i forsogsled 5. Aztec indehol
der lrizamat. som har virkning mod bladlus. Midlet er
endnu ikke godkendt. Fas13e T er en ny fast formulering
af Fas13c.

Angrebene afskadedyr har været meget beskedne i for
søgene. Registreringerne kan ses i tabelbilaget. I 3 forsog
har der været angreb afbedebladlus. Ved at sammenhol
de forsogsled I og 5 ses, at langtidseffekten af Gaucho
mod bedebladlus er registreret frem til begyndelsen af
juli. Bekæmpelse af ferskenbladjus i forsogsled 2-4 har
medført et reduceret angreb af virusgulsot. Den mindste
forekomsl afvirusgulsol er registreret i forsøgsled 5, som
er bejdsel med Gaucho. Planletallel har været det samme,



Tabel 6 Bt'Jdsmng mod skaded~'r JjOOt'rroer (KJ)

Pct. phmll:r med Ved oplllgOlng Udb. og merudb.
a.e. pr. ha

Foderroer - VInIS·
p~bladlUJ lulsot antal roer

""" 1000 rod !Op

ti 6/7' ca. 19'8 ""'.. p....

""""1tJ98 4/orwg
I 100 ml Promet 400 es
2 IOOmlPromct400CSog I 'I HSg FastacT
3. 100 ml Promet 400 es og I ); 85 g Fa.stac T og l ); 0,2$ IAztec'
4 100 ml I'romel 400 es og l ); 8S g Fastac T og 2 li: O,2S l AZlcc'
S. 86 g Gaucho WS 70
LSD /.j
l.5D2-5

TIlsai 0.3 l Sun-oll 33 I ror sidste: behandlmg I lcd 4
Led 1 behandlet Sidst I maj
I ed J behandlet Sidst I maj og medio Juni
Lcd ol behandlct SIdst I maj. mediO JUni og fllT'>tl Juli.

uanset om der er bejdset med I'rornet eller Gaucho. Der er
Ikke opnået ~Ikre merudbyttcr af behandlingernc.

Forsogene fonsættcs.

l tabel 7 ses resu1talcrne af 4 forsog. hvor forsogsled I cr
bejdset med Promet og forsogsled 2 5 med Gaucho. I
forsogsled 2 og 3 er dcr behandlet mod bladlus med Az
tet hcnholdsvls 2 gange og I gang. mens forsogsled 4 er
behandlet med Pirimor I gang.

Angrebene afskadedyr har været meget beskedne. Der
er Ikke fundet ferskenbladlus l forsøgene. men der har
været nogen forekomst af VIrusgulsot. Gauchobejdsnin
gen har udcn yderligere bekæmpelse af ferskenbladlus
været i stand til at reducere udbredelsen af virusguisol l

forsogsled 5. På grund afvanskelige forhold under optag
mogen vurderes det. at udbyttcmålmgerne er noget usik
re. specielt på lerjord.

Forsøgene fortsættes.

Ukrudt i bederoer, 1998
Ukrudtsbekæmpelsen I foderroerne blev mange steder
generet afblæst og regn. Hvor de første sprøjtninger ikke
kunne gennemføres p:\ det optimale tidspunkt, blev især

Tabel? Bi:'Jdmmg mod~kade("'r ij(J(/f'rroer (K4)

I r,
7 8 11 68 147,8 lU
5 l 6 67 1.6 -0.2
o J 5 67 1,_ 0,1
o 4 6 " ',' -0,1
2 2

_
70 J,_ 0.9

"' "'
"' "'

kanulle Ikke tIlfredsstillende bekæmpet I ukrudrsforso
gene er der trod~ de fugtige vCJrbctmgelser i sommer og
efter:\r opnået en meget fin renhed ved host.

Tabel 8 vIscr resultaterne af 4 forsøg, hvor Herbasan
Tnppel er sammenlignet med Retanal Optima og Spar 2.
Herbasan Trippel er cndnu ikke godkendt og indeholder
aktivstofferne phenmedlpham. ethofumesal og desme
dipham . I forsogsled 5 er afprøvcl en stralegl for am·endel
se af Safan. Ved alle behandlinger er der tIlsat olle for at
Sikre effekten. Alle forsogslcd er behandlet J gange. For al
belyse konschenscrne af manglende ukrudtsbekæmpelse
har der i år også været et ubehandlet forsogsled.

l J af forsogene har dcr været en massiv ukrudtsbe
stand bestående primært kamIlle. arter af pIleurt, hvidme
let g, sefod. stcdmoder og ærcnpns.

Dercr opnået en god effekt mod ukrudtet afalle de pro
vede behandlmger Dcn bedste efTck1 er opnået I for-sogs
led 5, både når denne bedommes som antal tilbageværen
de ukrudtsplamer efter sidste sproJtning og som renhed
ved optagning Den bedre renhed I forsogsled 5 har resul
teret I ct Sikkert merudbytte i forhold til behandltngerne I
forsøgs led 2 og J. Behandlingerne har udVist samme
skånsomhed ovcrfor 3fgrøden l alle forsog

Pet. pJanlel' med V"'_ Udb. OB on<N<!b. I•.e pr. hl

FockrToe:r bod<- vuus- pI:-...
Ibl..... "",.. "'lal ....

""" 1000 rod !Op

CII.2217 ca. 1&,8 VINS- p<h.
lulsol

JCJIJX -I/ors"};
l. 100 ml Promet 400 es
2. 86 g Gaucho WS 70 08 2 li: 0,25 I Aztec
J. 86 g Gaucho WS 70 "8 I ); 0,2$ l Aztec l

~ 86 g Gaucho lA S '70 og 0.3 kg Plnmor
5. 86 g Gaucho WS 70
LSD /.j
LSD l-j

'Tilsat 0,3 I Sun-Oll 33 E . Før sid51e behandhng I led 2
Lcd 2 behandlet mldllJunl og fOrsl1 Juli.
Lcd 3 og 4 behandlet forst l Juli.

l
O
O
l
l

_

l
l
O
l

li,,,
2

66
68
69
67
69

146,8
J.'
2.'

-I.S
J,l

32,7
-0,6
0,1

-0.1
-0,_

"'n
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Tabel 8. Ukrudt ljoderrOt'r (Kj)

~
Antal plantet' Ved optagning

r." 2·) u~dl:et' P" .r Kemi-
bh,,·

"" Sidste spr. Jon!- ="" udgift
O\i~r· 1000 mcrud H bæ,............

"'"
fIad<n "'" 1 rad pr. hl- 1000 -dr.I<k<t pr. ha 1998

I
p-. m' p".m' .r

l"'" -1 2 3 4 , 6 I 7 8

1991J, "/()f'Søg
1. Ubehandlet
2. ) K 1.0 kg Golux- + 1,0 l Bctanal Opllma"
J.3)( 1,0 kg Golrix + 0,5 Illerbasan Tnppel"
4. 3 )( 1,0 kg Ooltlx + 0.6 I Spar 2;
5. I )( 0.5 kg Gohi}!: + 1.25 I Herbasan + 0,1 I Ethosan + 20 g SafarF'

2 )( 0.5 kg Gohix 1,25 I Hcrbasan + 0.2 1 Ethosan + 20 g Safari"
I$O/·J
LS01-J

317 67 108 46 30 39,3
91 16 4 8. 72.5 111.8 1415
94 12 4 85 75.7 3.2
94 R 4 87 17,8 ,-' 1440

% 6 2 89 83.8 II,) 1540
18.6
6.7 6,7

1997. 4 forsøg
2.).1.0 kg Oolux + 1,0 t Bc1ana1 0PUmI" 167
J. ) lo: 1.0 kg Golln + 0.5 lllcrbasan Topper
4.3)( 1.0 kg Goltix -+ 0,61 Spar 2;
5 I • 0.S18 Goltix - 1.25 11In'basan 0.1 1Ethosan - 20 g Safan

2 ,. 0.5 kg Galtilt .. 1_25 I Herbasan 0.2 1Elhosan - 20 g Safan·
LSD ].j

LSD J-j

81
79
85

83

10
7

13

11

4
4

4

4

73
75
74

"4

124.6 1415
.(l.3
0.9 1440

2.0 1S40

"'"'
Tilsal Aetlrob. - TIlsat Renol Bttegnet som 7 hkg rod I u:

Led 2-5 behandlet på ukrudl med kimblade. 5-8 dage smert" og Igen efter 7-14 dage

label 9. Ukrudt ijoderrOPr (K6)

Antal planter Pet. af
Jord. 1000 Kemi·

De· ro, 2-)~r ovet"-
r:rJd'

kalie-
hand· l"" efter si &pr fIad<n udlift.........., 1i~• dar:kket af bil"'" , -,.., ."...-

ukrudt ro." _'" .".... rung 1998pr. m· IOOO'ha pr. m· run8

l 2 3 4 , 6 7

1998 4 forsøg
l. Ubdwldlec 76 117 41 11
2 I IC 1.0 kg Gol1u WG 1.25 I Httbasan - 0.11E~

2 .. 1.0 kg Goln, WG ~ 1.25 I Ilerbasan - 0.2 I Ethosan 1.91 147 81 6 77 139J
J. I IO: 1.0 kg Goltix WG + 1.25 I Herbasan + 0,1 I Etbosan'l

2 IO: 0.5 kg Goltix \VG + 1,25 1Herbasan + 0.2 I EthosaD + JO g Safan 2.36 79 10 77 1666
4 I .. 20 g Safari - 0.5 kgGoltllt \l, G 1.151 Hcrbasan-O.II"~

2 IO: 20 g Safari ... 0.5 kg Gohn \\ G 1.25 I Herbasan + 0,2 ll<,ho...,n 2.25 80 6 l 77 1540
S. PC·Plantevem J 1.19 81 14 l 76 1202
6 PC-Planteva:rtt II 1.46 80 19 2 78 1382

1997. ., forsøg
I. Ubehandlet 99 79 280 36 81
2 1 " 1.0 kg Golt.,,; I 1,5 1Herbasan ... 0.1 I EtkOS.1-n

2 " 1.0 kg Goll1x I 1,5 I Ilcrbasan ... 0.2 I Ethosan ' 1.91 85 , 87 139J
J. I lo: 1.0 kg Goltix + 1,2S 1 Herbasan + 0.11 Et!tosanll

2 IO: O,S kg Goltix + I,2S Illerbasan + 0,1 I Elhosan .... JO g Safaril. 2,36 83 6 , 85 1666
~ "('·f'lante\æm. 9)00 en"d.11 gns 1.31 " 7 5 83 1156

/996 6forsog
I. Ubehandlet 134 7' 110 46 76
2. J • \.0 kg Gohl1( 1.5 I Hctbasan .. 0.2 I Elhosan IJ 2,17 RO 6 4 80 1512
5. PC-Plante\'lml, 93% effekt I gM. 1.47 81 IO • 80 1181

Tilsal prnetrmngsohc:
Led 2-4 behandlel på WJudt med kimblade og Igen 1 og] ugcr senere
Led 5°8 6 behandlet efter dIalog lIdefil' ) med Danmarks Jordbrogsl-ON.lnlng. FlillcbJerg
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Uknldlct i dct ubehandlede fOrMJgsled har givct roerne
en megel kraftig konkurrence Ved hosl har der i gennem·
Snit kun \ærel 30.000 rocplamcr pr. ha Illbage i del ube
handlt.odc fon.ogslcd. I gennel1lMllt er udb)1tct reduceret til
ca. en tredJcdel Udbynetabet \cd al undladc ukrudtsbe
kæmpelse har \arleret fra 100 pct. til godt 30 pet.

"ledena I tabellcn M:S rc<;ullaterne af ~ forsøg 1 1997.
h\ or der Ikke indgik Cl ubehandlet forMtgl)led. I 1997 var
der Ingen forskelle behandlingerne imellem.

PC-Planlelærm lIÅrlldtsmndll1 i fodl'rroer. som gt:n·
nem cn flrrække har været under udvikling hos Danmarks
Jordbrug~fon-kl11ng. Forsklllngscenter Flakkebjcrg, vII
efler al erfaringenlc fra dettc :\r:-. forsog er indarbeJdct.
være klar til anvendelse i praksIs fra vækstsæsonen 1999.
Med oplysninger om ukrudtsar1er. deres antal og storrel·
se sanutempt:r.lturforhold kan modellen udpege effekt I·
vc mIdler og beregne doser. SUI11 medforer cn lilfredsstil
Icnde ukrudlsbekæmpelse.

Tabel 9 \ iser resultaterne af4 forsog. hvor 2 forskellige
afPC-Planteværns forslag ttl bekæmpe!!.e er sammenllg
nel med en stan<lardbehandlmg I forsogsled 2. To for·
skellige ~tralegier for amendclsc Safari er afpro\et i for·
sog!oled 3 og 4 I begge disse forsogsled er den samlede
mængde Safan 60 g pr. ha, Udb)11et er Ikke målt

PC·IJlanteværn har foresi. et 3-4 behandlinger. som I

alle forsag har fOr1til en tilfredsslilIende renhed \ed IlU'l.
De 3m endte midler og dosennger fremgår af t:lbclblla
gel. Behand11llgeme efter PC·Planle\ ærn har pnsmæs
sigt været konkurrencedygtIg med standardbchandhn
gen. og bchandlingsmdeksel har værel lavcre.

Behandlingerne i forsoglcd J og 4 med SafariblanJIll·
ger har haft sikker effekt i alle forsog. og renheden vcd
oplagning har været meget ttlfrcds~tillcnde I 1997 v:tr
effekten af Safariblandingen i fnrsogsled 3 også på sam
me niveau som st:lndardbchandllllgcn I forsogl)lcd 2
(nudlen af tabellen).

Nederst I tabellen ses resultalerne af forsog med PC
Planteværn I 1996 og 1997. I disse forsag blev PC-Plan
te... ærns forslag \cd forskellige cffektlll\eauer afpro\et.
FOf'>ogcne \i~te. al opnåelse af93 pet effekl \ar et pas·
l)endc nI\eau. der tåler sammenligning med standardbe·
handlingen. h\orfor delle nI\ t:au også er anvendt l farsø·
gene I 1998. Forsøgene fOr1sa:ltcs

Forsøg med dyrkning af græs og
grønne afgrøder
Delle af!<lnil indeholder resuhaler fra forsag med:
l. SOr1er afalm. rajgræs I afgræsnlllgsforsog. 2. brugsår
2. Sor1er af hVldklover i afgræsOlng!lforsog, 2. brugsår
3. Sor1er af nal. rajgræs udlagt i helsæd.
4. Internalianale forsag med godning ttl græs.
5. Sammenbyggede grovfodersyslemer. gronæn, græs

bl:llldlng.
6. Gronær1 som inlensivt kvæg foder.
7. Ukrudtsbehandling i vintersæd til grønkorn med klo·

\'ergr.csudlæg.
8 SlankeIben I græs.
9 Skræppe i græs
IO. Brandbæger 1 græs.
I l.l:krudt I ... årbyg med lueerneudlæg

GrO\roder

Kumllle har vtF,.e' el IIdhredlIIlcnult ogsa i bederoer i
/998. Rettidig behandling med hladnudler for Im'h/ade
Ild\lk/es pil kamllleplallfl'rne kan normalt 'ilkre g()(! ej
fekt ForpasSl'.\ en/lC/bg ",d.WlCf. kan del "ære P"Årt{"ei
(11 bl'r1''lIf! en ogf!/ dosis a(Salari

Læsevejledning
Til hcstemmclse aflndhold aftræslofog prott=tn ,anli fo
dcrværdl I græs og gronafgroder anvendes NIR-meloclen
(Nær Infrarod RcflekIIOn). FordoJelse!:<koefficlcllten
((-K) er kalibreret efter in vitro mctodcn og kOfTIgeret til
III VIVO.

AAT cr forkor1elsen for atlllllosyrc absorberet I lar-
men

paVer forkOr1c1!:<en for prolembalaneen I vommen
AAT-nonnen lil hOJtydende malkekocr er90 g pr, rE.
PO V-niveauet l den samlede fodcrratlon bor ikke Olier·

slige 50 g pr, Fl:..
Bagerst I bogen finde~ en o... cn.lgt over de afpro....ede

SOr1cr og forædlerbetegncl<;e m.m. 1.lgeledes findes en
o\ersigl over afprovede midler. deres IlldholdsstoOer og
pmer for de markedsfor1e nudler.

Afgræsnmgsforsøg er et deSign. der er ud\lklcl af
Landskonloret for Planteavl l samarbejde med de lokale
konsulelllcr. Udbytlernålingcr foretages efter cn h:\rd af·
græsnlllg I et regulerel !otorfoldsystem I 2, brugsår sk.cr
udbyuernålingcn oftc efler <;Iæt

Markante resultater
I afgræsningsforsog med alm. rajgræs har de middeltIdlt
ge SOr1er Aubisque og Pandom givet del slorstc udbytte
Der cr lendcnl) lil. III mIddeltIdlige sorter klarer sig bedre
end sildige sOr1cr under torre forhold.

Gronæn er bedre end gronbyg med hen!oyn td udbytte
og fodef\ ærdl

Fon.og med hosnlder I æner tyder på. at man skal hoste
ær1ehclsæd ved vækslstadlUlll 78-80. Pfl dene tidspunkt
er både udbytte og fordoJellghed i IOP
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GrO\'foder

Forsøgene viser, at vårbrandbæger i græs og kløver~

græs kan bekæmpes effektivt med Hannony + sprede·
middel i september. I græs kan vårbrandbæger bekæm
pes ved tidlig sprøjtning med Starane 180 eller MCPA.

Sorter af alm. rajgræs i afgræsningsforsøg,
1997-98
Betingelser for en stor foderoptagelse under afgræsning
cr, at der anvendes de bedst egnede sorter, og at disse sor~

ter giver et højt udbytte.
Mdleblandingen til forsøgene med alm. rajgræs er

sammensat af følgende sorter og mængder pr. ha: 5 kg
Borvi, 4 kg Chantal, 4 kg Tivoli, 3 kg Bonita, 3 kg Mer~

linda,4 kg Condesa og 4 kg Milo hvidkløver. Ajle sorter
anvendes i praksis.

I blandingen er der ca. 40 pet. middeJtidlige sorter og
60 pet. sildige sorter.

Udsædsmængden for diplaide Sorter er 20 kg pr. ha og
fortctraploide sorter 25 kg pr. ha, i alle tilfælde i blanding
med 4 kg hvidklover pr. ha.

Sorter af alm. rajgræs, 2. brugsår
I 1998 er der gennemført fire forsøg. Forsøgene har været
placeret på jordtyperne JB l og 3.

Tre af forsøgene har været anlagt på konventionelle
brug og er i gennemsnit tilført 130 kg N pr. ha i handels~
gødning. Det totale udbytte har været mellem 7.600 FE
og 11.200 FE pr. ha.

To forsøg er gennemført på økologiske brug og er til~

fort henholdsvis 25 og 60 ton kvæggylle pr. ha. Del totale
udbytte har været henholdsvis 4.400 FE og 9.500 FE pr.
ha.

I gennemsnit af slættene har sorternes foderværdi
været høj. Den laveste foderværdi er nlOdet i sorten Se~

bastian (00·33-88), der også har givet et lavt udbytte.
Ilabcllla ses en oversigt over sorternes egenskaber.
Vinteren 1997~98 har været mild, og aJle sorter har

overvintret tilfredsstillende. I 1998 er der ikke konsta~

leret angreb af kronrust i nogen af sorterne. Væk5tvil~

kårene i vækstperioden har været særdeles gunstige for
dyrkning af kløvergræs, og de typiske sortsegenskabcr,

Tabel JO. SQrlerajalm rajgræs i afgræsningsjorsøg, l. bnlgsdr. (KJ)

Pet. af 10rstof Pr. FE Udb. og merudb. pr. ha Fom.tal for a.e. I

T~~N~ POl.
rtprot.j tTø:$wf

FK
I ",.hoSort PlaIdi" tørstof ,"o

.:" r I ra foro
.

hk.
""ro I of proc, 'I I"" T" I O' Il0ntof nl.prm.

J/arsøg 1998
Blonding ml!, DIT 17,3 16,5 24,4 75,1 1,18 14' 95,8 15,76 81,0 100 100
Tf'traploide sorter
Merkem (D) T 16.1 17,1 24,2 75,8 1,17 '" -3,9 -0,02 ~2,5 97
POIllCro! (NL) , T 16.3 17,3 24.3 75.1 1.18 155 -4.2 0,09 -3,6 9.
Aubisque (NL) ml T 17.1 16.4 23,S 75,6 1.16 142 ·0.4 -0.11 1,1 101
Pandora (NL) ml T 16,4 17,8 23.0 76,4 l.l4 IS' -2,9 0.75 0,3 100
/Jiploide sorter
Lasso (DK) , D 17,1 16.5 24,0 75.3 1,18 14. -4,9 -0.80 -4~ 9'
VerilaS (NL) , D 17.0 16.9 23,8 75,8 1.16 148 -11,1 -1,59 -8,7 80
Canasta (OK) ml D 16,8 16,4 24,6 74,4 1,20 147 -1,9 -0.39 -2,8 97
Seb<lstiall (D) mt D 17.~ 16.6 24,5 74,7 1,21 "O -8,5 -1,27 -8,6 89
LSD '" 1,0 6,7

, Tidhghed~kla.sse, r-tidlig. mrrmddellldllg, ~ sildig.
:, l'loldi. D=diploid. T,erraplold

Tabel I Ja. Sorter afalm. rajgræs i afgræsningsforsøg. 2. b,·ugsår.

Karakter for" Udb... Gtzsbøjde cm

EMri 'IKrootu>t metudb.
Sort T~t Ploidi

over- lfl kJ em l opret- I slid., I VTllg· da:~"8 ""'""'" 2. siltl 14. ~læl 7tf!svintring1f øv liedH styrke'1 græs') "U'·
Anlal/orrøg 1998
Blanding
Tnraploide sorter
Merkem (D)
Pomero! (NU
Aubisque (NL)
Pandom (NL)
Di{Jloide sorter
Lasso (DK)
Veritas (N"L)
Canasta (DK)
SebastIan (D)
LSD

, , , , , , 4 , , 3
ml!. Drr 10 , • 8 3 O S,4 8 • 20

, T 10 , 6 7 3 O ~O,5 7 • 21, T O , 6 8 3 O -O,S • , 23
ml 1 IO , • 7 4 O ·0.0 8 , 25
ml 1 IO , • 7 3 O ·0.3 8 , 23

, D IO , 6 8 3 O 0,1 8 • 2., D IO 4 • 8 3 O -0.2 • • 22
ml D O , • 8 4 O 1,4 8 • 2.
ml D O , • 8 3 O -0,7 7 , 21

"'
'O-IO, IO god o\'crvintring. 100 pet d<ekmng af kløver. meSI opret. størSt slidstyrke og me!'>I vrnggnrs.

:, Gn~. af 1.. 2 og 3 slæt ' Ved 3.slæt· I oklobc-r. ' I juli.august
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I) Tldhlthcdsklm.sc. I udhg. ml ffilddellldhg. 5- SIldIg.
:n I'lOldJ. D f.hpIOld. T-tetrnplOld

4 4 4 4
ml/S orr 100 100 100 100

T 91 97
T 9l 96

m' T 100 101

m' T 97 100

O 97 9l, D 94 89
m. O 9S 97
m. D 9l S9

Tant-I Ilh Sorter afalm rajgræ( I algræsnmgsforsog,
J og J. brugsar

Forh.ta1 for Le. Forh.w f« Le.
Son T~~- Plo,dI pr. h.t 1997 pr. ha 1998

,.,.10' 1"10'
'4ntul (tJrSl1K

Blanding
T.·trupIOlJe SOrIer
Mertem(D)
Pomerol (NL)
Aubl5que (NL)
Pandom (NLI
Dll/lol/It· lOrt.'r
Lasso (DK)
VCrlla~(NLI

CanllSta (DK)
\Cbll~tliln (Dl
I..SIJ

der 'ar I sorterne I 1997. er blt~, el deh IS ud, iskel af de
gode \'ækslforhold i 1998.

I label Ilb ses en o... erslgt O'er sor1ernes relal1\e ud·
bytle I forsle og andel brugsår.

Den ImddeltldlJge sort Aublsque har klarel sig bedst.
Ilorre år som 1997 gi\'er sildige Mlr1er væsentligt min·

dre udbytie end måleblandingen. der er cn blanding afsil·
dige og mlddcllldlige sOrler.

Afgræsningsforsøg med hvidkloversorter,
1997-98
Udenlandske afgræsningsforsog med hvidklm'ersorler
har ViSt. at der er meget slor forskel på rroduktionsevnen
hos forskellige hvidkloversOr1er. afhængigt af. om udbyt·
le[ m:\les \'00 slæl eller hård afgræSning

Det er derfor beslunet al tilbyde forædlerne en afprøv
mngsrunde med hvidklo\'ersoner I de landokonOlnlske
foremngers afgræsningsforsog

Målehlmu/mge" er sammensal af folgende soner I de
.... I:o,le mængder pr. ha. H\·idklo....cr· I kg Milo. I kg Milka·
nO\3. I kg RIvendcl. I kg Llrepa. I kg Sonja og af alm.
rajgræs: 4 kg Bof\o'i, 3 kg Herbic. 3 kg Tlyoli. 5 kg Mcba
og 4 kg Condesa. der alle er sildige soner. De afprø....ede

Grovfoder

h"ldkloversoner er blandel med ovennævnle fem sorter
af alm. rajgræs.

Afgræsningen er gennemfor1 med malkekocr Iet regu
leret storfoldsystem, Sorternes bladtype fremg:\r aflabcl·
Icn

Sorter af hvidklover, 2. brugsår
t \998 er der gennemfon tre forsag i 2. brugsår Forsoge·
ne har ligget på JB I og 3. To afforsogene er \andet efter
behov.

Forsogene er grundgodcl med 30-35 ton kvæggylle pr
ha, og derudover er der Iii fon 160 kg N pr. ha l handels
goclning. UdbYIlet er meget hOJ!' i gellJlemsnit 10.700 FE
pr. ha.

Årcrs k....alilclsrcsullalcr I gennemsnit af slællcne ses l
tabel 12.

Klavergræsscls mdhold af råprotein har været lavt. og
foderværdien har ogs..1 værel for la\'. Det skyldes I slor
udslrækning en eksplosIonsagtig vækst umlddclbar1 for
første og anden slæt. og derfor blev de forsle to slæl
gennemført 'ed for store afgro<1emængder.

Der er Ikke sigOlfilant forskel på sonernes udb)'lh:
I label 13a ~es en o\CNgt over karakterer og egenska

ber l de enkelte soner
OvervlI1tnngen har 'ærel tilfredsstillende I alle soner
Trods den kraftige J,.sælsloftilforsel har der \æret en

god bestand af h\ldklo\cr, der er vurderet 111 50-60 pct
ovcrfladcdækmng i gennemsnit ved de forste 3 slæt. Ved
\ ækslperiodens ophør regisIreres sortens slidstyrke og
mængde af en~rig rapgræs (ukrudt). Der er ikke regi
streret betydende forskelle mellem sor1erne.

I label I3b ses en oversigt over sonernes relative ud
bYlle i forste og andel brugsår. Der har ikke været bety
dende forskelle mellem sor1emes udbytte i denne IYpe af
forsog med h\'ldklovcrsoncr

TlIheJ l! 5orh'r af hndklOI'(!r I a/græsmngs(orsog. ! brugsdr (K8)

PcL .flOl'SCof Pr FE Udb. Ol mrrudb, pr. ha fem.-Blad- PCl.

"'prol I trællOr

FK In.

ks """"rll'i= I tal forSon """,,1- lm'!Ilof ...ro hk, aex· "",.ør I nlprot I a.e ",.ha

J/or"·1'8 IWH
B1andmg 16.1 16.5 25.0 75,1 1,19 147 126.9 20.9.5 J07,O 100
MIlo slorbl. 15.9 17.0 24.7 75.7 l.17 149 0.1 0.63 1.9 102
Li«:pa norrnbl. 16,1 16.4 25,0 75.4 1.18 144 0,2 .0,08 1,0 101
RI\cndcl ~lIlåbl. 16,1 1t..9 25.1 75.0 1.18 !lO -),2 ·0.07 ·2.5 9.
Ret", normbl. 16,1 17,1 '4~ 7l~ 1.17 151 -O,, 0,72 1,7 102
Aber('«:51 småbl 16,3 16,4 13.7 75.3 1.17 14J O.S 0,01 :tJ 101
SonJa nonnbl. 16.3 16.4 25.1 74.8 1.19 146 -o,J -0,15 -0,7 99
LSD ~ ~ ""
unAbt sm1bladrt. nonnbl nonnbladc1. storbl ~lorblade1
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Gro\'(oder

TabelIJa. Sorter afhvitJklø\'er j afgræsningsfar.mg. 2. bntgsår.

Karakter for h Udb. og GnI:!ohøJde cm

~n Blad- merudb. Enång
sUmd~

.0")"- IkIøv«-' I OP'''- I slid- 1...g-
\11lggnes

2. slæt I 4. slrt ra!t~hkg tørst\ uttnng lied' styrke' gu" pr. ha

AnioJJOr"Sog 1998 3 2 3 3 2 J 3 2 3 2
Blanding 8 6 7 7 3 6,' 8 6 4
Milo storhl. 8 6 7 7 3 0.3 8 6 4
Lircpa nonnbl. 8 6 6 7 3 .(J,7 8 6 4

Rivendel smAbl. 9 S ) 7 2 ·0.4 8 6 4

Retor nonnbl. 8 6 7 7 3 0,9 8 6 4

AberCrest småbl. 8 S 7 7 4 1,7 8 6 4
Sonja nonnbl. 9 S 7 7 3 1,7 8 6 4
LSD ~

.. O-IO. 100god ove......inlnng. 100 pcl. dækning afklovcr. mest opret.. storst ~ll(bt)'rke og mest \'I'3.ggt'æs
Gns. af I., 2. og 3 slæt. l. Ved 3.slæt. " l oktober ' IJuh-august.

l småbl. -småbladct. normbl. nonnblade1. SlOrhl ~Iorbl:ulel.

kg pr. ha af djploidc sorter og 23 kg pr. ha af tetraploide
sorter. Alle forsøgsarealeme er grundgødel med husdyr
godning til helsæden. Efterafgrøden er tilført 60-70 kg N
pr. ha efter høst af helsæd og yderligere 50 kg N pr. ha.
hvor der har været udsigt til to slæt.

Fire forsøg er gennemført med to slæt. og to forseg er
gcnncmført med en slæt.

Det lotale udbytte har været højt, 3.100 FE pr. ha.
Il3bel 14 ses resultatct af de gennemførte forsøg.
Torstofprocenten er som forvcntet lavest i telraploide

sorter.
Soncrne Tenor og Ellire har den laveste foderværdi. FK

in vitro er meget høj. Den høje fordojelighed har medfort,
al AAT·indholdet har været meget fini, dvs. ca. 90 g pr.
FE. PBV-indholdet er relativt lavt. men dækker over en
stor variation mellem forsøgssledeme fra ea. Otil 100 g pr.
FE, da paVer meget afhængigt af kvælslOftildelingen.

l den øverste del af tabel 14 ses resultatet af de
lctraploidc sorter. Der er beregnet forholdstal i forhold til
sorten Ajax. Udbyttet har været ensartet og højt. I den
nederste del aftabellen ses resultatet afde diploide sorter.
Der cr beregnet forholdstal i forhold til soncn Sikcm. Ud
bynet er generelt lavere end i de tetraploide sorter. Sorten
Tenor har givet det laveste udbytte.

storbl
nonnbl.
småbl
normbl.
smAbl.
normbl.

AlliolJor.Jog
Blanding
Milo
Lirepa
RIvendel
Retor
AberCrest
Sonja
LSD

Sorter al ital. rajgræs udlagt i helsæd, 1998
I Danmark anvendes store mængder ita!' rajgræs som
eftemfgrøde efter helsæd - dels for al producere foder,
men også i efterårsperioden for al opsamle et evt. ovcr
skud af kvælstof.

I 1998 er det beslunet at tilbyde forædlcrc afprøvning
af sortcr af ital. rajgræs til udlæg i foråret i vårbyg eller i
ærter til helsæd.

Der er tilmeldt IO sorter til den nye afprøvning. 6
lctraploide og 4 diploide sorter. Udsæctsmængden er 18

Tabelllb. Sorter afhvidkløver i ajgræsniflgsjorsog,
J. og 2. bnlgS(;r.

Tabel 14. Sorter af ital. rajgræs udlagt i helsæd. (Efierajgrøde) (K9)

PCL aft.1rslof Pr. FB Udb. og mcrudb. pr. ha Forh.lld for a.c
Son P".

råprot.1 ~of
Kar. for FK m-

,':'tf l AAT I psv
hkg I '" h.IO!'Slof smagl ' ,,<ro

'.0"""of I nlpro<. I T' I D'

Allta/jonBg 1998 6 6 • , , 6 • • • • • 6 6
TetTaploide .mrter
Ajax 14,2 18,0 21,6 9,1 80,2 1,06 89 29 32,8 5,89 JO,8 100
Sullan 14,2 18,2 21.0 8,7 80,2 1,05 89 30 -1,3 ·0,15 -0.9 97
Montblanc 13,8 18,1 21.5 8,8 80,4 1,06 89 30 .(J,7 ·0,06 .(J,S 98
Ellirc 14,8 17.3 21,5 9.1 79.9 1.10 90 27 0,1 ·0,20 -0.9 97

Bo"" 13.8 17,8 21,3 8,8 81~ 1,04 89 24 0,0 -0,07 0,7 102
Fabio 14.2 18,2 lUl 8,9 79.9 1.06 89 32 -1.1 -0.10 .1,0 '7
IJip/oide .wrter"
Sikem 15,3 18.3 21.5 9,1 79.6 1.06 89 32 -4,1 -0.65 -3,8 100
Tenor 15,3 18,3 22.3 9.2 78.2 !.lI 90 38 -5,0 -0.81 -5.7 93
Tosea 15.2 17,9 22,\ 9,1 78.8 1.08 90 30 -4,2 -0.77 -4,3 98
T0I31 15.2 18.1 21.7 9,0 79.3 1,07 89 31 -2.5 -0.]9 -2,4 105
ISO 2.6 U,46 2,3

" f'loidi. D-diploid. r"lctraploid.
" l. og 2. efterslæt. O-IO, IO er når dt:r ;e<.le~ villigt.
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Internationale forsag med godning til græs,
1998
I 199~ er Iværksat en forsogsserie med specielle græs
marksgodnlnger.

I disse forsøg sættes fokus på godskning med natrium,
der under visse forhold oger foderoplagdsen. og på
god~l..nmg med magnesIUm. svovl og selen.

Tilsvarende forsøg er udlagt I lorge. Sverige. Tysk
land og England

I af\ Igle år er der gennemføn Ire forsog I Danmark
Da alle mmcr.lbtofanalyser Ikke foreligger I slmvcnde

slund. bnnges resultaterne fØrsl1 1999. h\ordel fOf\en
tes. al forsøgene fonsæner.

Sammenbyggede grovfodersystemer, 1997-98
I projck((:t Pmdltktlo".5jremm(> og Omkostlllngsleuel!if! er
Cl af målene al udVikle nye gro\fodersystemer. der I..an
medføre en cffekuVlletsfrerngang I hægbruget. Derfor er
det bcd3tC fra to kendte afgrodc~ystemcr med høj fodcr
værdi bygget sammen. nemlig afgraden gronærtgronbyg
og fornrsudlagt lIal rajgræs. t>.lålet er al producere en af
grøde til cnsdenng med hoj foden ærdi og ct højl brolin
mdhold. dv!'> gronafgrexler, og derefter f3 et græsareal tI!
rådlghc.-d til afgræsmng på et Ildilgt tidspunkt I Juli. hvor
væksten reduceres noget i de O\CI"\ lnlrende græsmarker.
Forsag eller ~mmemcxlel er gennemfort med klovcrgr.:t:s.
~e del okolngl:-ke afsnit H side 229,

I 1998 erder kun gennemført Cl forsøg. der præsenieres
S<lmlllen rned rcsult<llerne fra J997,

Dæksæden h<lr j forsogslcd I og 2 væn:\ henholdsvis en
kort· og en langs\ænglet l.cneson. Udsædsrnængdcn har
:;varet til ca. 65 planter pr, m', I forsogsled 3 er der an·
vendt 50 kg Meltanbyg pr. h;'!.

Eftcr<lfgroden h<lr værellwl mJgræs afsonen Ajax.

Grovfoder

Ud'iædsmængdcn har værCI 40 kg lIal. rajgræs pr, ha
Der er uds< el 20 kg pr. ha sammen med dæks<cden og 20
kg pr. ha p~ hærs afhøSlparcellen.

I label 15 M:S forsogsplan. foderværdi og udbytte af
gronafgrodc saml dct samlede udbytte af dæksæd og
cfterafgrode.

De hOJesle udbytter er ho~tel i den korte ærtesort (,010

Gronbyggcn. der er hOSICI en uge før. har glvct del la\ c
sle udb)1Te og har en \æscllIlIgt lavere foderværdI. I label
16 ses resultalerne afefterafgroden.

I forste ener!>læt er græsseL\; foderværdi hOjClil efter ær·
ter og la\ C'it efter gronbyg. Udb)l1el af efterafgroden cr
o;ærdclc!'> "tort. og der er mgen slgmfikant forskel mellem
udb)1tcl afefterafgroden ... ed de forskellige t)·pcr afdæl..
sæd. n~r forsogsled 3 har met til fort 50 kg N ehlrd pr, ha
ul dæhæden.

I forsøg nr, OJOOS-98-9R har der ogs.1værel cl forsogs
lcd med 60 kg ollchor afsonen Royal. Udbyttet har værel
1,000 lo!::. mmdrc end l Loto. dvs. 3.270 FE pr. ha og der
er Illedg~ct 1,29 kg tørslofpr. FE. h\ilkel er på ..amme m·
\ eau som I gronbyg

De/orelf)hi[~ere.illllllrer fra/orSfJgene \uer, at den korre
ærte.\'ort Loto har \Ht den hedsle komhination afel Jwp
udhytte og en JW) jorchJjdighed

Gm"ll'rt er hedn' el/d gmnbyg med hensyn til udhl'rte
o?,./oc/er\'ærclt. mir ærteme Iwstf!s jiJrst i JulI OX I)lX I'~'d

lJegnrdende ,\krullllllg,
Porår,\/Idlagt ital, rajgræs har givet el hOjt udhYUt' med

en Jwj og el/.wrfet jod('rv{('rdi genI/em eJlerår.''1wriodt'f/
Dyrk"in!{ c{fforar.wullaf!,1 iUlI, I'lljgræs kræl'el'/onl med

?,ud \ (fnclJwld~/u/~ f!wrf! d/f!r marh-ulldil/g. In IS del· \'kal
op",h hOJl! "dbl'((e,.

Forsngenc fons:ctlc!'>.

D.:ufgrode I I
KM

Io ...kargr.cltl 'løs, ::~ pet. .ftørstof Pr. FE udb. og merudb"',O
~of

f K in ",,,,

"""" riprot, I træslof
"tro

'O""" I OMT I OPBV j 'otilie~.

41w",~ f9Y7.yX
Ærter. LOlO 02-07 IO 14.2 17.1 21.5 76.1 1.15 8. 4' 4J.l ti 7,7
..f'rter,l'ruti 01-01 10 IS.J 15.3 li,0 68,7 1.37 .. 41 -35 -u
V4rb)'g. Mdw 25-06 IO 19.3 133 23.3 76.0 1.22 90 2 -9.6 -10.6
LSI) .-
().IO,l) mgen g~s, IO fuld pzsbesland bedøml efter hosl af dækafgrøde

l ~... 1.u1J Ibi:!:

ORk.rCreM Gne>on 1",,,p'FEI ~. ..... I gMT I gPBV

1
~."'IO

Le, pr. ha P' FE p'. FE p'.FE le. pr. ha

-I /OrWlK 19/J'U},"I

Ærtet'. LOlO lul.f1IJ&r S·) 1.12 )5.' 1.16 9) 49 ,,-'
k.rter. !'roti Ilal.'.JJgf ,.J 1.11 -I.' 1.15 92 4' -0,7
Virb)'g. Mdw Ital.rDJgr 8-J 1.16 .1.3 1.14 92 4J -1.0
LSI) .- .-
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Tabel 17. Optimalt tidspunkt/or host afgrønne ærter. (Kil)

Ud- Pet. aft8l'$tOr Pr. FE Udb. Ol mcrudb. pr. ba KM.

v.....- S-- Af- ;:, ""10-
~ 110- ad- = Pct. FK Ul ... ~..t<ti... - _r

dprot. ......r .... ka aAATgPBV
tørsCoflrtprot. a.e.an v.1iool ; pot. ...... rand-b.U;;,

j fors~ i /998
Ca. 2.juli ., 7' 71 • 14.7 19,1 22.9 75,4 1.12 89 '9 41,1 7,9 36,8 2,8
Ca. IS. juli 7. 82 73 • 17.2 17.0 20.S 77.3 1.08 8' 21 17.7 2.1 17.8 3,3
Ca. lO. Juli 79 88 48 9 18.7 18,2 20.9 79.1 ',o. 88 27 28,3 ',7 30.0 3.8
LSD M 2,. M

0-10, o-tngen angreb. 1Q-IOO pet angrebet Ido\"ttplanlc med10 august.

1.10

kg tørstof pr. FE
1,25

........
--...

40

",
",

",
",

",

35 64.I:-'-66~"'68~-:7':'O--=72"'--:7"4--=7':'6----C78"'-":!80"'-":!82'-:!64

Vækststadier

1,OS

1,00 l--+-~~-+---+-+-_--+--+--+----<
~ 00 M m n M n n ~ ~ M

Væksfst;y1ter

lJdbytte I 8.e.
80

75

70

65

60

55

50

45

1.15

Høstår 1997

Hoslår 1998

--

1,20

Fig. I. øverst ses udbyttets udvikling i ærterfro grønært
til helsæd. og nederst ses udviklingen i fodenla.rdi (kg
wrstofpr. FE) efter udviklingsstadium henholdsvis i en
meget tor \'ækstperiode 1997 og i en meget nedbørsn'g
\'cdstperiode 1998.

I 1998 er der anlagt tre forsøg ved normal såtid og et for
seg noget senere.

Forsøgene har været gennemført på 16 I og 3 og i sor
tcrne Baecara, Focus og Tenna.

I tabel 17 ses resultatet af tre forsøg. Forsøgene skal ef
ter planen høstes på forudbestemte datoer, henholdsvis
den 2.• 15. og 30. juli. På disse datoer bedømmcs ærtcrnes
udviklingsstadium.

I 1998 har foderværdien FK in vitro og udbyttet været
stigende gennem hele høstperioden i modsætning til
1997, hvor udbyne og kvalitet var i top ved den andcn
hosnid midt i juli.

I figur I er foderværdi og udbytte vist afhængigt af af
grødens udviklingsstadium for henholdsvis fire forsøg i
1997. hvor juli var meget tor og solng. og for tre fo~g i
1998. der har været meget nedborsrig og kølig.

Fælles for de to meget forskellige fon.ogsår er. at ud
bynet har været stigende hen til udviklingsstadium
78-80. Kurven for foderværdi. dvs. kg tørstof pr. FE an
tyder også, at optimalt hosttidspunkt kan beskrives ud fra
afgrodens udvikJingsstadium.

Grønært eller ærtehelsæd som kvægfoder,
1997-98
Ærter har nonnall cn høj fordojelighed og en lav fylde
faktor, og det medfører. at foderoptagelsen kan blive høj.
På nuværende tidspunkt anbefalcs ærter hostet lil helsæd
2-3 uger efter alblomstring. Under normale vækstbetin
gelser er det sidst i juli eller forst i august. Desværre er
delte sene tidspunkt ofte forbundet med en del høstbc
sva:r og i værste fald et høsnab på grund af lejesæd.

Formålet med forsøgene er at f3 større viden om host
tidspunktcts indflydelse på:
- foderværdi og udbyne.
- hostbesvær, dvs. lejesæd.
- skånsomhed overfor kløver.
- samt »)findc« cn ny hosttid i ærter, der kan overflodig-

gøre kemisk ukrudtsbekæmpelse og bekæmpelse af
bladrandbiller.

Tidlig høst afgrønne ærter kræverfortorTing i 2-4 dage,
afhængigt af\·ejrforhold.

Til helsæd antyder deforelobige resultater. at den hi~

jestefoderværdi og det sllJrsle udbytte opnås. når ærter
ne hostes pd udviklingstrin 78-80. dvs. når næsten alle
bælge er i fuld swrrelse.
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Tabel /9. Stanke/benlan'er i græs. (K /3)

.

_G_"'_, I--"-S-::-:-�-be-"~,""- ...-.-"-..-,-p,-.-m-'--
. I_....:,:::OnI<=---_

Tabel IH Ukmdl/ rinrersæd til wmlkorn med ud/æg
(K/2)

Planter pr, ml Kalakter for l

tokimblmdel Kemi-
Vintersæd med ukrudt efter høSI kalic-
kløve.rgræsudlq pris

~~~J mediO kløv~dIgræs-
pr, ha

dlin apnl btstand bestand

199H l !Qrmg
I. Ubthandlet SO 4S 7 8
2. 1.0 l Stomp se , 6 8 109
3. 1,01 Stomp se

+0.11 Flexidor 6 S 192
41.0lStomr SC

1.5 I Basagran M 75 6 6 8 276

1996-98 121ilrwg
I. Ubehandlet 80 60 7 8
2. 1,0 I $lomp se 20 • , 10'1

'ti mgen kløverisra::s IO læt bestand
Led 2·] behandlelI seplember
Led -I behandlet l septcmber og l apnl

/99H 7 forsøg
l. Ubehandlct
2. 1,5 I Perfekthion 500 S
J.l.0 l Vcclobac 12 AS
4. l.S I Dursban 4
S. U l Pcrrehhlon 500 S
Lml-j

IY9]·9X 19 forsøg
I. Ubehandlet
2. 1.5 I Perfckthlon 51JO S
3.2,0 I Vectobac 12 AS
5. 1.~ ll'crfeklhlon ~OO S
LSI) l-j

Led 2-4 behandlet først i oktober.
Led 5 hehandlell arni

4J7

2IS

20
15
2.
S

19
".,

34
29
33
24

Eli mr{J(ll'(!mlix IIdsællel.~e af hOSflidspl/ukl kllll /fIed
fore er betydeligl lab.

Ukrudt i vintersæd til grønkorn med
kløvergræsudlæg, 1996-98
Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd til grønkorn med udlæg
af kJøvergræs kan ske ved brug af Slomp SC i efteråret.
Midlet forener skAnsomhed ovcrfor udlæggel med en ri
meligt bred ukrudtscffekt. Kun rn andre midler er egnede
111 brug i denne afgrodekombination.

Tabel 18 viser resultateme af2 forsøg efter en forsøgs
pian, hvor Stomp SC er afprøve! alene og i kombination
med Flexldor. Forsogsled 3 er behandlet med Stamp se j

efteråret og igen i foråret med Basagnm M 75. Beh.md
ling med Stomp blev gennemfart sidsl i september, hvor
kloverplantcme havde udviklet det forste lovblad. På det
te tidspunkt var der en beskeden ukrudtsbestand på 50
planter pr. m~. Ukrudtsefl(:kten er bedømt i foråret. hvor
behandlingerne har haft omtrent samme gode effekt. Der
er kun en beskeden merefTekt ved at supplere Stomp
behandlingen med Flcxidor eller Basagran M 75. Ca. 14
dage efter vintcrsædens høst som grønkorn sidst i maj er
bestandcn af hcnholdsvis kjover og græs bedømt. Gene
relt har behandlingeme været skånsomme, mcn tilsæt
ning af Flexidor synes at trække i negativ retning.

l samme tabel er vist resullateme af 12 forsøg over 3 år.
hvor behandling med 1.0 litcr Stamp se pr. ha har redu
ceret ukrudtsbestanden ril en tredjedel og været skånsom
overfor såvel klover som græsudlæg. Effekten af denne
behandling overfor aktuelle ukrudtsarter er vist på side
83.

Forsøgene fortsættes.

Stankelben i græs, 1993-98
Stankclbenlarvcr kan gøre alvorlig skade på græsarealer.
Æglægning sker I græs i augusl-september, og nonnalt
findes de kraftigste angreb i 2. og 3. års græsmarker. An
greb er mest udbredt på humus-, sand- og marskjorder i

det jyske område. Ved ompl'Jjning af græsset kan angre
bet lortsætte i forårssAede afgrøder. Især bederoer er en
udsat afgrøde.

Skadel.ærsklen for en bekæmpelse angives til 300 lar
ver pr. ml ved en cfterårsbedommelse, såfreml der fonsat
skal dyrkcs græs om foråret. Skal der dyrkes kom. falder
skadetærsklen til 150 larvcr pr. m' og til 40·50 larver pr.
ml. sMrcmt roer eller grønsager skal dyrkes.

Tabel l <} viser resultatcme af7 forsøg, hvor forsøgs led
2-4 er behandlet i oktober, mens forsogsled 5 er behand·
let i apnl. Pcrfekthion. SOm indeholder dimclhoat. er prø
vet såvel efterår som forår. Vectobac er et biologisk mid
del. som indeholder stoffer fra Baccilllls fllliringiell.\"Is.
Dursban 4. som indeholder chlorpyrifos. er prøvet for
første gang. Midlet er endnu ikke godkendt lil formålet.

I gennemsnit af forsøgene har der 1cfte~rct været Ikke
mindre end 437 stankclbcnlarver pr. m'. Angrebsniveau
el har i 4 afforsogene været væsentligt over skadetærsk
len for fortsat græsdyrkning. I foråret er der i gennemsnit
af forsøgene fundet 20 stankelbenlarver pr. ml i det ube
handlede forsogsled. Den usædvanligt hoje dødelighed
henover vinteren 1997-98 vanskeliggør bedømmelsen af
de gennemførte behandlinger. Dursban synes at have vir
ket lidt bedre end de øvrige midler, men der er ikke tale
om en statIstisk sikker forskel.

I salllme tabel er vist resultaterne af 19 forsøg over 6 år.
I gennemsnit af disse forsøg har el betydeligt angreb (lf
stankelbcnlarver om efteråret været reduceret til el væ- I
sentligt lavere niveau vcd optællingen næstc forår. De
gennemforte sprøjtninger med Perfekthiorl 500 S og Vec- K
tobac har i gennemsnit ikke reduceret angrebet mere end
den )~llalurlige« dødelighed i det ubehandlede farsogsled.

Forsøgene fortsættes.

Unders(}/.: aktiviteten afsUlnkelbenlarver på /Idsalte are
aler i begyndelsen afoktober.

!værhæt kun bekæmpe/se om efteråret, såfn'mt skade
tærskielI er overskredet.
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Tabel 20. Bekæmpelse afskræppe j græs. (K14) Tabel 21 Bekæmpelse af I'årbrandbæger i græs. (K I5)

1996-98. 9fors"K
I. Ubehandlet
2. 2,0 I Starane 180 maj

3. 0,5 I Banvel4 S maj
5. 2.0 l StaI1lne 180 aug.
6.25 g Harrnonfl aug.
7. 0,5 I Banvel 4 S aug.

Antal ukrudt pr. m' I
før l. lefter sidste sprojtning

sprojtning I i alt I skra:ppe

Antal v!rbrand~gcr pr, ml
C.... Behand-

lingstid for I, gi! eAer LgIs efter 2.
sprøjtning sproJtning sprøjtning

2
O
1
1
O

,O
3
3

•4
4
4

12
l
3
7

1ft·
3
O
O
O

20
1998. 4 forsøg
l. Ubehandlet
2. 15 g lIamlony" aug-sep
3. IO g HannonyOl aug-scp
4. 1.5 I Basagrnn 480" ullimo aug
5. IO g HannonylJ april.maj
6.2.0 l Staranc 180 april.maj
7.2,71 Mctaxon april-maj

J997. 4 fOTsog
I. Ubehandlet
2.15 g lIurmony' aug-sep
J. 10 g Hannonyll aug·scp
4. 1.5 I Basagran 480:' ultimo aug
6. 2,0 I Starane ISO april.maj

'Tilsat O_l I Lissapol BIO
" Tilsat 0.7 I ACllJob

3. 2
21 O

" 1
24 I
Il O,. O
2J O

" O

3. ,
18 O
22 2
Il O
14 ,
Il l

,

27

moj
moj
m'J
'"S
aug.
aug.
Bug.

Behand·
lingstid

1998.4forsøg
I. Ubehandlet
2. 2,0 I Starnne 180
3. 0,5 I Banvcl 4 S
4. 50 g Grati!
5. 2,0 I Swane 180
6. 25 g HamlOny"
7.0,5 I Banvd 4 S
8.50 g Gratil"

"Tilsat 0,5 llsoblette.
" Tilsal O, I I Ltssapol BIO.

Skræppe i græs, 1996-98
På varige græsarealer kan skræppe, ral/lInkel, tidsel og
slor nælde optræde i et omfang. så bekæmpelse er påkræ
vet.

Tabel 20 viser rcsullateme af 4 forsøg, som primært har
haft ril fonnAI af belyse effekten overfor skræppe. Staranc
180, Banvel 4 S og Graril er afprøvet såvel i forårel som i
efterwmmeren. Ilannony er alene prøvet i eftersommeren.
KW1 Staranc 180 og Harmony er godkendt til formålet.

Ved behandling i foråret har der i gennemsnit kun
været en meget beskcden ukrudtsbestand. Ved optælling
i september har der i gennemsnit været 36 ukrudlsplanter
pr. ml, hvoraf de 2 har været skræppe. De prøvede be
handlingcr har alle reduceret bestanden af skræppe, hvil·
ket også er set i tidligere års forsøg.

Nederst i samme tabel er vist resultaterne af 9 forsøg
over 3 år. 5tarane 180 har virket særdeles effektivt på
begge behandlingstidspunkter. Banvc\ 45 og Harmony
har givet god effekt i eftersommeren.

Forsøgene fortsættes.

et forsøg, hvor næsten alle behandlinger på grund af sen
sprøjtning har været uden effekt.

I samme tabel er vist resultaterne af4 forsøg gennem
ført i 1997. De to års resultater svarer til hinanden,

Forsøgene fortsæt1es.

Ukrudt i lucerne, 1997-98
Der er gennemført et enkelt forsøg med bekæmpelse af
ukrudt i vårbyg med udlæg af lucerne. En beskeden
ukrudtsbestand er bekæmpet, så ukrudtsdækningen ved
høst har været på et tilfredsstillende lavt niveau. Udbyttet
er ikke målt. Efter høst er det vurderet. at behandlingerne
ikke har haft negativ indflydelse på luecmeudlægget. Re
sultatet fremgår aftabelbilagets tabel K16.

Tabel 22 viser resultaterne af 2 forsøg gennemført i
1997. hvor behandlingernes skånsomhed er vurderet i
foråret 1998. En særdeles effektiv bekæmpelse afen rela-

Tabel 22. Ukl'lldl i vurbyg med udlæg aflucerne. (KJ7)

Tokimblackl KaraktCT for
ulaud. lucemebestand ' Kenu-

Virbyg med kalle-
lucerD~udlll'C ...."I,~k'n ud- l ' PO'

pr. ID' v. host '~.- '1P- ",ha

Vårbrandbæger i græs, 1997-98
Vårbrandbæger er en gifttg ukrudtsart, som kan optræde
på græsarealer l et omfang. så bekæmpelse er påkrævet.
Planten blomstrer i maj-juni og \ rages normalt af krea
rureme vcd afgncsning. Såfremt afgrøden tages til slæt
eller til hø. vil ct indhold afselv små mængder vårbrand
bæger kunne medføre forgiftning hos kreaturerne. Skll
detærsklell er jas/sat lil 35·40 planter pr. 100 m'.

Tabel 21 viser resuhateme af7 forsøg, hvor forskellige
midler er prøvet til bekæmpelse henholdsvis i eftcrsom
meren og i foråret. Ved optælling elter sprojtning i efter
sommeren har der i gennemsnit været 12 vårbrandbæger
pr. m". Hannony har vist god effekt. mens Basagran 480
har skuffet. især i 2 forsøg. I foråret er der i gennemsnit
optalt 10 vårbrandbæger pr. ml. Den generelt lidt skuf
fendc effekt l forsogsled 5-7 skyldes primært resultatet af

19CJ!'J.2fiJr.l"°K
I. Ubehandlet 186 2 9
2. 1.25 l Basagmn 480' 36 1 9
3. 1,01 Basagran480

+ 1.0 I Stomp se 28 I 9
4. IO g Hannony' 41 O 9
5. lOg Hannony

+ 0.1 I Flcxidor') 20 9
6. 5 g Hannony

f 1,0ISIOIllPSC' 26 9

" IO fuld besund.
"Tilsat 2.0 l Actlpron
, TIIsal 0.1 l Llssupol BIO
Led 2·6 behandlet på lucerne med l lo~blad

9
9 289

9 340
9 176

9 259

9 IQQ
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Varhrrmdhæger (m'ersl) spirer frem l jll/i-august og
bloms/re,. næstejorå,.. P/olllen kali e!ah/ere sig i p/elter,
h\'Ol' græ,wlækkel er libcllr. Engbranclbæger (nederst)
splrer/rem i [<mirelog /It/vikler ('II roser i løber afefter-
årer Plonten hloms/rer næste sommer. Kemisk bekæm·
lle/St' kali \'æl'(' akwei i sepremher mod begge hmnd
hæJ.Wnu'(t'"

Ilvt !<llar ukrudlsbesland er sket. udcn at luccmcudlæggct
har været påvirket ved bedollunelseme henholdsvis efter
hosl 1997 og i foråret 1998.

Forsagene fortsæltes.

Forsøg med dyrkning af
helsæd
I 1998 er der arbejdet med følgende forsogsserier:
\. Typer af vlIlterhvedesoncr tli helsæd.
2. . lubhojde i typer af vinlcrhvcdcsoncr til helsæd.
3 V, rbygsorter til helsæd.
4. Slubhojdc i lYpcr af v:\rbygsortcr lil helsæd.
5. Bladsvampc i vintcrhvcdchclsæd.
6. OIad~varnpe i vårbyghclsæd.
7. UknJdt i vårhyg med kløvergræsudlæg.
8. Typcr afærtcsortcr lil byglærlehelsæd.
9. Ærtesoner til hclsæd.
10. Bladrandbl1ler i byglænchelsæd med kløverudlæg.
I I. Bladsvampe i ænehelsæd.

Markante resultater i 1998
Blandt de dyrkede sorter har hvcdc<;orten Lynx samt v.år
byg:-.orteme Lamba. Tofta og Punto vist den bedsle kom-

Cruvfuder

bU13tion af ct højt udbytte og en høj foderværdi til hel
sæd. I v.årbyg har flere nye sorter vist særdele:-. lovende
resultater.

Til byglærtehelsæd har de kone ærtesorler som f.eks.
Athos og Baccara givet de bedste resultater.

I forsogene med ænesorter til helsæd har de korte til
middellange ænesorter Athos og Signal givct de bedste
resultater.

Ved fastsættelse afstubhojdcn i helsæd kan man I praksiS
i vinterhvede. rritiealc og v"rbyg med lille gr.es:mdel regne
med. at akset har en foderværdi svarende til 1.00 kg tørstof
pr. FE. For hver gang der medtages IO cm strå. falder foder~

værdien svarende til 0,05 kg tørstof pr. FE. For hver gang
der s.'Cttes IO cm længere slub tabes 3 pet. afudbyttel i vin
tedlVede og tntieale og 5 pet. af udbyttet i vårbyg.

I vårsæd med klovcrgræsudlæg har Basagran 480 igen i
, r vist sig al være meget sk.ånsom overfor kløveren. Dette
gælder både ved sprøjtning. njr kloveren har kimblade.
og når første løvblad er udviklet.

Læsevejledning
I dette afsnit er forsøgene omtalt I den rækkefølge. som
listel ovenfor.

Fordøjeligheden af det organiske stof er anglvct ved
fordøjelighedskocffieicnlcn FK in \'ilro. som er korrige
ret til in vivo.

NIR-metooen (Nær Infrarød ReOektlon) anvendes i
alle helsædsafgroder til bestemmelse af indholdet af cl
protcin. træstor og stivelse.

Bagerst i bogen findes en oversigt over de afprøvede
sorter og forædlerbetegnelse m.m. Ligeledcs findcs en
oversigt over afprøvcde midler. deres indholdsstofTer og
priser for de markedsforte midlcl'.

Typer af vinterhvedesorter til helsæd, 1996-98
Vinterhvede til helsæd er et rationelt grovfoder til malke
kvæg. hvor hele afgroden bjærges på en gang. Tidllgcrc
forsøg har vist. al der ved valg afde rigtige soner kan ho
slcs el stort udbyne af foocr med en hoj fordojeilghcd.

I 1998 er der gennemfort fem forsog for al belyse for~

skellige sorters egnethcd til helsæd. Ud ovcr hvcdcsoner
ne Cl' IriticaIesorten Modus afprøvet. Modus hører til
blandt de kortstråede afde dyrkede tritlcalesortcr.

Forsogene er gennemført p~ JB 2-7. og dercr vandet på
de lelleste jorder.

Forfrugten har været byg l tre førsøg og ærter i to for
50g. Fire af forsøgene er til fort husdyrgødmng. og forso
gene er l øvrigt godskel som vinterhvede til modenhed.

Forsogene er sået I perioden fra den 16. september til
den 15. oktober.

Helsæden er høstet i perioden fm den 20. julllil den 3.
august.

Ocr har ikkc været udlæg i forsøgene. Der er fort:lagct
bekæmpelse af svampe og skadedyr som i den omgiven
dc mark.

Forsøgsplan og resuhater Cl' VlSI I tabel 23.
Allc sorter har overvintret tilfredsstillende. I hvedesor

terne er der vcd skridning registreret mindre forekomster
af meldug og Septoria. mens tnticalesortcn har været fn
for meldug og kun sporadisk angrebet afSeptona.
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Tabel 23 Typer afvinterh\'edesorter lif helsæd (K /8)

Udb. og merudb, pr. ha
KM f Siri· Kar. f. Po< P",. Pet. af tørstof FKin Kg ""'- ISo<1 pl.best. længde leje. mel· hkg
rom' cm sæd' dug" IøTstof .uro p'. FE

tørstof I råproL I a.e.råproL I"StOf Istivelse

5jorsftg 1998
lyn>< IO 71 O 0,4 39,8 9,5 21,7 29 71,3 1,28 127,6 12,1 99,4
lIussar IO 76 I 0,8 42,5 9,1 23,4 29,7 70,0 1)3 ·3,6 -0,8 ·6,3
TrinlclJa IO 80 I 5,0 39,7 9,2 23,6 26,4 67,7 1,42 ·11,5 -1,4 ~17,8

Trilicalc, Modus 10 114 4 0.0 40,4 8.0 24,9 26,1 65,8 1,50 21,7 ·0,1 0.5
LSD 17,5 '" '"

·'().IO. O-ingen planter, l(Ffuld planlcbesland.
"()..IO, lringcn lejesa:d.
Il Ved skndning.

Tabel 24. Typer af\'inlerhvedesorter til helsæd.

Anlaljonøg 1 6 5 1 6 5
lyn, 1,29 1,34 1,28 100 100 100
Ilussar 1,30 1,37 1.33 104 92 94
TrimelIa 1,42 82
Trilica1e. Modus 1.5 101

Der har været udbredt lejesæd i triticaIesorten i fire af
forsøgene og i et forsøg i hvedesorterne Hussar og Trin·
telia.

Sorterne er høstet ved et passende indhold aftorstofog
er høstet med en stubhojdc på ca. IO cm.

Indholdet afstiveise har været nonnah, hvilket viser. at
der har været el nonnalt forhold mellem strå og kerne.

Hvcdesorten TrinleIla og trilicaIesorten Modus har haft
den laveste foderværdi. og TrintelIa har givet et signifi·

kant lavere udbytte end Lynx, beregnet i afgroocenhedcr
pr. ha.

Tabel 24 viser tre års resultater med typer afhvedesor
ter til helsæd.

Blandt de afprøvede sorler har Lynx haft den bedste
kombination afet højt udbyUe og en højfordøje/ighed.

Valg afhvedesorter til helsæd

/. God vinterfasthed.

2. Udbytlel skal være højt og slObi/t.

3. Fordoje/igheden skal være sddan, at beho\'etfor
slniktllrfoder er dækker i den samledejoderra.
lion.

4. Hvis fordojeligheden skal være høj. skal sorten
have et kor! og stift strå.

5. God resislens mod svampesygdomme.

Tabel 25. Stubhøjde i typer afvimerhvedesorter Iii helsæd.
(KJ9)

So"

6jQrsog 1998
Lynx
Ab 47,9 10,8 11,5 81,5 0.98 0,97 0,46
øverste del af su'å" 31 37,2 8.1 36.4 53,1 2.35 0,33 0.12
Ne&rste del afstrå'1 30 32.6 5) 39.2 49,1 2.94 0,58 0,19

Hussar
Ab 50,6 10,1 11,1 81,0 0,99 0.99 0,50
øverste del af stri·· 37 39.0 7.9 38.3 52.3 2,42 0,32 0,12
Nederste del ahni?' 30 35,0 6.0 41,7 47,6 3,16 0,57 0,20

Trmfe/fa
Ab 49.6 9,9 10,5 80,1 1,01 0,89 0,44
Øverste del af strå' 41 36.3 8.6 36,7 50.5 2,59 0.44 0,16
Nederste del af strål! 30 35,0 5,8 39,7 45,9 3.54 0,55 0,19

Tn'rjcale, Modw
Ab 52.7 10.7 11.1 81,0 0.99 1,01 0.53
Øverste del af strå" 74 38.6 6.1 41.3 48,1 3.02 0.90 0.35
Nederste del af strål! 30 34.9 4,g 39,9 44.5 4,01 0.65 0,23

l, Stråstykket fra 40 cm over jordoverfladen til baSIS af akscl .
"Stdstykket fra 10 cm over Jordoverlladc:'n (normal srubhøjde) til 40 cm over Jordoverfladen.
" Ikke korrigerel til In vivo.
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Stubhojde i typer af vintemvedesorter til
helsæd, 1998
Vinlerhvede til helsæd har ofte for lav foderværdi III at
kunne udgøre en slor del af foderraiionen (il mall..ekocr.
Del er velkendt. at foderværdien kan forbedres ved at øge
stubhøjdell ved host, men den mere eksakte berydlllllg for
udbylIe. sammensætning og foderværdi i forskellige ly·
per af de dyrkede sorter er ikke nænnere belyst.

I forsøgene med h\cdcsorter til helsa:d er der derfor
gennemfart en undcf';ogelse af stubhoJdens belydnmg
for udbyttc og halltet

I dc enkelte parceller er der ho:<otel en planteprO\e med
en nom1al slubhojde p~ IO cm. Pro\-en er klippel I tre
fraklloner' akset. de nederste 30 em strå og reslen afSlrå·
Cl Den gennemSnIIlIge længde af del en ersle slykke strå
er mål!. og de enkelte fraktioner er analyseret for indhold
afto~tof, IOfSlofTets sammensællllllg og In vitTO fordoje
ligt orgamsk stof.

Tabel 25 viser result.lteme for de enkeltc plantedele.
Mlcngdcn af gront pr. IO cm strå har værel slorre i den

nederste del af strået end I den øverste del af strået. Kmlp
så stor forskel har dcr værct p mængden aftorstof, fordi
tOfSlofprocenten har værel højere l den overste del af
strået end I den nedersle del. Der er mgen væsentlig for·
skel på mængden af foderenheder pr IO cm strå I de IO

strådele. fordi fordojellgheden har været hOJere I den
overste del af str Cl end I den nederste del af strået.

Det betyder. al de førsle IO cm. slubhojden "gCl'>, vil
ha\ e storre betydning for grontudbyttcl cnd de næste IO
cm. mens ændnngcn l udb>1tet af foderenheder vII \ ære
den sammc for hver gang, der sættes IO cm længere stub.

Tnbcl 26 viser stubhojdens betydning for udbync og
foderværdI.

For de fire sortcr har korrelationen mellem længden af
dct hostcde strå og parametrene udbytte, foderværdi og
mdholdet aftorstofværel over henholdl'>\ is 0,64, 0,76, og
0,42. Der har Ikke været nogen væsentlig forskel mellem
de fire sorter

Tabt'116 StubhoJde I rrper al nnterhede_wrter 111 helsæd

K'FU Ændnng pr. 10 cm 5tri

Sort pr E
pct. I kg 15. Ipcl udb.,..,

tunlor pr, fE i FE

j fiJrwK 1998
Lynx 0,99 1.1 0,05 2,9
Hll~~;tr 1.00 1.0 0.05 2.J
Trintclla 1,01 1.2 0,05 2,5
Gru /,(HI II ().o.~ !.6
Tntlcale, ModUJ 1,00 1.2 0,05 2.2

l både Vinterhvede og trlllcate tl! helsæd har forsogene
vist.
ar ahel har enfiJderværdi .\\'arellde til 1,00 kg rorstofpr

foderenhed For hver gang der medlog('s IO cm slrå.
skal der 0.05 kJ: UJrslOfmere fil pr. foderenhed,

(l/ de" tabe.\' 2·3 pct. ofudbyttet offoderenhe(/('r lforhold
ttl udhrltel l'ed normal slllhhojde for hl·er R(lIIg. der
sælfe.s IO cm længere stub.

at IOrstofprocenten stIger med I procenlenhed for h"er
gang. der stelles IO cm længere ,<:lub

Vårbygsorter til helsæd, 1998
I 1998 er der gennemføn fem forsøg med vårbygsortcr lil
helsæd. Sorterne er Illmeldt forsøgene af sortsrcpræsen
tanter og forædlere. Forsøgene er anlagt for al belyse sor
ternes udbytte, kvalitct, dyrkningsegenskabcr og skån~

somhed overfor udlæg af klover.
Forsøgene er gennemført på JB 3-7, og forsogene på de

leltc:<otc jordlyper er vandet.
Forfruglcn har værct vårbyg I et forsøg. markæn c1ler

bygiærtchclsæd 1 3 forsøg og græs I et forsøg.

Pet••ftl:JrStOf Udb, og mcrudb, pr. ha Efter hest af .1
Pct. Sut· Pet.

rtprol ItræstofIstivcl5tI~-m-.. FKm K. I
heiSEd kar. for

Sort ,.,.., I~gde tørslof """ """. hk& pi beSl"
.far·1I cm pr. FE rI .1 '.c. ."" I klo",U'IrSIOf ripml.

An/ul for",x .l .1 I .l , .l 1 .l 5 , 5 5 4 4
Blanding' Il 62 ]2.] ',l 21,6 29.] 15,4 69.2 1.36 102,7 9,)l 7.5,.5 7 3
Tona Il "" ]2.] 9.9 20.] ]0.7 17.2 70.8 1.30 -1,0 0,74 2.7 7 3
Lam" 12 5. ]].5 9,7 19.8 32.1 15.6 70.8 1.30 ".1 0,68 3.7 7 3
Ilenm 12 " 325 9.3 2t.b 2/U ru 68." 1.37 •.3 O.MI 2.4 7 3
Pun", Il 60 332 9.3 21.6 29,1 21.1 70Ji 1,)2 2.1 0,48 4.0 7 3

ISuhane 10 " 33.' q,::?: 20.':' lO,:! lI.q 61d Ub ·1,6 ".06 ·2.7 7 3
Opuma 15 56 32,5 9.4 21.2 29,4 142 70,4 1.31 -5,5 ",22 -1.6 7 3 KBarke 9 "" 32,1 9.4 21.6 19.7 P.2 68.6 1.37 0.8 0,42 0.1 7 3
Alams 13 57 35,4 9,5 19.1 31,5 10.6 70,7 12' 3,5 0,83 6.6 7 4
L)~lba l.' 51\ ]1.2 9.9 ni 16.4 15.8 68,3 U8 ..... 1 O.4Q -4.2 7 3
M","" 10 63 33.7 9.7 19.9 30.8 14,3 71.7 127 ",6 0..59 5.2 7 3
PF 11202·511 11 60 32.5 9.3 20.6 30.7 16.5 70.9 1.32 3.9 0.65 5,6 7 3
Cathrine 13 59 33,7 9,5 20,6 30,1 17,8 69.5 1.]4 ·1,8 0,25 0.0 7 3
Prolog 12 59 35,5 9.3 19.6 30,5 13,1 72.9 \.24 •.5 0,65 11.3 7 4
UW 4.1 ru 5.8

I Ale\ls • L3mb.:i I Iknm I Linus' VurdeR:1 umldddban før hø ll1fhelsæ<ien Neutral delergent fibef NDF ef et udlfyk for fordoJclige
ecllnægge • (}oIO. O lOgen besland. 10-13:1 beMand.
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Tre af forsøgene er tilført husdyrgodning. og forsøgene
er i øvrigt gødsket efter Plantedirektoratets nonner for
byghelsred.

Forsøgene er sået i perioden fra den 30. marts til den
23. april, og helsæden er høstet i perioden fra den 20.juli
til den 5. august. J fire forsøg er der foretaget svampebe
kæmpelse.

Målesartsblandingen har været sammensat af sorterne
Alexis, Lamba, Henni og Linus. Der har været udlæg i
fire forsøg. Udlægget har været kløvergræs i tre forsøg og
ilal. rajgræs i et forsøg. Der er ikke målt udbytte i efteraf·
grøden.

Forsøgsplan og resultater fremgår af tabel 27.
Vurderet ved høst har udlægget udgjort under en sjette

del afafgrøden. Der har ikke været lejesæd i nogen afsor·
terne.

Indholdet af stivelse har været højt. Dette viser. at for
holdet mellem kerne og strå i byggen har været højt.

I to af forsøgene er der foretaget en bestemmelse af
mængden af fordøjelig neutral detergent fiber (NDF).
Mængden af fordøjelig NDF er ct udtryk for mængden af
fordøjelige cellevægge. Mængden af fordojelig NDF er
beregnet som forskellen mellem indholdet afNDF for og
efter en in vitro analyse.

De nye sorter Prolog og Aianis har haft den bedste
kombination af et højt udbytte og en høj fordøjelighed.
Da begge sorter ftarhaft et lavt indhold affordojelige cel·
levægge i tørstotTet, skyldes den høje fordøjelighed et
højt indhold afstiveJse og andre ceUeindholdssloffer. En
god bygsart til helsæd har en høj fordøjelighed og et højt
indhold af fordøjelige cellevægge. Blandt de dyrkede
sorter har Lamba, Punto og Tofta haft den bedste kombi·
nation af et h.øjt udbyue og en høj fordøjelighed. Blandl
disse sorter har Punto haft et højt indhold af fordøjelige
cellevægge.

Bestanden af græs og kløver er bedømt i udlægget
umiddelbart efter høst afhels<"l~den. Der har været en lidt
bedre bestand af kløver efter sorterne Alanis og Prolog
end efter de ovrige sorter.

Valg afvårbygsorter til helsæd bør ske linder hen
syntagen til folgende:

/. Udbyttet skal være Iwil og stab,'Jr.

l. FordoieJigheden skal \'ære høj.

3. lndho/det o/fordøjelige celle,'ægge skal være
hoit.

4. Strået skal være kort og stift.

5. God resistens mod svampe!))'gdomme.

6. Tolerant owrfor udlægget.

7. Resistent mod konmematoder, hvis kort! indgår
i sæcl<;kiJtet hyppigere end hvert (Itulet år.

8. Et godt valg er en sortsblanding med næVnte
egenskaber og medjorskeJlige resistet/sgener
mod meldug.

Flere nye sorter har vist særdeles lovende resultater med
he"~J'1I tillulbylte ogfoderværdi.

Blandt de dyrkede sorter har sorterne Lamba, Tofta og
PUl/to klaret sig bedst. Blandt disse har Lamba den mest
effekti,'e resistens mod svampesygdomme. mens Tofta og
PUIltO er resistente mod kornnematoder.

Stubhojde i typer al vårtJygsorter til helsæd,
1998
Vårbyg til helsæd har ofte for lav foderværdi til at kunne
udgøre en stor del af foderrationen til malkekøer. Det er
velkendt. at foderværdien kan forbedres ved at øge stub·
højden ved høst, men den mere eksakte betydning for ud
bytte, sammensætning og foderværdi i forskellige typer
af bygsorter er ikke nænnere belyst. DeNe søges belyst i
disse forsøg.

Tabel 28. Slubhøjde i f}1Jer afvårbygsorrer lil helsæd. (K2 l)

Sort

AnUJljor.fllg /998 4 , , ,
rofta
Ak.> 47.0 9,8 9.5
øverste del ~f strå' 28.3 26.5 8,8 35.9
Nederste del afstrJ'" 20 22.4 6,7 40,0

Lam"
Ak.> 46,S 9.9 9,'
Øverste del af strå 29,1 26,4 10.1 35,4
Nederste del af strå" 20 23,7 7.6 39,9

Henni
Ak.> 45,1 9.3 11.0
øverste del afstrå' 36.1 262 9.0 37.4
Nederste !klarstråll 20 23.6 6,8 40.8

,
50,6

52,0

48,5

, , ,
80,3 1,01 0.63 0,30
57,1 2,09 0,40 0.11
51.3 2,73 0,44 0.10

82.0 0,98 0,64 O,JO
55.5 2.10 0.37 0.10
50.1 2.80 0,44 0,12

79,1 1.04 0.73 0,33
55.3 2.18 0.]7 0.10
49,4 3,00 0.43 0,10

" Srråstykkct fra 30 cm over jordo\'C"rfladen lil baSIS af akscI.
II Stråslykkcl fra IO cm over Jordoverfladen (nonnal slubhoJdc) lil JO cm o\'cr Jordoverfladen.
lllkke korrigeret fil in vivo.
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Tanel lSJ Swhh"Jde l nper ul wirblgsorler lil hdm'd

:I forsog IYYl/
ToRa 1.01 l.' l.J 0.06 4.'
Lamba 0.9K 2.7 2.1 0,06 .I.H
Henni 1.05 2.2 1.' 0,05 J.l
Gn.~ UH .'.fJ J.O (}05 ,,'

Bladsvampe i vårbyghelsæd, 1997-98
I IW7 bIc" stanel en fon.og!>scrie. der skal belyse cffek
len af s\ampcbekæmpclsc i vårbyghel!>æd.

Tabel 31 \'l"Cr resultaterne af 2 forsog. hvor effekten af
Tilt Mcgarurbo og Slcreo 312.5 EC er pro\-!:t I halv og
kvart dosenng og sanullcnl1gnct med strobllurlllmidlct

ul dt',. wht,.\ 3-5 pa u/lIdbylfet af[oderenhet1t·r lforhold
til udhrlfet l'ed normal ,\/llhhfJjde ./01' IHt'r xan$:. d('r
stl'rte.\ IO cm længere ~",h,

at indholdet al torsto!0R ;ndholdel (ifslheJ.w HIJ,Wr /lwd
2 procelllenhedt>,.jo,.II\'t'r KW/R. de" sa'trel' IO ('lIIlæ1l
gert' ....tl/h

Ændnnapr_ 10cm....... I

K,C.~, '" j---r==;r'-=,--,--;
:'E aU pcl. Ipct. ~li\·e:I.1 kJ !s. Ipe!, udb I

tørstof r se l 15. I pr. FE I FE
Sort

Bladsvampe i vinterhvedehelsæd, 1998
[ 1998 er der 1\ ærksal en ny forsogsserie. der skol! belysc
effekten af ~\'Jmrcbekæmpel!oeI \-Inlerhvcdehclsæd

Tabel JO 'l~er resultaterne af2 forsog. h\'or I og 2 be
handlinger med henholdSVIS Tilt top og strobllunncrne
\1entor Am"tar er !>ammenllgnet.

Forsogcne er gennemført I Rilmo og Lyn'\:. \1eldug og
Septorla har optrådt med ret svage angreb I Rllmo. mcn~
Lyn'< kun har ,,'æret angrebet meget s\-agt afSeptona Al
ligcvel er dcr 1 beggc forsøg opnået pæne merudbytter I
forsogsled 2 og 3. hvor 2 sprojtninger er gennemført. Dc
målte udslag har været rCI forskellige de 2 forsøg unel·
lem, og derfor cr de: gcnncmsrutlige udslag Ikke slatlMisk
sikre.

For~ogcne fortsættes

Der er I ah gennemfort 5 fOl'5Og med Mlrterne Lamba.
Tofta og Henm. hvor Lamba hardet koneste strå og Hen
l1l dct længste strå. Forsøgene er gennemfart på samme
lokalitc:ter :-.om forsøgene med vårbygsoner til helsæd.
Med hensyn td jordtype, forfrugt og behandling i vækst·
perioden henvises ttl foranstående afsnit om vårbygsoner
til helsæd.

!Jer er udlaget cn ptantcprovc samme dag. som sorts
fon-ogene til helsæd er høstet Plantcpro\en er klIppel
mcd en nonnal stubhojde på IO cm Pr", en er klippet I tre
fraktloner' akset. de nederste 20 cm 'ilm og resten af ~trå
et Den gcnnemsnllllge længde af det o\erste srykke strå
er mtllt. og de enkche fraktioner er analyseret for mdhold
afwNof.tof"iloffct:-o sammensætning og m \ Itro fordoje
hgt orgal1lsk slof

Tabel 28 \ Iser resultaterne for de enkelte plantcdele.
Ma:ngdcn af gront pr. IO cm strå har været storre I den

nederste del af str:'\et end i den overste del afstrået. Knap
så "itor forskel b:1r der været på mængden aftorstof. fordi
torstofprocenten har været hOJere i dcn overste del af
str.kt end i det nederste del. Der er Ingen \æscl1thg for
skel på mængden af foderenheder pr IO cm strå I de to
strådelc. fordi fordoJcligheden har været hOJere I den
Il\ cn.te del af strået end I den nederste del af strået

Det betyder. at de første IO cm. stubhoJden oges. \0'11
havc større betydmng for gronrudbytlet end de næste IO
cm. mens ændnngen l udbyttet affoderenhedcr HI være
den samme for hver gang. der sætte~ IO cm længere Mub.

Tabel 29 viser slUbhøjdens bcrydlllng for udbytte og
fool:rværdl. I bercgl11ngen indg~r kun resullateme fra firc
forsøg. fordi længden af det ovenac stmstykke ikke er
l11ål1 i ct forsøg.

For de trc sorter har korrelationen mellem længden af
dct h,,:-.tede :-olm og parametrene udbytte. foderværdI. md·
holdel af !)11\el\c og lIldholdet af torstof \æret 0\ er hen
holdsVIS 0.63. 0.87. 0.72 og 0.60. Der har Ikke \æret no·
gen \'x!>cl1lhg forskel mellem de tre sorter

I \o':lrbyg ml.-d lille græsandel til hcllw.'l:d har forsogene \ 1St.

(11 aksel har en j(ulenænll S\'(JI'l'"d~' ttl 1.00 kg IOr~'turpr
foderenhed For hH?r gang, dt>,. mcdwgt'\· IO cm .\lra.
\·1;01 der (J. O.') kg wrstojmere lill'" (iu!t'rt'nhed.

.-
PC!' dækning af Ania! Pet af 10t'tlIOf Udb. og mcrudb pr, ha

meldug ISeptona
f0nne

~orIIt'1 Jrd b""'", FK ID... ". .... m· \'IUO ",FE hl&
!>kg ",1 ..

P""''" ""r vriK ......r p<oC<,"
ca 2&6

tIJV.\ .' f(jr~ul{

I, Ubchandle1 4 4 J.O 9.1 14.2 26.8 ",I ...
~. 05 I TIll IOP l , HI '.8 13.0 19.0 '-' O.~

I Il 0.35 l Mentor
I Il 0.5 I Aml.5tar O., O., J.' '.' 23,0 26.7 11.2 O.J

4 I • 0.5 I TIlt IOp J l l .• '.' 22.~ 2~.7 2.9 -O.J
5. I Il 0.5 IAmistar J J.l 8.6 23,6 27,7 6.7 0.2
l, I • 0.35 l Mentor J J.l 9.2 2U 2i.~ l.' 0,4
'~'if) l-fJ n.'- o.,
l~mJ·fJ o, m

t.cu 2 OK 1 bc:handlcll ..wdium 31·32 og ~;·;l.

LcJ 4--6 behandlet l stadium 45-51
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Tabel 31 Svampebekæmpe1st! ; )'årbyg lil helsæd, (K23)

i- .... ...... ....Il_ Udb. .............. bo.....,.. =- .... !'Km .:.t.e...... .... Ild - ri- -- ... ..... .:J.r =..- od ..... .... FE ....
CL lin

1998.2/0'søg
l, Ubehandlet 7 1,8 JS,7 10,0 21,0 28,7 68,4 1.32 90,2 ',95 75,3
2. O,S I Tilt Megaturbo 7 2,2 JS,S 10,1 19,5 J 1,4 72,3 1.20 2.' 0,J3 9.2
J. 0,25 I Tilt Meg.atwbo S 2.0 355 10,2 21,4 29,J '8,9 I,JO 5,5 0,67 4.9
4. O,S I Till Megaturbo 2 2,4 J5,I 10.1 19,9 30,S 70.1 1,26 1,9 0.24 4.8
5.0,81 Stereo 312.5 S 2,2 35,4 10,0 20,S 31.1 69,7 1,28 4,9 0,49 '.2
6. 0,4 1Stereo] 12.5 S 2.2 35,1 10,2 21,1 28,3 69.9 1,27 3.0 0,42 4.8
7.0,81 Stereo 312.5 l 2.5 38,4 10,0 18,9 31,6 70,9 1,24 16.0 1,51 17.7
8. 1,0 t Amisur Pro 2 2.' 34,7 \0.0 20.1 30.3 70,4 1,26 3.5 0,27 '.2
l.SD 1-6 ~

l.SD 2-6 ~

1997.1/ONog
I. Ubtbandlet 0,3 35,7 10,4 22,S 27,1 70,1 I,B 90,4 9,42 67,9
3. 0,25 I Till Megatutbo O.oJ 37.5 lOA 22.3 26,8 70,3 1.31 3.4 0,32 3.5
6.0,4 I Stereo 312.5 0,05 37,0 9.' 22.2 27,9 .9,3 1.36 1,0 -0,66 -0,4
LSD 1-6 ~

/.SD J" ~

Led 2, J, S, 6 og 8 behandlet I stadium J().J 1
Led 4 og 7 behandlet I Stadium 39-45.

Tabel 32. Ukrudt; \,å,byg med udlæg. (K24/25)

- - K...bm.. T+; t'Jddubudl ~fDrt:v...,.......,• .
S tiopljdo-

~
pris

......· ...1"::dt.t: ~II .......pioob kr..... bo

1998. .5 forsøg
I. Ubehandlet 150 18 •2. l,S I Basagran 480" spadcbl. 1.00 369 48 • •J. 1,0 I Basagran 480 + 1,0 1Stomp se ,.-bl. 1,33 34{J 22 4 S
4.1,0 I Basagran 480'" 1.01 Stomp SC" ,.-bl \,33 3.3 27 4 S
S. I,S l Buagn.n 480 + 0,1 I Flexidof" ,.-bl. 35 S S
6. S g Hannony + 1.0 I Basagran 480- ,.-bl 1.17 321 .9 S 4
7. S g Harmony + 1,0 l Swmp S(?l ,.-.1 1,17 199 SI • 4
8 8 g Hannonr ,.-bl 0.80 142 SS • ,
9. 2 :Il: 0.5 I Basapn 480 + O,S I SIOmp se ktmbl. og spedebL 1,33 34{J l' 4 4

1997.1/orstlg
I. Ubehandlet 77 4 9 7
2.1.5 I Basagran 480' ,.-bl 1,00 369 9 O 8 7
3. 1,0 I Basagran 480 + 1,0 I Stamp se "-'1. 1,33 34{J IO O 8 7
4.1,01 Basagran 480 + 1,0 I Stamp SC' ,.-bl I,JJ 3.3 8 O 7 •5_ 1,5 I Basagran 480+ 0,1 I Fle.ridor" ,.-.1. 8 O 7 •6. S g H4rmooy - \.0 I Basagnn 4SO" ",,<kbl 1.\7 321 9 O S •7. S g Harmony+ 1.0 I Stomp SCZ' _l. 1,17 199 7 O , •8.8 g Harmony2) spadcbl. 0.80 142 3 O 5 ,
IO. 8 a Hannony + O, t I F1exidor' spadebl. 4 O 4 ,

"Tilsat o,S I Actirob.
l, Tilsat 0.1 I Lissapol Bio.
"O - mgen kløver. IO tæt kløverbeSUlnd

Amistar Pro i halv dosering. Behandlingerne er gennem·
ført ved afgrødens begyndende strækning, dog er for·
segsled 4 og 7 behandlet ved afgrødens gennemskrid
ning. Forsøgene er gennemfort i Lamba og Meltan.

Meldug og bygbladplet har optrådt med relativt svage
angreb i Lamba, mens Mcltan næsten har holdt sig fri for
bladsygdomme. Bcdst bekæmpelse er opnåct ved det
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sene sprojtetidspunk.1. Påvirkmng af både udbytte og
kvalitet er belyst, og det fremgår, at der er opnAet pæne
merudbyncr, især for dcn sene behandling med Stereo
312.5 EC. Udslagene de 2 f011iog imellem er meget for
skellige. og derfor er de genncmsnitlige udslag ikkc sta·
tistisk sikre.



I samme label er vist resuhaterne af 3 forsøg gennem
fort i 1997.

Forsøgene fortsænes

Ukrudt i vårbyg med klovergræsudlæg,
1995-98
Forsøg med bekæmpelse af ukrudt I vårbyg med udlæg af
klovergræs skal belyse. om en cfTekti\ ukrudtsbekæm
pelsc kan opnå!> samtidig med cn tllstrækkclig skånsom
hed overfor hvidklover, der Indgår som en væsentltg be
standdel I de foretrukne blandmgcr til græsmarksudlæg.

Tabel 32 vIser resultaterne af 5 forsog, hvor aktuelle
rntdler sammcnlignes. Alle behandlinger er gennemført,
Il. r klovcrplantcme har udvIklet forste lovblad. som også
kaldes spadebladcl. Flexidor er endnu ikke godkendt til
brug I vål'b<cd

I det ubehandlcdc forsogslcd har der igennemsllIl
været 150 ukrudtsplanter pr n1" Ved opuellingcn ca 3
uger efter sIdste sprojtmng er den bedste effekt opnåct I
forsogsled 9. der er behandlet 2 gange med Basagran 480
"f" tomp se Ved host erderen heil tilfredsstIllende ren
hed I alle behandlede forsogsled.

Tre uger efter dæksædens hosl er sk nsomhcden over
for kloverbcstanden vurderet. Behandlmgerne i forsags
led 2-5 har været mest skånsoIllIne Midlernes IOdnydel
se p~ klo\'erbestanden \'Utdere~ Igen I foråret 1999

l'\ederst I samme tabel er \"lst rcsullaterne af J forsøg.
\Om er gennemfart I 1997 efter en tllsvarendc forsøgsplan
Her er del i forårcl vurderet. om klo\crbestanden har været
påvIrket af de gennemforte bchandllflger. Kun små for-

Tabel33 Ulmult I l'urbQ: mt'(llId/æ~ (K26127)

Crovfoder

skclle er fimdet. men behandl lOgerne med Ilannony I for
scgsled 8 og IO har trykkel afgroden lidt for meget

Forsogene fortsæltcs

Tabel 33 viser resultaterne af 5 forsog. hvor forskellige
behandlInger er prøvet p~ 2 Ild.!lpunkter. Dcn tidligste be
handling er gennemfart p. kim-er med kimblade. mens
den sene behandling cr genncmfart på kloverplanter med
I. Imblad fspadebladetJ IId~'iklel. Der har \ærel ea IO
dage mellem de to behandlinger.

En gennemsnitlig uknJdt~beSlitndp~ klin 84 planler pr.
ml er reduceret væsentllgl ved optælling ca. 3 ugcr ettcr
den scne bchandllOg. Den bedste effekt er opnået i de for
sogslcd, som er behandlet på det tidlLge tidspunkt. Ved
hosl er den bedste renholdelse ligeledes opnået. hvor
ukrudtet er bekæmpel lidlIgt. Efter host er der givet
karakter for kloverbesland. Dc forsøgsled. som cr be
handlet alene med Basagran 480, har f3et samme karak
tcr som del ubehandlede forsøgsled Skånsomhcdcn vur
deres Igen I forårel 1999

I samme Label er \i.!ll resultaterne af IO fon.og, som er
gennemført i 1996-97 efter samme forsogsplan, Ved bc·
dommelscn af skånsomhed I første brugsår har kun Basa
gran 480 \ærel så skånsom. at der er gIvet samme karak
ter som I det ubehandlede forsogsled. Behandling med
Basagran M 75 .... Stamp se har vIrket løvItg hårdt Det
samme gælder den senc behandlIng med Hannony.

Der anlægges Ikke nye forsag, og opgaven afsluttcs I
foråret 1999, når skånsomheden er vurderet I de 5 forsog.
anlagt I 1998.

B<hand- KeJmblie-
Tokimbladtt ukrudt Karakttr for kloverbestand'"

VlrbYl med kJ.nrudlæg lingstids- pris
I 'I pet dæ:laung udhrgslr I l. brugsArpunkt kr. pr. ha anta pr. m ved host

/9985/un/1M
I Ubeltand.let ... 12 6

1,5 I UaQgran -l~O klmbl 16Q Il • •
J 1,0 I Basagran 480" I ,O l Slomp se klmbl >40 12 4 5
4 U I Ba~gran \t 75 kJmbl 167 II , ,
S, 1.5 l Basagran M 75 + 1.01 Stomp se kJmbl. 276 J3 J 4

6 8 ~ Harmony lumbl 142 14 5 4

7.1,51 Basagran 480' I spadebl. J60 22 6 6
8 1.0 I B:w.gran 480 • 1.0 I SlOmp se 1 spalkbl J-IO

"

, •
9 1,51 Basapn M 75 l~bL 167 lo 6 5
IO l,S I Basagran M 75 ' 1,0 I Slomp S(· I ;..padebl :!76

"
5 5

II. 8 g Harmony" I spadebl. 142 31 8 5

/99(1-97. /IJ lor",~

l. Ubehandlet 142
"

5 6
2 1.5 l Basagrnn -180 kimbl 160 43 , , 6

IJ, 1,0 I Basagnm 480 + 1,0 I Stornp se kimbl. 340 25 5 4 4

4 l,~ I Basagrnn M 75 kimbl 167 47 7 4 5 K5.1.5 l Basagr,tn M 75 + 1,0 l Stomp se kimbl. 276 IO J 4 4

ti Kg lI:lnllony" Iwubl 142 43 4 J 5
7. 1,5 I Basagnm480' l """"bi. J60 J8 8 4 6, 1.0 I Basagran -lSO + 1.0 I Slomp ~c. l spadebl 340 31 , 4 5
9, l,S l Baslgran M 75 l """"bl 167 34 O 4 5
IO 1.5 l Buagran M 75 + 1.0 I Stomp se I spadcbl 276 28 6 4 ,
11.8 g Harmony" l_bl. 142 48 5 J 4

r.lsaIO,5 I AC"tlfob
Tilsat 0.11 Lls.s.apol BIO
o Ingen klo"'(,1 IO ta::l klOH~rbc'itolnd
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Tabel 34, Ukrudt i vårbyg med udlæg. (K28)

Tokimbladel ukrudt Karakter for
Idm'erbestalld

Vlrb)l~
Idnrridlq A..... Ida:'l:i:i'l Udlægs·l I.

pr. m' ved hos år brugsår I

1997. 3 forsøg
l. Ubehandlel 140 3 6 1
2. 1,5 l Basagrun 480' 90 2 6 1
J. 1,0 Basagran480" 16 2 6 1
4. 0,5 I Basagran 480 96 3 6 1
5. 1.5 I Basagmn M 75 41 2 S 7
6. 1,0 I DasagrJn M 75 69 2 6 1

1995-97. Bjorsog
l. Ubebandlet III 4 6 6
2. 1,5 I Basagran 480" "

, 6 7
). 1.0 Basagran 48011 60 2 6 6
4. 0,5 I Basag.ran 480" 76 , 6 7
5. 1,5 I Basagran M 75 " 1 , 6
6. 1.0 l Basagran M 75 67 1 6 6

l) Tilsat 2,0 I Aehpron
2) O= ingen klover. IO .... tæt kløverbcstand.
Led 2-6 behandlet på kllWer mcd I spadeblad

Resultaterne af 4 års forsøg har visl,
af Basagra" 480 - olie har· \'æret meget skånsom overfor

klo\'erbesranden,
at 8asagra" 480 + olie bor foretrækkes til uknuJrsbe·

kæmpeise i l'årbyg med khwergræsudlægfor at sikre
god overlevelse afkløveren,

atjlere midler kan bekæmpe ukrudt tilfredsstillende i klo·
vergræsudlæg,

Effekt af ukrudtsmidler
Tabel 35 viser den effek1:, som en række midler har vist
ved bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i kornafgrøder
med kløvergræsudlæg. Forsøgene er gennemført i byg til
modenhed, i byghelsæd eller i bygfænehelsæd. I tabellen
er medtaget midler, som ventes markedsført i 1999.

Flere midler virker meget effektivt (5 stjerner) overfor
visse ukrudtsaner, mens der for andre arter kan være tale
om en mangelfuld effekt.

Følge den indntmmede strategi.

Tabel 34 viser resultaterne af 3 forsøg. hvor Basagran
480 og Basagran M 75 er prøvet med lave doseringer for
at belyse, om en tilstrækkelig ukrudtsvirkning kan opn~s

samtidig med en ønsket skånsomhed overfor klovcrplan
terne. Alle behandlinger er gennemført. når kloverplan
terne har udviklet første løvblad.

Nye forsøg er ikke anlagt i 1998, men i 3 forsøg anlagt i
1997 er der i foråret 1998 givet karakter for behandlin
gernes skånsomhed. Alle behandlinger har virket meget
skånsomt, og der er i gennemsnit givet sanune karakter
som i det ubehandlede forsogsled.

I samme tabel er vist resliltatemc af 8 forsøg gennem
fort over 3 år. En gennemsnitlig ukrudtsbestand på III
planter pr. ml er reduceret, men 3 uger efter behandlingen
har effekten af de lave doseringer ikke været imponeren
de. Alligevel er der ved høst opnået cn meget tilfredsstil·
lende renhed, og alle behandlinger har vist stor skånsom·
hed.

Denne forsøgsscrie afslmtes hcnncd.

Siraregi 1999 mod ukrudt i vårsæd med Ildlæg af
klo\'ergræs

I. Undlad at spmjte, hvis der ikke er behov.

2. Kend de 2·5 dominerende uknldtsarter i den på·
gældende mark.

3. Iværksæt bekæmpelsen, så snarl klol'erplanrerne
har udviklet l. lovblad - også kaldet spadebla
def.

4. Vær opmærksom på, af 8asagruII 480..,.. olie
generelf er meST skånsom overfor kløver.

Typer af ærtesorter til byglærtehelsæd,
t 996-98
Æner i helsæden oger fordojeligheden og foderoptagel
sen af helsædsensilage. Fodringsmæssigt er det ideelt
med 40-50 pct. ærter i ensilagen.

Tabel 35. Effekt a/udvalgte midler mod vissejnmkrodrsarler i \ldrbyg med udlæg afklovergræs

"""'ol 8<. Kemi· Kors- Agcr. Hvid·
Vlrbll med ldIi\ugrl!ludlr& dosis hand- k,,,"!;;' blolJ\'il- :sted- Hy«i<- Fugle. Hone· melet Ka· Pile-

kg/ltr.
'~ taske gr.es kro ~- milk un

pr, ha in eks ~r998 m m<>d«

347 ..... .. .... •••• ... ••••• ••••• ...
III .... .... .... ...
116 •••• o" ... ..
340 ..... .....
340 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ....
138 .... .... ....
141 ..... .... ... •••• .... ... ....
161 ..... ..... .....
III .... .. •••• •••• ... ... ..
276 ... .... ...

70-85 pet. ,," 50-70 pct.. " under 50 pct effekt - effekt Ikke belYSt.

1,00
0,50
0,25
1.33
133
0,80
0,95
0.75
0,50
1,42

L5
1.0
0.5

1.0+ 1.0
1.0+ 1,0

8.
88+ 0,2

l,S
1,0

1.5 I I,Q

Kløver med / 100'blad (spadcblad)'
I. Basagran 480'1
2. Basagran 480'
). Basagran 480')
4. Basag.ran 480 + Stamp se
5. Basagran 480 + Stomp SCl}
6. Ilarmon)'"
7. Hannony + MCPA.7S pet.Il

8. Basagrun M 75
9. Basagran M 75
IO. Basagran M 75'" SfOmp se

Effckt nivcau: ••••• o\"(~r 95 pct...... 85-95 pct..
, Tilsat penerrenngsohe
'Tilsat penetrenng'\Olle.
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Tahel36 Tlpa afa'rtewrtl!r til h\g ærtehelsæd (K2V)

Cro\foder

s....· Udb. og mcrudb pr. ha Efttr~af
Pct. Pct. Kar. r. Pet. af torstof K. belu=d Ur. for

S... ~.",
~,:

gel- leje: PCl sti..elsc tørsl. hk. I pl.btst.'Jrngde tørstor.fgt" .fgr. ' .æd pr, H~ rJ .1 L'.cm
"pro< IIn,,,.f l0rStof ntrroL .n" Ikl.."

-lflluffonog -' J , J J , J , I J , J ,
B=~ 47 " '9 O 23.9 16.4 18.7 212 1.05 84.3 13.. ...z 6
\Iho, 41 " " O 16.1 1~.6 P.8 10.6 LlO 9.1 -0.1 4.4 • ,
Scbel 40 16 " O 26.6 14.3 18.S 23.0 1.14 4.1 .1.1 ·2.8 , 2
Focu~ " 16 6J 1 ~5.q 14,1 19.4 ~IL! J.] 'i ... ·n.' O.' •
T,= ,..

" 66 2 2S.5 1·.$,6 19.9 24.6 Ll3 •.7 ·0.' ·I,S , 2
hfT...1 hl " n 24.2 16.6 21.2 23.~ 1.15 3.5 O., ·3,7 • I
LSI) /1.\ "' "
Vurdcn:l urmdd... lbarl fur hll~l afheJ..:cllcll
0·10, O Ingen kJ ... -.æd
0-10. O mgen bc)tand. IO fuld bcsund

Æner \...an enten dyrke~ i blanding med b)g, eller kom
og æner kan dyrkes hver for sig

I 1997 er der gennemfon tre forsog mcd typcr af ænc·
~oner til bn;!ænehelsæd. Fomlfllet er at belyse. h\ ordan
forskellige typer af ænC'ioncr påvlrkcr udbytte og k\ ali
tet I bygiænehels..-cd med udlæg afgræs eller kJo\'ergræl).

Blandt dt= ~eks afpro\ ede soner har Baeeara. Alhos og
Sobel den kOl1e~tc ~længeJ. Focu:-. og Tenna har en mid·
del lang stængel. og Eiffel harden længste stængel. Ocr er
(11stræbt en udsædsmængde afæner s\'arende tl160 spIre
dyglIge ærtcr pr m1 og -tO kg byg pr ha afsonen Meitan

I::.t forsog er gennemfort på JB I med \andjng. og to
forseg er gennemfon pj JB 6.

Forfrugten har \ æret kom I to forsag og bygænehel
sæd I et fOl1'og.

Ingcn af forsogene cr ttlfon husdyrgodning. Det har
været lilstræbl at godske forsagene s..~lcdcs. at kvælstof
fOrl'yningen har \ æret 95 kg k\ælslofpr. ha inkI N-mm
og mkl, cftcf\lrknmgcn aflidligere ulf011 orgalllsk god·
omg.

t\-mm I rodzonen har været henhold", IS 12.., I og 102
kg kvælstof pr. ha I de tre forsog.

Udlæggel har værct klavergræs l ct forsog og Ilal raj
græs i to for-mg.

Forsogene er sået I pcnoden den 23. og 24. april. Ilcl·
sæden er hostet l penoden fra den 23. juli til dcn II. au
gust.

Tabel 36 vi ..er for:-."g~planog resultater.
Vurderet ved host har ::enerne udgjol1 en slOrre del af

byglænehelsæden I de længstc sorter end i de kone ItI
middellange sol1er

Tendem.en tl1lcjc!>æd har været storst I de længste sor·
ter.

Tabel37 n'pllr u!ærlt'\urler 1'/ hrg a>rtl!hd.fæd.

So"

~lItall(JnlJ,t.: • -' J 6 -' ,...,~ 1.19 1.13 LOS 100 100 100
\100' LlO 10~

Focus 1.21 1.14 1,lS 9l 94 100
Sobcl LI~ '7
To= Ul 1.16 1.13 9l 96 98
"'_,fTe! 1.29 1.15 YJ .,

Indholdet af råprotem har I alle tre forsog værct hOJcstl
:-..orteme Baccara og EifTel.

Fordojchghcdcn har været hUjc:-.t I ~onen Bal:cara.
Der er Ikkc slgmfikant for..kel på udbyttet af dc for

skellige soner
Bestanden af græ~ og klaver er bedOlllt l udlægget

umlddclbal1 encr host af heb.cdcn. Be:-'Iandcn af udlæg
har næsten været ens efter dc forskellige sol1er

f label 37 er Vist resultater fra tre rs forsøg med typer
af :cl1csol1cr li I h)'giæl1ehel:-.æd

Den IIle ærlf!.\Qrt IIlhos har \'ist lo\"(>nde re,tultater ,,1
byg ærtehelwed

Blandl de dyrkede ærtesorler har den korle Id muldel
lange son Baccartl .'isl den bedw> knmhitWflf)fJ afel hop
lU/hyt/I! ()~ en IwiliJderl'ærdl.

Ærtesorter til helsæd, 1998
119Q7 crdergennemfol1 fem fOf"'og med 17 ænt:~nertll

helS<'ed
Sonerne er tilmeldt forsøgene af sonsrcpræ'iCntanler

og forædlere

Eli god ærtesort Id helsæd gll'er et h{lit IIlJbHI(>. har en
hOJJodenærdi og er let Ol hO"'i!_ Flere korle td muJde/
langt' ærtesorter kan op.fi./de kra\ene til Ildh\UI! og lo
denærdl. m('n t'r H1nskelige at .wmJe op led hO.H Skal
ærterne hUl'e t'1I fremIld lIulclI jor Jn:ægfodring, skal der
/indes/rem Iii wrter, derloreller f!tlwjr lIe/bYl/t' OK ell hoj
fuden'ærch med egnethed til 110,'" med moderne teknik.
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Tabel38 Typer afærtesorier til helsæd. (K30)

s..- Ai- Ko<. -..-,..• __ol

, ,,:". 1! ..... (...r.,.. ..... ......,- .:l 1 ..,....::....... r;::~ .... - Ioq

""
_•.

.......1-1-
,..FE -1 ....... 1 .... .... 1-"" -,

Anta/forsøg 5 5 j 5 j 5 5 5 5 5 5 5 , I
Blanding" .. 56 9 J 20,1 16,7 25,6 16,9 1,18 7"'" 13,1 66,7 8 2
Ibooua 74 J9 IO 2 18.5 19.6 20,2 18,3 1.04 -10,2 O.J -1.1 9 2
Sabel 67 40 12 2 19.2 18,7 22.9 18,6 1,07 -13.9 -1,1 ~6 8 3T_ 7. 42 IO 2 19.6 173 22.4 19,0 1.08 -7,5 ".8 -1.3 8 2
Foe", 77 49 11 2 18,8 18,7 22,1 16,1 1,11 -10,9 ·0,5 -5.7 8 2
Aladin 88 57 9 J 20.1 16,3 25,4 15,5 1,17 -0,2 -0,4 0.4 8 2
EilTel 85 46 8 J 21,5 15,9 25,4 20,1 1,16 -S,I -I,S -J,S 8 3
",UM 8J 49 9 2 19,6 17,7 23,2 17,2 1.12 -6,8 -0,5 -2,S 8 2
Signal 70 44 12 2 20,2 17,9 21.2 18J I,OS -S,2 0,0 3 8 3
Agadir 79 SI 9 2 19,4 17,6 23,7 16,4 1,13 -3,4 0,1 ".3 9 2
T.""" 73 35 11 2 20,4 16.9 21,1 18,9 1,06 ·7,8 -1,2 0,1 8 3
Selector 8. 47 9 2 20,6 17,5 22,4 19,1 1.09 -1,1 0.4 J,9 8 3
Kic.k 79 52 IO 2 19,9 17,S 22,1 16J 1.12 -3,1 0,1 0,3 8 2

C."" 8. 46 9 3 19.6 17,8 22,9 17.2 1,12 -5,7 -0.1 -1,6 8 2
GaJaxy 82 44 IO J 19,3 18,6 21,8 17,9 1,07 .7,4 0,1 ",5 8 3
Menhir 79 44 IO 2 20,6 17.0 24.1 18.2 I,IS ·5,8 -0.8 ,3,7 8 2
Athos 70 43 12 2 20.7 18,6 20.2 193 1,04 -2,9 0,9 6,1 8 3
SWlnB 81 5J IO 2 21,7 16,0 14,0 20.0 1.11 -:U ".9 2.2 8 3
LSD 6.1 J.O N

Aladm + EIffel t Jackpot + FIXUS
l. Vutdcrct unll<ldclbat1 før host afhclsa=d
,. ~IO, f)==nonnaJ srub, If)==lang stub med bælge
•. ~IO, O-- Ulgen bestand, l()-tæt bestand

FonnAlet med afprøvningen er at belyse udbytte og
kvalitet af ænesoner til helsæd med udlæg af græs eller
kløvergræs.

Interessen samler sig hovedsageligt om højtydende
soner, der har en høj foderværdi. og som har en stor af
grødehøjde ved høst, så helsæden let kan samles op af
høstmaskineme.

Målesonen har været en sonsblanding sammensat af
sonerne AJadin, EiffeL Jackpot og Focus. Blandt disse
har Aladin, Eiffel og Jackpot en lang stængel. og Focus
har en middellang stængel. Samme måleblanding er an·
vendt i forsøgene med a:nesoner til modenhed.

Forsøgene er gennemføn på jordtypcme 18 1-7, og for
sagene på de leneste jorder cr vandet.

FOrfrugten har været kom i to forsog og roer, majs og
byglænehelsæd i hver et forsøg.

Et afforsogene er til fon husdyrgødning. Forsagene er i
øvrigt ikke tilføn kva:lstof

Udlæggct har været kløvergræs i et forsøg og ita1. raj
græs i tre forsøg. l et forsøg har der ikke været udJæg.

Forsøgene er sået i perioden fra den 30. marts til den
23. april, og helsæden er høstet i perioden fra den 21. juli
til den 3. august.

Tabel 38 viser forscgsplan og resultater.
De korteste soner har haft den laveste afgrodehøjde

ved høst. Afgrodehojden ved host har været betydeligt
større i de længere soner end i de kortere soner.

Der har været lidt mere græs i afgrøden i de konere sor
ter end i de længere soner, men forskellen er Ikke stor.

Ved host har der kun været le\'Tlet små mængder afgrø
derester i stubben, og der har ikke været større forskelle
efter de forskellige sorter.
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Ilelsæden er hostet med et lavt tørstofindhold i alle sor
ter på omkring 20 pet

Fordojeligheden har været meget høj og har været hø
jest i de korteste sorter.

Der er ingen signifikant forskel på sonernes udbytte
beregnet i afgrødeenheder.

Bestanden af græsudlæg efter høst af helsædcn har
stort set været ens efter de forskellige ærtesorter.

De nye korle til midde//onge ænesorter Arhos og Signal
hor haft den bedste kombination afel højt udbytte og en
høj foderl'O!rdi til helsæd. Disse sorler har dog haft en
mindre afgrodehojde ",ed host end de kraftige sorter.

De kraftigere sarier har haft en Slørre afgrødehojde
\'ed host, men har haft en la\'ere foderværdi. Man bør
deifor undgå de kraftigste sorler Iii helsæd.

El kompromis kunne \'ære sarien Swing. der har haft en
større afgrødehojde ved høst. men som har haft en lidt 10
lIerefoderværdi og hor givet el lidl/avere udbytte end de
korle sorter.

D)'rkning afærlehelsæd kræver jord med en god vand
holdende evne eJ/er markvanding.

Bladrandbiller I byglærtehelsæd med
kløverudlæg, 1995-98
Klovergræs udlagt i byglænehelsæd bliver ofte angrebet
af bladrandbiller. I foråret kan ænerne angribes, og i juli
og august kan den nye generation afbladrandbillcr angri
be kJøverudJægget.

Tabel 39 viser resultaterne af2 forsøg, hvor bejdsning
af kImerfrøene med Prornet 400 es og sprøjtning med
Sumi-Alpha 5 FW er prøvet mod bladrandbiller. Sprøjt·
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trrte·
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19fj.~_1J7 7{orm' A A/m'('"

21 d:lge dkr I SpTl.lJtnm&
I~ dage et1er ~ld~te bchaJlllhng
10 Jorden helt dækkel ~fplantcr

, H1er.!..:1 afll"\crgræs I udhrgså~t
Led 2 behandlet l stadium IO
Lcd 3 behandlet l stadium 10 og l JulI
LcJ ~ behandlet I ~ladlUm IO. l Juli og igen 8-10 dage 5C'ncrc

n1ng er gennemfort med stigende mlenSltet. l forsogsled
2 er bd..æmpclsc reltet mod bladmndbiller l ærteafgrodcn
l fodret. Forsogsled 3 og 4 er behandlt:t såvd i fomret
som efter dæksædens host med henblik på og at bc·
kæmpe den nye generalIon af bladrandbIller. Forsogene
har været anlagt I 2 blokke med henholdsvis ubcjdscl klo·
\crfm og kloverfrø bejdsct med Promet400 es. Effekten
af behandlmg i 1997 er vurdcrct 1 foråret 1998.

I 7 forsog gennemfort over 3 år har behandllngeme I
forsogslcd 2-4 haft en ensartet effekt på pet. klo\crplan
ter med gnav og på klovcrbcstanden i oktober. BCjdsllIng
lIfkloverfroel med Promet400 es har ikkc reducefCt om
fanget afbladgnav eller forbedret klovcrbcstanden.

.1gCllncmslllt er dcropnået sikre merudbyuer for sprojt·
nmg mcd Surm·Alpha, hvor kloverfroene har værc
ubcjdsede. Forskcllen i angrebsgrad mellem de bejdsede
og de ubejdsede forsogslcd kan dog ikke umiddelbart for
Hare, hvorfor. bejds.ning af kloverfroene ~kulle gorc cn
senere sprojtmng mmdre rentabel.

Denne forsogsscne afsluttes henned.

Bladsvampe i ærtehelsæd, 1998
Der er gennemfort et enkelt forsog med bekæmpelse af
ænesklmmell ærtehelsæd. Resultaterne fremgåraftabcl.
bllagct tabel K32.

DacoOlI 500 F er prøvct I 1 do:.ennger udsprojtct I af
grodens stadIUm 65. som svarer til fuld blomstring Be
handlmgen er gennemfort SIdst i juni, hvor der kunne op·
lælles 28 .pct. pIallIer mcd grnsklmmel. men ingen angreb
afærtesk1l1Hncl. Sygdommene har ikke udviklel sig yder·
I1gcre. hvorfor udbyltet ikke har været påvirket med sta
tistisk sikrc udslag.

For...ugl:ne fortsættes.

Forsøg med dyrkning af
majs
I 199 er der arbejdet med folgendc forsogsserieL
l Sorter af majs til en"llenng
2. Ukrudt i majs
3. Såning af græs I majs

Markante resuttater i 1998
Blandt 40 afprovede ..orter I årets sonsafprovTllng har
kun sorterne Spccdy og Allnhut givet et signifikant ho·
jere udbytte end måleblandIngen. Begge er nye sorter,
hvor Spcedy er tidlig moden og har en hoj fodcrvænji .
Sorten Anribut er sildig moden og har en lav foderv:crdi.
Blandt de dyrkede sorter har de tidlige sortcr Loft, Aseo·
na. Manatan og Antnrcs og den sildigere sort Banguy
klaret sig bedst med hensyn til udbytte og kvalitet som
gennemsnit af de to seneste år

Såmng af IO kg alm. Sildig dlploid rajgræs når majscn
er 25·)0 cm hOj kan give en god etablenng af græsset
uden at påVIrke majsen.. foder\'ærdl og udbytte Såning af
rodwmgel vcd såmng afmaj\en kan I et fugtigt år forår·
sage et mmdreudbyne I majsen

Læsevejledning
l. dene afsnit er for.-ngene onnall I den rækkefølge, som
ilstet ovenfor

Størstedelen af maj~fo.....ogcnc er hostel af landskon
torets rejsehold.

Foderværdien er Siden 1983 beregnet ud fra planternes
mdhold af tørstofog turstofTets Indhold afmaske træstof
og råprotcin. Metoden giver navnlig i mcget vcl~dviklet
majs ca. IO pct. højere foderværdi, end hvad der regi.
streres.i ensilage fra praksis. Da foderværdien Indgår I

ber~gnlngen af udbyttet afafgrodccnhcder. bliver udbyt
temveauet ca. IO pet. for hOjt I forhold til. hvad der opnå3
I praksis. I samarbejde med Danmarks jordbrugsForsk·
mng og Landskontoret for Kvæg arbejdes der på al for·
bedre grundlaget for bestemmelse affoderværdien i fris\...
majs.
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E og T betyder hcnholds\'iJ; enkel!· og lre\ eJslu)dscde h)bndcr
1.9.I-mcgctslldlg.9"'~~ctndhg ti foreløbIg.

Bagerst i bogen findes en oversigt over de afprøvede
sortcr og forædlerbetcgnclsc m.m. Ligeledes findes en
oversigt over afprøvede midler. deres indholdsstoffer og
priser for de markedsførte midler.

Sorter af majs til ensilering, 1994-98
Majs er en af de afgrøder. der kan leve op ul kravene til
rationel grovfodcrproduktlOn. såfremt der findes frem til
sorter, som undcr danske forhold kan producere et stabilt
og højt udbyne. [)ene er en afgrundene til den slore inte·
resse for afprøvning af majssoner l DanmarJc En anden
væsentlig grund er, at forædlernc ønsker majssonernc af
prøvet i et klimamæssigt grænseområde for majsdyrk·
ning.

Majssonerne tilmeldes forsøgene ener folgende regler:
1. Sorter oplaget på EU's fælles M)rtslist~.

2. Sorter. som har deltaget i værdiafprøvningen i mindsl
ct år vcd dcn officielle danskc sonsafprovning.

Majssorter, 1998
Sorter i ajpnJ\'tfing. De 40 afprøvede sorter fremgår af la
bel 40.

Navn og oprindelsesland er hentet fra EU-sonslisten,
fra andre landes sortsliste. fra den danske afprøvnings·
virksomhed eller fra anmeldcrcns oplysninger. Be
nævnelserne E og T betyder henholdsvis enkelt- og tre
vejskrydsede hybrider. De sidstnævnte har den mest ure·
gelmæssige blomstring og vækst med høje og lave plan·
ter i samme række. Det betyder f.eks .. at hanblomsterne
kan Icvcre SlØv over en længere periode. hvilket kan
medføre en forbedret bestøvning under vejrforhold, som
ellen. ville være ugunstige herfor.

1tabellen cr dcr anført karakterer for tidhghed. Karak·
tererne fastsæltes ud fra kolbens indhold af tørstof ved
nonnal hosltid lil ensilering. Sorten Hiro er placeret i den
tidlige kla~se med karakteren 8, og sorten Astrid er pla
ceret i den middeltidlige klasse med karakteren 6. Klas
sernes bredde er sat til 2.0 procemenheder tørstof i kol·
berne. Med kolber menes her kerne plus spmdelmed kol·
besvøb.

Forsogsbetmgelser. Forfrugten har værct maJs l 69
pct.. korn l 22 og græs eller roer l 9 pet. afforscgene.

Såningen er udført i perioden fra den 29. april til den
15. maj. 22 pet. afforsogcne er såct i apnl.

Der er planlagt en frøafsrand på 13 cm svarende till O
kerner pr. ml med 75 cm rækkeafstand.

Der er tilført husdyrgodning til alle forsog. og ved så
ningen er der i de fleste forsøg placeret en NP·godning.

Forsøgenes pleje og pasning har svaret Iii den omgi
vende mark. da næsten alle forsøg har ligget l majsmar
ker.

Hosten er udført i perioden fra den 5. oktober til den 16.
no\ember. hvor 59 pet. afforscgene er hostet l oktober.
Det har været planen at hoste forsøgene. når torstoftnd·
holdet 1 målesonsblandingen har været 30 tfl 32 pet.

Vækstbetingelser. Om de generelle vækstbetingelser
for majS hem-ises lil afsntt A.

Den megen nedbør i hele vækstperioden har mange ste-
der betydet sen ning, mangelfuld bcslØvning og en
yders! vanskclig hosl.

Figur 2 viser summen af majsvarmeenheder i væksI·
perioden fra den IS. april til den 15. oktober i 1998 i for·
hold til 20·:~m, gennemsnittcl.

l forsøgene måles udbynet. og foderværdien beregnes.
Sanerne bedømmes for relevante dyrkningsegenskaber.

Sorternes følsomhed overfor kulde er noteret. ligesom
dcr er rcglstrcret leJcsæd. blomstringstid for hanblom·
sten. angreb afFusarium i kolbestilk og stængel samt an·
greb af majsbrand.

Der er herved søgt en vurdering af sonernes egncthed
til dyrkning under de forhold. der er gældende i de for
skellige egne af landet.

Målcsorten har været en sonsblanding sammensat af
sortcrne Apache. :'\Iaxos. Loft og Banguy. Det er menrn
gen. at der skal foretages en glidende udskiftning af sor
terne i målesonsblandingen. så blandingen hele tiden er
sammensat af aktuelle sorter.

DK. H. F. t\L, UK

OK
GB
F

", I
OK. O. F
UK
F
DK. F. NL
OK.GB,NL
DK.. B. D. GB. NL
OK. F
DK. B. D. F

Pllorlshsae l EU·lande

DK. F
DK, D, F
D,GB
I)K. F
DK. F
F
A. B. D, F.lU
UK
DK. B. D. r. f\.L
F
U. F
F

Agadir E 6
Ampli E 6
Andante T t7)
Antarcs E 7
Apache E 6
Ascona E (6)
Annbul T (5)
Avenue T (S)
Aviso T 7

""'" T <Sl
&ngU) T 151
BanqUI5e E (7)
CIII E 151
Civic E 7
Crescendo T (8)
Elita E (6)
Forml F (5)
Forum E 9
Goldsile T (6)
Hcroulis E (6)
Hiro E It
Iludson T 8
Husar E 8
LO 22.31 T 5
Loft E 8
L-ZM 14&i5J E (6)
Manatan E 7
MZS9503161 T (S)
Naxos E (6) D. F
0pllmls E (7) F
PassI T (6) F
Santiago E (7) D
Sophy E (8) UK
S",cdy E (9l F
Symphony T 7 DK. B, D. F. NL
Target T 8 DK.. GB
Tomasso T O) D
Tiirlw T (Sl O
Ulla E (6) F
Wcga E (4) 0, F

Tabel40 O\'erslgt O\'er majssorter
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Fig. ;} Maj81'Orllleelllll'der 19911 fra den 15 april til den
15 oktober iforltoltl til 20-ars genll/!IIISII/f!l't J97J-1990.

www.plantemto.dk Datakilde' DJF og DMI

• Hojere end normalt

1 Fra normal Indtil 10 pct. lavere end normah

• Mere end 10 pct. lavere end normalt

Nordjylland 2\74 22R8

Mldt- og Vcstjylland 230} 2342

Ostjylland 2294 2408

Sydjylland 2441 2385

Oel"lll.' 2563 2561

Uomholm 2503 2357

Ri'.Hllfuter. Sortcrne har været dclt ind i fire forsog'ipla·
ner.

Tabel 41 gnier en samlct oversigt over torstofindhold.
lorstofTets sammensætning og udbyllcforhnld for soncr
ne i de fire forsogsplaner.

J alle fire forsogsplaner er soncmc hostct med ct lavl
indhold aftorstof i afgrodr.:n. Indholdet aftllrslo(i kolben
er målcpantmeter for wrtemcs tidlighed. sådan at dc tid
ligste sortcr har dct højeste torslofindhold.

Indholdct <lf sllvelsc \ wrstoffet har gcnncmgål.'lH.1e
\æret laVI.Il\orimod indholdet af sukker har værct hojl.
Delle \l~er. at kcrnesætningcn og kemeud\'iklmgen har
værel dårlig. og al kolbeme hnr udgjort en nundre del af
afgroden end 110mlait. Summen afsukker og slIvcbe har
udgjon omkring 30 pet. aftorstoffel i alle soner.

1overensstemmelse mcd dCllavc mdhold afstivclse og
dct hojc indhold aftræstofhar foderværdlcn været noget
laverc cnd normalt.

Plan J er s•.llnmensal af tidlige ~ortcr. Sorterne Loft,
Husar. Forum og Andantc hllr været tidligerc. mens 0PII
mIS har været sildigere moden til enstlenng end sons
blandmgcn. Den tidligste son har været sonen Forulll. Dc
dyrkede soner Loft og Husar har haft den hOjeste fodcr
\ærdi og har også hnft hojc Indhold af SII\"e1SC.

Ingen afde afprovede soner har gi\'et ct signIfikant ho
jere udbyttc end :-.onsblandingen. Sorterne Sophy. Optl·
mis. Hiro og Fonlm har give I et bctydellgt lavere udbyttc
end sortsblandingcn. l dcnne forsagsplan har sorten Lan
ho:lft den bedste kombination af et boj I udbyttc og cn høj
foderværdi.

I Plall JJ har sorten Speedy været betydeligt lldligerc
moden end sortsblandingcn. mens Goldsile har været be
tydcligt sildigere. Sonen Santiago har også været tidli
gerc moden end sonsblandingcn. men denne :-ort har et
lavt tor<;tofindhold i :-tængclt:n. hvorfor torstofindholdel i
hele afgroden er lidt lavere end sonsblandIngen En vM
stængcl er Ikke onskellg. fordI del øger riSikoen for tab
vcd saftanob. Øvrige sorter I denne plan har haft nogen
lumle samme tidlighed som sonsblandingell.

Sorten Speedy har haft den højeste foderværdi. del ho
jesle Indhold af stivelse og del højcstc udbytte af faderen·
hedcr. SOllemc Aviso og Civic har givct ct signifikant la·
vere udbyue end sonsblandingen. Øvrige sorter har givet
udbyllcr på niveau med sonsblandingen.

I P/all III har dc nye sorter Avenuc. Herculis. \Vega og
Fonm været betydeligt sddigcre cnd wrtsblandlllgen.
0vngc sorter 1 denne plan har haft salllme IldlIghed som
sortsblandingen.

I denne plan er den bedstc kombination afen haj foder-
værdI og cl hOJt udbytte hoStcl i sortsblandmgen og I sar- I
ten Ascol1J. der har glvct et udbytte på nlVCo:lU med sorts
blandingen. Øvrige soner ha( givel Signifikant lave(e ud- K
byller end sorhblandil1gen.

l Plan IV har de nye soner Turkis, Cili. A/.tcc og Attri
but værd betydeligt sildigere end sortsbl;llldingcn. Ingcn
sorter i denne plan ha( værct lidiigere end sortsblandll1
gen.

SOllcn rassi har gi\ et Cl signifikant lavere udbytte cnd
sortsblandlllgen. Blandl de ovrige sortcr i denne plan cr

Akkumulerct \1VE 15110
1998 1971-90

Region

For landet som helhed har der værct 2 pet. færre majs·
VJlllleenheder cnd 20-års gennemsnittct. Køligst har det
værel I Nord- og Østjylland. og vannest har det værct på
Bornholm og i Sondcrjylland.

Vækstbctingelserne har betydet. at torslofprocentcll og
indholdet af stivdse samt foderværdien har været noget
lavcre end nonnal!. Den vegctativc udvikling har været
god. og dcr cr hostet normale udbytter af tof:-.tOf.

En del af forsogene er høstct i ddt \cjr. I di~se forsag
har plantcrne \,æret våde. hvilkct har s..'Cnket torstofpro
centen med nogle få enhcdcr.
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Tabel 4/ Sor/erajmajs til emilering (K33-K36)

L Pet. tørstof PCL af tørstof Udb. og merudb pr ha

rlprot I træstof \ stivelse I sukker

Kg tOTSl. hk. I Forh. tal
hele af-I kolbe pr. FE a.e.

.,
I grodeo torstof l stivelse I
Plan 1
8fiJrsøg 1998
Sonsblanding'l 23.9 30.7 8.4 24,9 17,6 12,4 1,24 113,5 20,0 91,8 100
Hiro 23,S 29.7 9.1 25,7 19.9 8.0 1.27 -9,0 0.8 -9.1 90
Loft 25.1 32,9 9.0 24,1 20,6 10,6 1,21 .(l.1 3.3 2.0 102
H.... 26,3 34,2 8.9 24.4 21.4 •• J 1.22 -4.6 3.3 .2,3 97
Hodsoo 24,6 31,S 8.6 2.5,4 20.6 8,5 1,2.5 -4.9 2.4 -.5,0 95
Sophy 25.3 31.8 9.1 26,4 15.7 11.6 1,28 .[ 1.8 -4.J -12,2 87
Forum 25,0 35,4 8.7 25,2 19,5 9.6 1,25 -9,2 O~ -8,2 91
Andante 25,5 ".O 8.4 25,5 20.8 7.8 1,26 J,2 3.8 -05 99
Crescendo 26,0 30,8 8,6 25,1 21.2 8.4 1,24 -2,0 3.6 -J.8 98
Optimis 22.6 27,6 8.9 26,4 14.8 13,5 1.28 -10.5 -4,7 -11,5 87
Targel 25,8 30,7 8.6 25,9 18,9 9.4 1,26 1.0 J.6 -1,0 99
LSD 5./ 2.4 V

Plan II
8ftJrSøg 1998
SonsblandinglJ 24,4 32,1 8.6 24,4 18,8 11,9 1,22 120,0 22,6 98,5 100
Aviso 25,9 32,4 8.• 24,4 19,8 10,4 1,21 -14.4 -1.7 -11.6 88
Manatan 2.5,4 33,6 9.4 24,J 20,6 11.0 1,20 -2,5 J,6 .(l~ 100
Antam 25,5 31.4 9.0 2.5,3 17,0 11.9 1.25 -O,S -2,2 -2,9 97
Santiago 24,0 34,4 8.9 24,8 19,2 9.8 1.24 6.9 J.8 3.9 104
Goldsi1c 23,3 29.5 8.8 25,6 16.4 12.4 1.26 -0.1 -3,0 ·3.6 96
Banquise 24,3 33,3 8.8 23,9 20,1 12,0 1.20 2,9 2,2 3.S 104
Civic 2S,2 31,3 •• J 24,3 20.8 10,0 1,21 -JI,O 0.0 -8,5 9\
Sympbony 23.3 32,0 8.9 24,3 20,6 9.9 J,22 2.J 1.6 1,7 102
Speed)' 26,7 38.6 9.0 23,5 23,8 8.6 \,19 2.7 6,6 4.9 IOS
Tomasso 24,2 32,0 8.9 24.3 22,S 7.9 1,22 -4.4 3.4 -3.8 96
LSD 4.' 1,4 4.4

Plan [Il

Bforsøg 1998
Sonsblanding ll 25,1 33.4 8.8 23,5 22,0 10,8 1,19 126,4 27,8 IO<>~ JOO
Apache 25,0 33,9 9.0 23.3 21.6 11,0 1.18 -9,5 -2,5 -7,3 93
Naxos 24,3 31,7 9,0 23,4 21.6 JI,O 1,19 -S,4 ·2.3 ·6.8 94
Ascona 25,2 35,2 9,0 23.6 23,0 9.8 1,19 -1,3 1.0 -1.4 99
L-ZM 146/53 25,3 34,6 9,2 24,4 20,3 10,4 J.22 ·6.2 .3,4 -7,S 93
Elita 24,9 33,S 8.7 25.3 J7,9 12,5 1,24 -4.8 -6,J -S,6 92
Ulla 24,6 32.3 8.9 25,0 20,1 1l~ 1.23 -M -3,7 -9,1 91
Avenue 23,4 30,8 9.1 23,9 UI,S Il) 1.20 -11.7 -6.3 -10.7 90
Herculis 24.1 30,8 9.3 26,8 16,1 11,6 1,29 -1.5,9 -10,1 -20,8 80
Wcga 22,3 25,7 8.8 26.5 13,6 14,4 1,29 -7.4 -11,7 -14,3 87
Formi 23,8 29,4 8.S 25,3 17,9 11,9 1,25 -4.7 -6.1 -8.9 92
LSD 4.' /.7 4.5

Plan IV
IJ forsøg 1998
Sonsblandingll 24,1 31,9 8,8 23,9 20,S 11,2 1.20 109,7 22,8 91,5 JOO
Banguy 23,2 30,3 8.S 24.0 16.4 15,9 1,20 S.8 -3,9 4.8 JOS
LG22.31 23,7 30,4 8.4 2S,5 12.7 17,6 1.25 10,3 -7,5 4.4 IOS
Agadir 24,3 30.9 '.5 25,0 17,0 13,4 1.23 4,7 -3,4 J.2 JOI
Ampli 24,8 31,5 8,7 24,3 19,3 12,1 1,21 -1,6 -1.9 -2,0 98
Passi 24.4 31.1 9.J 24,4 19,6 10,8 [,21 -10,8 -3,4 ·9,9 89
Turkis 22,9 2S,S 8.9 25,1 17,4 II.S 1,24 6.2 -2,6 2,0 J02
Cili 22,5 28,9 8.8 25,6 17,0 12.7 1.25 6.1 -3,1 0.9 JOI

""CO 23~ 29,4 9.1 25,3 16,4 13,4 1,24 -0,6 -4.9 -3,7 96
Attribut 23.5 27.7 8.3 25,9 10.7 18,6 1,27 14.5 ·9.6 6.J J07
MZS 9503161 23,4 31,5 ••0 25,3 17.4 11,9 I,2S 8.3 -2,3 3,1 J03
LSD 5,2 1.7 4.9

"Apache + Banguy + Loft + Naxos

sorten Anribul den eneste sort, der har givet et signifikant tidig haft den laveste foderværdi og det laveste indhold af
højere udbytte end sortsblandingen, men sorten har sam- stivelse i tørstoffet, hvilket ikke er attraktivt.
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Tahel42 Surter afmaJS III t'nsilermg.

KArakter for" Pet. angreb
....1aI ....1aI Plante· P:JI Dato for

""J~ ISon planter kolber højde cm leJe- I kulde-
han- Fu.unum

pr, ml pr. plante Sideskud blomstsæd ~Sl tms bniNI I kolbe I $llr:ngel

Apache 4 Bangu)" t Loft I 'la)l;O!i
0-10. O lOgen lejesæd. 13" kulde~SISlcllS

Plan II
SIt/nøK /IJV,'f
Sorublandmg II U 188
A\lSO II U 1""4
M""tao " U 182
Anla~ " 'A ::!IO
Sanuago " 1.3 201
(Inld~llc " U 21.
Bllnquise " 1.3 214
("IvIe " lA 191
Sympbony II lA 204
Speedy " 1.3 Il/l
To""",,, II lA 207

Plan III
'" Jorwg IlJlJli
Somblllndlng" • U 200
Apache 9 U 18'
Naxos 9 1.2 '86
ASCOlla 9 1.3 ,%
L·ZM 1461.51 9 U 22.
!'hUl 9 1.1 222
Ulla • 1,0 224
A,cnuc 9 1.2 217
Hc:rculis 9 1.1 2J8
Wega 9 U 239
Fcnn, • 1,4 224

l'lan IV
Hfon.øg If}v.'f

5omb,."d.., • 1.3 200
Banguy • U 210
LO 22.)1 • I,l 220
Agamr • U 219
Amph 8 U 214
P3S'>1 8 U '00
TUrkis • U 220
C1ll • U 223
An« 8 1,4 212
Aunbul • U 236
MZS 9503161 8 U "4

Plan I
I( forsøg /9!J11
Sonsblandmg"
Ihra
Loft
Ilusar
"udson
\oph)'
Forum
Anihntc
C"""",",
()pIlmis

T"""

,o U ,%
IO U 182
IO ',2 1%
'O U 2{'"
'O U 213
IO 1.1 ::!::!~

" 1.2 214

" 1.1 ,,-
'O U 220
IO U 2::!1
IO lA 211

O 8 O 48 O O O, 8 I J> O O O
O 8 II 7i8 O , O
O , .8 O I O
O 8 8 .8 O I O
O • 3 8.< O I O
O 8 2 ",8 O I O
O , , " ).

O , O
O 8 • M O I O
O • 3 88 O I O
O 8 9 ,., O I O

O 8 O 58 O O O
O 8 I H () O O
O 8 I Si' O O O
O , 8 •• O O O
l 8 8 ",8 O I O
I , 9 •• O O O
O 8 2 7.8 O O O
O , 9 ., 11 O O
O 8 13 &. O O O
l • IO , 8 () O O
O 8 3 618 O O O

O 9 12 218 O I O
O 8 , III O I O
O 8 4 '/8 O 2 O
O 8 17 48 () l O
O 8 3 418 O 2 O
O 8 7 "H O , O
O 8 , ,/8 O 2 O
O 8 IO " U I O
O • 4 6J8 O 2 O
O 9 l' 7'~ () O
O 8 7 5.:8 O O

O 8 IO 21. O O
O 8 " O O
O 7 12 8/8 O O
O IO .. O O
O 8 7 3:"8 O O
O 7 7 " O O
O 8 13 ",8 O O
O • O " O O
O 8 2J 7i8 O O
O 7 , 9. O O
O 8 13 4'8 O O

Den bedste komblnalion afet hOJl udbytte og en høj fo
der\'ærdl er høstet I 'iortsblandingcn og i sorten Banguy.

I label 42 er vt..-I en samlel o\er~i1gt over de registrerede
dyrkningsegenskaber

Planlel~llIct har væretl!lfredsslIlIende i plan III og IV,
men har \æret hOJere end planlagt i plan I og II Det skyl·
des. at majsen er sået med en for hlle froafstand I tre for
søg I hver af de Io planer
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PlantellOjden har været nonnal. En del sorter i alle lire
planer har været mere cnd 20 em højere end sortsblandin
gen. Høje sorter har ofte en lav foderværdi og er derfor
ikke egnet i større mængde til malkekøer.

Sorter med større tendens til lejesæd end sortsblandin
gen er ikke interessante. På trods af en del blæsevejr for
høst har der kun været spor af lejesæd i enkelte soner.
Der er i forårct ikke registreret væsentlige forskelle mel
lem sorternes kulderesistens.

Ved sen såning og høje temperanuer i maj er majs sær
lig udsat for frilnueangreb, der kan medføre sideskuds
dannelse. Sideskud er ikke ønskelige. fordi de nonnalt
påvirker tørstofprocenten og foderværdien i negativ ret
ning. De fleste soner i alle fire planer har haft en betyde
lig sideskudsdannelse.

Hanblomsten har været i blomst i alle sorter i perioden
fra den I. august til den 9. august. hvilket er en uge senere
end nonnall.

Der er ikke registreret betydende forekomster af majs
brand.

I et enkeII forsøg i hver afplaneme I, III og IVer der re
gistreret slore forekomster af Fusarium i kolbestilken.
men der har ikke været bctyd~nde forskelle mellem sor·
teme.

Tabel43 ,'am/el OI'erJ'lgl 01'1'1' <;Qns{orsøg i majs 1994-98

Majssorter behandlet med Titus
I tilknytning til enkelte af sonsforsøgene er der gennem·
fort forsøg med ukrudtsmidlet Titus. Det understreges, at
forsogsparcelleme i sOl1sforsogene ikke er behandlet
med Titus. Tims virker mod især græsukrudt. men er
endnu ikke godkendt til brug i majs i Danmark.

Fonn:\lct med forsøgene har været at met indtryk af, i
hvor høj grad Titus påvirker de forskellige majssorter.
Fra udlandet er der rapporteret om store forskelle i sorter
nes tolerance over for Titus.

Behandlingen med Tinls har været gennemført med 50
g Titus + 0.2 liter KG 691 pr. ha på majs med 4-5 blade.
Tre uger efter behandlingen er der foretaget en bedom
melse af plantefarve og en måling afplantchøjde, og lige
for høst er der igen foretaget måling af plantehøjde.

Resultaterne kan sruderes i detaljer i Tabelbilagets ta
bel KJ7-K40,

Stort sct alle sorter har været påvirket. Tre uger cfter
behandlingen har der ikke været storre farveforskelle på
sorterne. Plantehøjden har på dette tidspunkt værel påvir
ket i de fleste sortcr. Sorterne Apache, Naxos, Banguy,
Ampli og Passi har været mest påvirket af Titus med op
til 20 pet. mindre plantehøjde.

Kar!' for Pct. Kg tørstof Udbytte og merudbyue pr. ha
lejesæd p<FE hkg U-

SO<1 ""toJ stivelse torstofforsøg
m.iJ~ prøvet måJ,- pmvet måle- provet miJo- pt0vet for-
son son son son son ",n nUle-! prøvetI for- mAle-I proH~tIh~':d~- son son hoJds-

sort sort b~~. son son tal
toJ

Sonsblandmg'
Forsogsår flJlJ-J·98
Banguy 37,0 O O 31
i\mares 38.0 O O 31
Apache 37.0 O O 32
Amph 38.0 O O 31
Naxos 37.0 O O 32
Husar 36.0 O O 31
AVISO 35.0 I O 30
1-11(0 ]6.0 O I 31
Forsogsdr /'JVj.lJ8
Manatan 30,0 O O 29
Loft 31.0 () O 29
Iludson 29.0 I 1 29
For.mgwir /996-98
LG 22.31 22.0 O O 29
As«ma 24.0 O O 29
Agadlr 22.0 O O 29
rorum 23.0 O O 28
Passl 24,0 O O 29
Forsog.mr /997-98
Santiago 15.0 1 2 29
Goldslk 15.0 1 1 ~9

TUrkis 16.0 I I 30
Banquise 15.0 I O 30
Civie 15.0 1 O 30
Sophy 16.0 O O :::!9

1994-96: Apache Ihlnd t Calypso'" Naxos.
, 0·10: O mgen Icjc:.xd.

J(J() J(J() J(J()

JO 1.08 1,08 35.9 J.J J04 120,4 10.3 J09 111,8 10,1 J09
12 1.09 l.11 35.0 O,, J02 119,4 5.4 J05 109.9 J,9 J04
J2 1.08 1.07 36,9 0.7 J02 123,7 ·0,6 J(J() 114,8 J,J JOJ
3J l.O!! 1.10 36.7 ·3.3 9J 121.7 O,J J(J() 112.9 -2,0 9'
J2 1.08 1.08 36.9 ·0.4 99 123.7 ·2,5 9g 114.8 -2,2 9g
JJ 1.O'i 1,09 34,1 -0.1 JJJ(J 116.4 -2,5 9' 108,4 -2,9 97
JJ l.OS 1,07 33.6 -0.8 9g 119,3 -5.0 96 110,4 -J.J 97
JO 1.O'i 1.09 34.1 0,5 JOJ 116.4 -5,4 95 108,4 -4,7 %

JO 1,10 1.09 32,5 JA J04 114,9 2,6 J02 105,0 J,9 J04
lO 1.10 1.09 32.4 1,2 J04 114,1 2,J J02 104,7 2,6 J02
JJ 1.10 1.12 32.5 J,6 J05 114.2 -J,2 99 105,0 -2,9 97

27 1,10 1.14 34.9 ·5,8 gJ 121.0 7,g J06 111.6 J,I JOJ
30 1.10 1.09 36,4 2,7 107 126.6 2,3 J02 115.7 3,0 JOJ
29 1.10 1.13 35.0 -2.9 92 121.9 2,7 J02 111,9 -0,5 J(J()
30 1.12 l. 13 31.2 O,. 102 115.2 -l,0 97 104.3 -4,9 95
JO 1.10 Ul 34.7 -1.7 95 121.0 -6,8 94 110.7 -6,2 94

2g 1.13 1.14 34.5 J,7 J05 128.8 7.3 J06 115,4 5,g J05
JO 1.13 1.16 34.S -1.0 97 128.8 :U 102 115,4 -0,5 J(J()
2g 1.12 1.17 ]6,5 -4,2 g8 128,8 4,2 JOJ 116,6 .1,9 9g
3U 1.13 1.13 37.6 0,8 J02 136.1 -O,R 99 123.3 -2.1 9g
J2 1.13 1.13 37,6 -1,6 % 136.1 -&,& 94 123.3 ·8.7 93
32 1.13 1.18 34.2 ·5.0 g5 127.2 -9.7 92 114.9 -12,6 g9

1997-9&: Apachc + Naws + Loft + Banguy.
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I/ojl og stabilt Ile/bylte I flere ar,

J, God '·Iandjasthet!.

3, God klIIderesistens.

.f El Iorslojindhold på 30-32pCI

5 El hO)1 /Ile/hold afsriw/,H' i wnlOfJet

6 Under 1./5 kg wrstojpr.foderellhe.d, hllis mey,\
IIdgIJr en stor del afW'()\'/iJl/en·t,

7. God reSISIe.m· mod angreh u(FusariuIII.

X Valg af to tillrewner oger <~I'rklling.\''\";kkerhe

den.

Majssorter 1994-98
I label 43 er vist gcnncmsllltsrcsultatl.:r f(lr årene 11.)1.)4·
1998, Der er kun medtaget sorter, der har dcltagcl l forso
gene i både 11.)97 og 1998.

Længst ul højre i tabellen findcs forholdstal for dc af
provcde sOlters udbytte omrcgnct ti! afgrodecnhedcr pr.
ha. hvor udbyttet afmåleblandlngcn er sat ti! 100.

Ved sammcnlignll1g af årets rcsultater med gcnncm
sllltsresultatemc for flerc år ses. hvor vigtigt del er at tagc
hensyn til flere års resultatcr. når man skal vælgc m3Js
sort. Udbyttestabilitet er en vigtig egcnskab, der bor til~

lægges stor vægt ved ~ortsvalgct.

1figur 3cr vist en ovcrslgt over sorter. der hm deltagct i
1997 og 1998.

Valg al fIIlljssorl til ensilerinK hm ske IUfdcr !lt'fI
SI nIagen Iii folgende:

Ved høst har behandlingen også kunnet spores på pllll1
IchoJden i de fleste ~ortcr. men påvirkningen ved host har
værel betydeligt mindre end 3 uger efter behandlmgcn,
Ved host har sortcrne Passi. Citi og LG 22,31 værct mest
påvirkct afTltus med 5-7 pct. mindre plantcbojde.

De .fleste .\Orier har været p<h'irket af ell hehalldling
med Titl/.\". ~"irklli!lge!l på phllllelwplell har væretl'rOl'st i
den (orste nUllled titel' spmjtllillg, mell de <!!pr()l'ede sor
tel" har senere I l"(f'kstperiodell gemlUIdel I/Olden helt e/~

IC/' deh·is. EnkeIle sorter ser ud til III lU/lie \,(I'rer mereP'l
l"irket af hehandlingen end lindre. men fonkeflefle pa
p{ol/tellOjden har ikk/! ,'æret markante

Sel som gennemsnil Ilf 1997 og 1998 er der eJe tuJlige wr
ter Loft, Ascolla, Santiago. MallClfall og Anfares. der har
haft den bedsle kOllJhJll(Jtio1/ a/el III1Jf IIdhyue og et Iwjr
indhold afslil'else i fOl"SlOjfet,

Sorten Banguy har seks år i træk ~iI'el el !W/I udhl'ffe i
j(Jrhold til må1<'sorlsbltmdingl'n. Sorten er retl'/Idig. men
linder gode l!æksJjorhold I'il denIle .\01'1 kunne! mi en til
fredsstIllende kolbelllil'ikllnK'

75 80 85 90 95 100 105 110

Nax06

Forholdstal

• Udbytte I hele afgroden, a.e.

• Procent stivelse i tørstof

TDrtds
-l=+==+--+---1---l---l--

Passl;:==t
GoldsIle

Banguy

Apache

"""'II
Aviso

Hlro

Agadir

Antares

Manatan

Civic

Hudson

Sopl1y

LG 22.31

Santiago

BanquJse

Fig. J. Map,sorler 1997-98. Udbytte i lIele afgmden af
a{grodt.·('II/reder ()~ Ix'l. stivelse i wrstoffet som for.
holdstal hmr målehlandingen er sat til 100. Måleblan
lill/gen har værret sammensat af Sorterne Apache.
Banglt)', Loft og Naxos, Sorterne er rangeret efter stigen
de wrstojindhold i kolbe". Det hetyder, at de sildigste
sorter stdr lledersl (figuren og de lidligste sorter overst.
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Tabel45 Ukrudt i majs (K4')-
U- Pet dækning Udh. K,mkrudt ved høst og pns

~'J'
pr. ar m"-

udb. krtr
juli gms ltolcim a.e. 1998bl. pr. ha

u- Pet. dæknmg Udb Kemi·krudt ved host og

pn;!pr. m: m,,-MIJs udb. lå. pr.

græs ltokim a.e. h,
juli 1998hl. pr. ha

Tabel 44. Ukn,dl i majs. (K41)

1998.3 forsøg
l. Ubehandlel l6S S 67 60,8
2.2" 1.5 I Lu.1oSC 14 S 2 43.5 600
3.2 x 0,4 I Starane ISO

+ 1,25 I Gardoprim 500 FWII S 2 51,7 S'6
4. 2 M0,75 IGardoprim 500 FW

+ 0,75 kg Lcntagran Il 8 4 S6 SI)

5.2 M0,75 I Gardoprim 500 FW
+ 25 g TiIUs") 18 51,6

6. I MI.S I LIdo se
I M50 g TINS' 19 l 4 51.1

7.3 x 1,01 Lido se 12 6 J 52,1 600
LSD /-7 20.7
LSD 1·7 '.l

1996·98.1O[orst,g 7/s.
I. Ubehand1cc 179 J 64 62,2
2.2MI.5ILidoSe • J 2 57.0 600
3. 2 l( 0,4 I Starane 180

+ 1,25 I Gardoprim 500 FW" 6 J 60.2 S96
4.2 M0,75 I Gardoprim 500 FW

+ 0.75 kg Lcntagran IO 4 5X.R SlJ
7.3 MI,OI Lido se , J 62.8 600
LSD /.7 O .•
LSD ~·7 ~

fIJ96-1J815[0f"SfJg -(,
I. Ubehandlet 182 J 12 56,8
4.2 " 0,75 l Gardoprim 500 FW

- 0.75 kg lentagran 77 4 6 5·U 513
LSD '"
Pcnetrenngsolle lilsal

" Sprc:de- klæbemIddel tiisUl
Led 2-6 behandlet på ukrudt med kImblade og Igen ca IO dage
senere
Lcd 7 bchandlC'l på ukrudt med IO~'hlad<: og Lgen ca. IOogca 2(1
dage scnere.

Ukrudt i majs, 1996-98
Ukll.ldtsbckæmpelsen blev i 1998 gennemført planmæs
sigt på de fleste arealer. En passende jordfugligbed var
medvirkende til, al midlerne virkede effektivt og lang·
varigt. J årets forsøg har der ved høst været en god ren~

hed. selvom de fugtige vejrforhold i løbet af sommeren
gav gunstige vækstforhold for tilbageværende ukrudt.

Tabcl44 viser resultaterne af 3 forsøg. hvor forskellige
blandinger cr sammenlignet med Lido Se. der er anvendt
som standardbehandling l forsogsled 2. Lido se og
Starane 180 er i 1998 godkendt afMiljosryrelsen. Titus er
endnu ikke godkendt.

forsogsled 2·6 er behandlet 2 gange. mens forsogsled
7 er behandlet 3 gange. l gennemsnit har der været en Ina·
derat ukrudtsbestand på 165 planter pr. m!, som er be·
kæmpet med god effekt med de prøvede behandlinger.
Uknldlsdækningen af tokimbladet ukrudt ved høst har
været beskeden efter alle behandingcrne. Titus har god
effekt på græsukrudt, og dækningen med græsukrudt ved
host er da også ubetydelig i forsogled 5 og 6. En tredeling

1998. 4[ors88
I. Ubebandlet 182 S " 62,7
22" 1.5 I Lido se J 2 S 33,S 600
J.l le 1,0 I Gardoprim 500 FW

+ 25 gTitus"
ile J,5 I Lido se O., 4 30,5

4 I K 0.75 l Gardoprim 500 FW1.

l K 2.5 l Llddok TE2) 2 • 32,9 S4I
S. I x 0,75 1Gardoprlm 500 fWll

I le 0.75 I Gardoprim 500 FW
+ 25 g TltusH 20 20 26.3

6. l " 1.0 l ulddok TE';
l x 1.3 l Laddok TEt " J IO 31,8 402

7. I x 1,0 I Laddole TEIl
I x 1,3 l Laddok TE!)
J l( 50 g TimsL) 4 0,9 6 28,4

LSD J·7 13,J
LSD 2-7 ~

/996-98. JO/orsøg 7ft·
\. Ubehandlet 276 S 71 57,0
22" I,S I Lido se 4 2 • 49.1 600
6. 1 le 1,0 l Laddok TE')

I x J,J I Laddok TEn " 3 IO SI" 402
LSD 1-6 14,8
LSD 1-6 ~

Penetrenngsolie liisa!.
"Sprede. klæbemiddel lIlsai
Led 2-6 behandlet på ulcrudl med kimblade og igen ea. IO dage
<;enere.
Lcd 7 behandlet på ukrudt med lo~-blade og Igen ca. 10 og ca. 20
dage senere

afbehandlingen med Lido se i forsøgsled 7 har haft sam
me effekt som splitbehandJingen j forsøgsJed 2.

Udbytteniveauct har været højt, og der har ikke været
sikre forskelle på merudbyttet behandlingene imellem.
Det gennemsnitlige udbynetab i ubehandlet i forhold til
det gennemsnitlige udbytte i de behandlede forsøgs led
har i de tre forsøg været henholdsvis 64, 18 og 55 pet.

Nederst i tabellen ses gcnnemsnitsresultateme af for·
sog i 1996-98. hvor de viste behandlinger har haft samme
gode efft:kl med store merudbytter til følge.

Forsøgene fortsættes.
Tabel 45 viser resultaterne af4 forsøg, hvor forskellige

behandlingers effekt og skånsomhed sammenlignes. For
sogsled 2-6 er behandlet 2 gange - på ukrudt med kim
blade og igen ca. IO dage senere. Forsøgsled 7 er behand
IC[ 3 gange på ukrudt med kimblade og igen IO og 20
dage senere.

Dækningen af tokimbladet ukrudt har været større i
forsøgsled 5 og 6 end i de øvrige forsøgsled. I forsøgsled
5 skyldes dette, at Gardoprim og Titos ikke har haft til·
strækkehg effekt mod sort natskygge, som har været den
dominerende uknldtsart i et enkelt forsøg. I forsøgsled 6,
hvor der er behandlet med Laddok TE, har der været en
dårligere effekt mod vej· og snerlepileurt end i de øvrige
forsøgslcd .
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Tabc/46 Kl'Ill maj::J (K43)

Tokimbladet Kv,k
uk"""

I'ofljl
planlt::) ~~. ,kud p".

dæknpr. m' "d pr. m' vedJuli

"""
juh

"""JIJYJ( ! Inm'g
1.21< I.SILidoSC 5 2 64 3.
22'1,5ILllloSC

I . SO g rI lu., "J. I l< I.S I Lido se
I }< 1,5 I LHio se + 25 g Tuus
J lo< 2S g Tllus' 4 2

~ l • 1.0 I Gardopnlll . 2S g 'lilli"
I " 2S g Titus' 4 , 11 11

5. I " 1,0 I Laddok TE"
I " 1.3 I Laddok TE'
IlC50STllUS 3 JO •

1'I9~ J funuK

12" 1.5 l Lido se '4 21 '7 24
22· I.S Illdl.l~<,

l" StlIl: TlluS " 11
"

J
3. Il< 1.51 Lido se

[ )( J ,5 I Lido se + 25 8 TlIus
l l< 25 8 Titus ' 90 ]J 14

4 I . 1.0 I Gardormm • 2S g Tltus
I - 2~glIlU~ 135 10 IS IO

5 J )( 1.0 I Laddok TE'
J ... 1.3 I Laddok TE'
1)(50gTm15 " ]J 20 3

1996-9.'( IJj/Jr.uIK
I. 2 lo< 1.5 t LldoSC' 24 5 40 2'
4. I " 1.0 l Gardopnm + 2~ g Tuus

J w 25gTlIu~ J5 IO o
5. I )( 1.0 I Laddok TE'"

1 l< l.] I Laddok TE"
1 K 50 g Titus" 12 4 IO 3

T,lsat 0.21 KG 691 spredetlllddcl
Tlhat 11.51 Sun-o,1 JJ l
1996 2 • 0.75 kg I.entagran t 0.75 I Gardopnm

led I og ~ behandlet på ukrudt med kimblade og '8C"f1 10 dage

==led 2, J. og ~ be-handlel pl ulrudt med lumbl:uk og igen JOog 20
dage ;enere

Gro\foder

UdbYllcmvcallCI har været beskcdcn!. Der har Ikke
været sIkre forskelle på merudbyuct behandlingerne
imellclll,

Fon.ogene fortsæucs,
Tabel 46 viser resultaterne af2 forsøg. hvis foml:\J er at

afprove Titus til bekæmpelse af "Tik; majS. Tltus er el
mlnlllllddeL som tilhører gruppen af sutfonylureaherbi
cider MldJet har dcls god \ Irkmng på gr.esukrudi mkl
k\ Ik og dels en rækkc arter af tokllnhladel ukrudt TlfilS
er endnu Ikkc godl-elldt af \1IIJostyrclscll Forsogsled I
er behandlet to gange med I ,Ido Se. som Ikke har næ\ ne
\ærdlg effekt på hik. I dc ovnge forsogsled er for... kelli
gc slTalcgier for arwcndelsc afTitus afprøvct. Den salllle~

de mængde Tilus er I alle forsogslcd 50 g pr ha Der er
Ikke mål! udbytte i fOl';ogcnc

1.~/mlegi /999 mod "Imdl' m"p~
I "æ/g eJ mulde/ eller nllddelhlandmg, .wm ('r el

Id,ln' ul'erlnr markelIs t!omi,wTemh' IIJ.n/dl.HlT
ler

Bekæmp ukrudlet i J.i",blllll\Wdu!t tW'H'el mOJ
\'(lnS'iIf)TTl'/S('

Fulg op "'('lJ 2. 'iJN·OP"'''/{. nllr m'/lIknldl har
ud"/kJet klmb/lIlJe

Suppler med e" 3'iprøjfmng dJer ('n radrell\
""'g. h~'is der er belIOl'

F:ffekten mod tokImbladet uk rudi har v;cret ovcrbcvl
sende af alle behandlingerne mcd cn megc! hOl grad af
renhcd ved hosttlllo1gc. Kvlkmængdcn I de 2 forsog har
værct meget forskcllig. idel dencd optælling ca I I. juli
ble\ optalt henholds\'is 8 og 119 hlhkud I for-.ug'lled I
Behandlingerne med Tllus I forsogsled 2~5 har medfon
cn god effekt mod k\ il-ken I begge fon.og. Effekten afTi
tus I forsogsled 4 har \'æret på ct la\cre m....cau end I de
ovnge forsogsled. når effekten vurderes som procent
dækmng afkvlk ved host. En sandsynlig forklaring er. at
kVIkken ved første sprøjtning. n~r ukntdlct har haft klln
blade. Ikke har været tilslr.:ckkcligt fremspIrelog udvik
let.

Tabel 47 Effekt a{lfdwl1!.le ",Idjer mod \'lfse!nmkn,dlsarleT i maj:'

Il<- !«nu- H..... ""<- "',.. 50ft
Pnr.et dost" lw>d- kalle- AF- fugle- mel« Ka- wt, wt, Nc- B_- nal-

M.j~ kgrltr pr. ha 3
pm ="'" - or.r mille

~. "'<1- wt, ....... ""'"-. '" 'r99": l, vq
l'

Uknull med k""bJatie og Igen 7·JO dage senere .....I. Gardopnm + lentagran 2 li: (0.75 + 0,75) lAO m ..... .....
Z.lido se 2 • 1.5 LOD 600·
J. Lido se 3)( 1.0 I.OD 600" ..... ..... ..... ..... ..... ...
2. Gardopnm ODI

Gardopnm t l.cntagratt I.2S - U 1.84 65' .....
J. Stomp se + Bulgran 480 2 1Il (1.2S +0.45) 1.50 480 ..... ..
4.laddok TE 1.0og J.3 0.92 331 .....

.....

.....
Effekt nl\eau; ..... (h.ef 95 pet •••• o\er 85·95 fKt ...• 70·85 pet ... 50- 70 pcl •• under 50 pct. cfTckl - clTektl ....c bcl}'st

Penetrcnngsolic ulsal
Ikke mlirkedsfor11 1998
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Grov'foder

Tabel 48 Scimng afgræs i maj (K44)

J
39

J
11,2

J....J
1.19

J
23.8

J
24.0

J
8.7

J
25.2

J
9

J
I

2 2-1.6 S•• 15.0 22,1 1.22 .... ·73 28 34.6

• 24.6 S,7 24,4 23.1 I.2D -1.0 .1.6 3. 11.1

• • 24.5 8.8 24,1 23.0 1.19 ·2A -.U 27 10,8
4] "

A'IlaJ[onøg /99
I. Ingen pli
2. Roos\'lngcl IO 19 pr. ha

35 cm. bm:islmng
3. AIm. rajgra IO kg pr. ha.

35 cm WndsåJun&"
4 Alm. raJgr'ti IO kg pr. ha.

bredsånIng'
LSD

F__
ht. af l8rIIOf

U...._. Eftor_ 1...... ...il......

IAOII br. - ..... .:.te 1Na-j- ......
tr· bl d- - ....... ... F!! .:J.r .... "=-- ..... e;.-- ... m'

.

Ski samtidig~ maJsnl
Ski når maJSC1I har y,rret .25-30 cm hoJ
0·10. o-ingen bestand. IO-la'l bestand

Der er Ikke rcgl'itrerCt pth Irknmg af af!-rroden ved bc
hamllingeme

Resultatcme er l god overensstemmelse med ct fon.og i
1997. som er vi'it i midten af tabellen. "ederst l tabellen
~e ... genncmsnll.sre"ultatcme af 6 fONOg i 1996·98. hvor
behandlingemc l forsog ...kd 4 og 5 har været afprøvet.

Effekt af ukrudtsmidler
Tabel 47 VI scr den effekt. en række godkendte mIdler har
vist mod lok1mbladet ukrudt i majs. I tabellen er medta
get midler. som ventes markedsført I 1999. Flere midler
virker meget efi"t:ktivt (5 stjerner) overfor en lang r.:ckke
almindelige ukrudtsaner l majs.

Følg den mdrammede !;tralegl for ukrudtsbekæmpelse l

majs side 279

SAning af græs i majs, 1997·98
Mar- lil ensilenng har en dårlig udnyl1clse af organisk
bundet kvælstof. som fnglves efter ca. 1. september. For
sog i udlandel har "is!, at græs etableret i majsen i vækst
penoden kan op"amle kvælstof om efteråret uden at på
\ Irke majsens udbytte og foderværdi

I 1998 er der gennemfort fem fOniag for al undersoge,
h\lIke gr.csaner der egner sig til de"e fonnål under vore
forhold. og h\i1ken leknlk der skal bruges \ ed såmngen.

I forsogene er afprO\ et udsåning af 1Okg rods\ ingel af
~orten Gondohn lige efter ..;aning af majsen og IO kg sil
dig diploid ahn rajgræs af sorten Borvi. når majsen har
været 25-30 cm hej. dels sået i et 30 cm bredt bind mel
lem rækkerne og dels bredsået. Rods\'lIlgel er ...ået tidli
gere end rajgr.e ...set. fordi rodsvJllgcl vokser betydeligt
langsommere end rajgnc..;

I forhold til forsogsplanen i 199'"' er græsset I 1998 sået
tidligere for at opnå en bedre etablenng. afgræ:-.sel og en
Slorre \ir"mng på ~-mm I rodzonen om efternret.

Fonmgcnc er gennemfon på j8 1-6 Ingcn af for·mgene
er vandel

t-'orfrug'len har været maJs lire forsog og klovcr og dr
byg l h\Cr Cl forsog

Fo~ogene cr sået I penoden fra den 27. april 1I1 den 17
maj og er hostet I penoden fra den 20. oktober til den 16.
novcmber.

Alle forsøgene er til fon husdyrgodning.
Alm. rajgræs er sået i perioden fra den 3. til den IS. juni.
Ukrudtet er bekæmpet med 2 x 0,45 liter Basagran 480

+ 1,25 Ilter Stamp se pr. ha. der er skånsom ovcr for
græsse!.

Græsset er sået med en Fiona Grassbag SI. græsfroså
maskine, som Fiona har stillcl til rndighed. Maskinen er
tilpasset formålet, ved at der er monteret en række harve
tænder foran på maskinen, såjorden losnes, inden froene
falder frit ned på jordoverfladen. Bag på maskinen er
mOnIeret t:n efierharvc.

Tabel 48 viser forsogsplan og resultater.
Bestanden afgræs ved host har været god i alle fem for

sog. Den bedste plantebestand harder været i rodsvingel.
Sålling afgræssel har ikke oget mængdcn aflokimbla

det ukrudt ved hest. Ukrudtsbekæmpeisen har været til
fredsstillende i fire forsog og ikke tilfredsstillendc i et
forsog.

Sånlllg af alm. rJ.jgræs har ikke påvirket torstofindhol
det. den kenuske sammensætning og foderværdicn i maj
sen. og udbyttet har heller ikke været påvirket signifi
kant.

Sånmg af rodsvingel ~tidig med såmng af majsen
har givet en lidt lavere foderværdi og et signifikant lavere
udbytte.

N-min I rodzonen efter hest har ligget på et lavt niveau
I alle forsøg, og såning afgræs har sænket N-min I rodzo
nen yderligere. Rødsvingel har opsamlet 35 kg kvælstof i
de ovefjordiske plantedele, Alm. rajgræs har opsamlet cn
tredjedel af denne mængde. Dcnil kommer den mængde
kvælstof. -;om kan tilbageholdes i rod og stub.

Fore/øbigt kan konk/Ilderes. at saningaf/0 kg alm. .'li/
tllg rajgræs, Ilårmajsell er !5-30cm høj, kan gi,'e en god
ewhlerlnR tlfgræsset Ilden ar pQ\'Irke majsens udbytte og
/lu/en U!rdi

Sdn;ng al'IO kg rmb,·;nge/ '·ed saning afmaj\ kan g;\'e
t'lI (æt befUwd afgræ.'. der kan opsamle store mængder
Åvælsto.f Jet{ugtigt og k(J/igl ar kan lidligt .'Idel rods\'ln-

~80



Kel ",et//ort· en lorrmget {odenærcll OK en lIc1h\·ueret/uk·
rum l ma/H.'n FUr\agelw i IfJ97 n.\te. al mtls;'jllgel skal
\m betH!t'1Igt lidIigere end lIlm raJgræ'i for at xile ('II

mærJ..har l ,rkm"g po '\''''''' , rotl;(Jlle" om tfrerarel
Dt'l er l'lgligt. at -'ment· \'f!d flJningen blil'er dækket

mt'dJord
Forsogcne fOr1sættes.

Undersøgelsesarbejdet
Der er gennemfur1 folgcnde specialopgavcr:
l. Afgril·"mngsundersogd:-er.
2. Iloslct udbytte og regi"trcrct nctloudbyue i grovfoder.
3 Koldte:-I Jfp,mier afmajsfro.

Afgræsningsundersogelser, 1994-98
P.\ Ud\'3lgcle ~\ægbrug (UK-projekt) med udvidet hæg
bnlgsrMgl\ nmg er der genncmfor1 afgræsnmgsunderso
gelser I pcnoden 199.t-98
Analy~resultaterncer fr.I UK-projektet og fra projek·

tct K\'ægeb foderforsymng. der er gennemfort på studlC
landbrug.

CndcP.-Ogelsen gennemfores 1\ ærfaghgl koordmcrcl
mellem lokale hæg- og plumeu\ Iskonsulemer.

Forn1:\lct er at oge kOIl'.ulenters og Iandmænd:- kemI
..bb ul planlægIlIng og st)'rmgsredskaber I græsmarks
dnft samt korrektuldehng afsupplermgsfoder.

Undenoogclsen omfaller regi:-trenng l afgræsnll1g.;;:-y·
..ternerne reguleret storfold. milans- og foldafgræ<;nlng.

De konkrete m~l er al f?t storre kClld~kab lil græssets fo
dcn ærdi igennem vækstpenoden. herundcr især mdhol·
del af AAT og PBV. og dermed få større mulighed for al
vælge dct ngtige ~upplcnngsfodcrtil malkekøerne under
afgræsning

Den k\ ægspeeifikke del af umkrsøgclscn behandles
Ikke her. men kan studere:- l LK- meddelelser fra Land~

kontoret for K \ æg.
I perioden I99.t-Q8 er der sket en lobende udskiftIlIng

afbrugene I projektcrnc
Pro\eudt.agnmgen er s~ct I henhold 111 en tidsplan.

Gr.c~l III analyse af foden ..crdlen afklippes I nomlu.I af
græsmngshojde 4-5 .:aeder p are;l1ct mellem buskgræssel.

·ettoudbytlerne er regisIreret ud fra en endags foder
kontrol (EFK). Markens neltoudbvtte er beregnet ud fra
den dyri:-~e produktion \cd en fo~entet fode~dnyttclse
p:l R1 pc!. og ud fra opmålt ensilage

1tabel.t9 ses de nettoudbytter. der er registreret l perIO
den 1994-98 på henholdsvl~ konventIOnelle og økologi
ske brug med og uden vandmgsmulJghed.

199 har været et godt græsk Det højeste udbytte er
registreret hos en konventionel landmand på Sydfyn med
Talionsgræsning.ller har udbyttct været 10.500 FE pr. ha.

Udbyttet hos økologerne har været ca. 6.000 FE pr. ha.
Fælles for alle brug er. al der praktiseres en kombination
mellem afgræsmng og slæt. og afgræsningsandelen ud
gor I gennemsIlIt mellem 60 og 80 pet. af udbytte!.

I figur 4 ses den udnynede græsvækst germem vækst
penoden for henholdsvis de kOll\enllonelle og økologl
'ikc bcdnfter.

GrOl'fodt'r

Tand 4'1. Rl'gl~'n'm'K af l1emmdhH/('/Nj kom (''''lOfIt'''I'-

og IJkologl~kt' h'æghrll~

Kom-enuootl dnft Økoløaul dnft
rgra':lnlap--

v=D& I
.,

udm med I uden....wns vandlJl.8 vlDd.i.oj:

199~

Anlal hægbrug J 6 J l
GI1.!IHprha -5"" ,r:'n1 6250 5K4K
Spr'Mnmg 1195 1792 745 1012
l'cI. afgru:sscl ., (., 60 71
Spredning 9 18 IO 8

/99.J-Y8
An!'11 kvægbrug 40 25 12 6
(in, II pr ha 09'l7 .,.... o5!6 's.l.11
Sprednmg 78l 1208 '" 551
PCI afgræsset 71 7J 7' "Spredning 14 IO 14 9

På de to kOIl\entionclle brug anvendes moderate mæng
der hæl~lof l handclsgodmng fra begyndelsen af vækst
perioden. Det med forer. at den udnyttede græsvækst I be
gyndelsen afvæksrpenoden er \æsentllgt hOJere end på de
nkologlske brug. På de økologiske brug er produkllonen
baseret på klover og tildeling af meget små mængder gyl
le Delte medforer. at økologerne har en forhold.s"'I~ storre
del af græsproduktionen midi på sommeren.

I t.lbel 50 ses analyseresultatcrnc fra de udtagne græs
pro\'er. opdelt l ratIOIll.- og foldafgræsmng og reguleret
storfold. Antal brug og prover fremg:\r aftabcllell.

Den slOrste forskel mellem algræsnlllgssystcmeme ses
på de konventionelle brug. På bedn Ocr med reguleret
'storfold er PBV-indholdet i afgroden væsentligt hnjerc.
Det gælder under vandede forhold. og når der kommer n
gelige mængder nedbor som f.eks. i 1998.

I figur 5 ses resultaterne af de analyser. der er gcnnem
føn gennem vækstpenoden I 1998. for komentionelle
brug med reguleret storfold og rallons- og foldafgræs·
iling. Proteinindholdet har været hOjt fm begyndeben al
vækstpenoden. uanset syslem. Fra begyndelsen afjuli er
protelllllldholdet hOjest I den regulerede 'ilorfold. og det
kommer til udtryk som et væ:-cnthgt storre PBV-mdhold
I græssct! resten af afgræ:-nmgspcrioden

Lansel afgræsnmg~sy...tem har græssets fodcf\ærdl
\'æret hOJ i 1998. Det skyldes pnmæn. at vandfor~)'mn

gen har været god i den nedborsnge sommer

UndersogeIsen har foreloblg VIst.
(1/ græSS('IS indhold alraproreill og PBV-wdhold er Hl'-

se"f/tgr JUlJerefra en regulere/ srur/old end fra elfo/d- I
og rafionsafgræsnill}!,.\·sYSiI!III.

a/ der /iI afgræsnillJ-: .,ka/ hruge,' et .'illpplering~fQ(l('1' K
/tIi'd IIega/il'/ PBV-imlhold, og (1/ dt>/ er særlt1!, pakræ-
n't I'ed a{gnl'l'fIing i r('gulaet sforfolcl.

al gr(('.~.\ef i hegl'ndelsell al "æh/perioden har en megt"
h/y foder\'(('nlt. uan.H'/ (J{gm·.\"'''g.\·,'T~telll

Undcrsogelsen fortsætter på kon\enllonelle og okologl
ske brug.
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1998

FE pr. hø pr. ØlIIg

120

100

Konventionel Økologisk

FE pr. ha pr. dag

120

100

BO

60

40
....

0

00

BO

60

40

........
.....

......
0

00

0
0

0
00

0 00

20 20

0
0

- ....

0,..._--.-_-,_--,_---,_---,_--,

15'04 15105 15106 15107 15108 15109 15110

o'r----.---,---,--,----,-----r
15104 15105 15J06 15107 15108 15109 15110

1994 - 1998

Konventionel Økologisk

20 20

FE pr. ha pr. dag

120

100

BO

60

40

0
0

0'0

'o

....
0

00
0 00

0
00

Æ pr. M pr. deg

120

100

BO

60

40

o O<'----.----.----.----.----.-_--r
15104 15105 15106 15/07 15108 15109 15110 15104 15105 15106 15107 15108 15109 15110

Uden vanding -- Med vanding

Fig. 4. Udllyuel græ.'n'æksT pr. ha pr. dag på kom'entionelle og iJkologiske kvægbnlg.
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Pct. råproleln

35

Grovfoder

Pct. sukker

25

25
".

..' ~

20

15

~ ..... .'
'. ..'.... 15

5

. ' ----
'. " ..~-.. ~~ .

tO. 'r---,----,,--,--,---,.---,-
15104 lW5 1~ 15107 15108 15109 1S/10

FK organisk stol

O',---r--r--,---,--~---.-

15104 lW5 1~ 1&07 1S1D8 15109 15110

Kg tørstof pr. FE
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Tabel 50 Analyseresllltarer og beregnede foden'ærdier afgræ~ i forskellige afgræsningssl'stemer

Kon\'tnlioncl dnft 0kolOglsk dntl: I

med vanding uden vanding med vanding uden vanding

rations- 08 reguleret storfold rations- og reguleret storfold reguleret storfold reguleret storfoldfoldafg.-:esnmg foldafgræsmng

S"'· I S" gn'. I S" gns. I S" S"'· I S" gn'. I S" 8"'. I S,

Beregn(,II{J(/i>n~l!rdl pr FE
kg torstof 1.01
g ford. råprolem 19-1
g AAT 88
g I'BV 78
Fyldefal:tor, køer 0,]9
TyggetHJ. Imn 5S

Af/lal prmw 19'14-118 /55
Pct af lorstol
Råaske 9,7
Råprotcm 19.0
Træstof 2],8
Sukker 11.7
FK organisk stof 80,1

Beregnetjoden'ærdi pr. FE
kg tørstof 1.0
g forel. råprotein 197
g AAT 88
g PBV 81
Fyldtfaklor, køer 0,38
TyggetId, mm 56

1,2 9,4 0,7 10,0 1,6 9.6 0,6 ',2 0,6 ,,O 0,7

l,' 18.6 2,1 19.6 2,4 19.0 2,5 18.9 1,6 18.2 2.'
2,7 25,1 1.5 24,6 2.6 25,2 3,' 2',3 1,3 23,6 1,7
3.8 IO.] 4.2 '.6 3.2 10.1 1.6 ',l l.2 11.1 5,7
2,1 79.8 l.1 79,7 2.7 79,7 2,' 78,1 3,0 79,0 ',1

1,0 1.02 1.01 1.03 1.02

"" 20l 206 20l 1'3
87 88 87 S8 88
92 87 9J 90 80

0,38 0.39 0.38 0,40 0,3'

" 6{) 57 58 SS

486 151 210 211 50

0.2 9.' 0,4 ',' O,, ,., 0,6 ',6 O,l '.5 0,_
0,5 lR,5 O,l 19.8 0.6 20,2 1.1 18,6 0,8 19,4 1,2
1.5 24,8 1,4 23,8 \,\ 22,' 2.2 24,0 1.3 22,0 1,6
l.3 10..1 O,, 10.2 O., 9,5 1.0 9,7 0.8 10,8 0.8
1.1 79,5 0,4 78,4 1.2 77:2 2,2 77,9 0,3 77.8 0.8

1,01 1.05 1,07 1.04 1,06
2Jl.1 201 197 202 185

87 8' 89 88 89
91 " 82 89 70

0,39 0,42 0.44 0.41 0.43
56 62 65 58 61

IS71J591

'.5
18.8
24,4
11,7
80,6

Anlalprover 1998
Pc\. af tørstof
Råaske
Råprolein
Træstof
Sukker
FK organisk stof

I Spredning

Tabel 51. Høstet og registreret nettoudbytte ; grmfader,
host 1997.

Pet. wrstof Kg tørstof Udbytte.

~AfgrMt
pr. FE FE pr. ha Pct

hostet l netto hostetInetto høstet l omo
lab

Tabel 51 viser udbytteresultOlIer og beregnet tab.
I. slæt græs. Det registrerede ncttoudbytte er 6 pcL

mindre end det hostede udbyue. AI ensilage er opfodret. I
godt halvdelen af opfodringsperioden er det vurderet, at
der i 8 pct. af snilOadell har værel en forringet ensilage
kvalilet på gnmd afmugdannelser. Årsagen lil mugdan·
nelsen har været hul i plastikken.

Byg/ænehelsæd. Det registrerede netloudbytte er 8 pet.
mindre end det hostede udbytte. AI ensilage er opfodret.
Der er konstateret ct mindre saftafløb. Indholdet af tør·
stof er herved stegct, og foderværdien cr forringet.

Høstet udbytte og registreret nettoudbytte i
grovfoder, høst 1997
På tre studielandbrug. som er med i projektet Foderfimy
ning på J,,'vægbedrijter, er der gennemfart cn registrering

af høstet udbytte og nettoudbyne i grovfoder. Undersø
gelsen er finansieret af projektet Produktiolls}i'nmne og
Omkmllllllgsletrelser i kvægbruget.

Formålet med projektet er at undersøge labet, fra grov
faderel er hostet l marken, til grovfodcrct ligger i kryb
ben. saml <II klarlægge årsagerne til disse tab. Projektet er
gcnnemfon som el pilotprojekt for at afprøve metoden
med henblik på en slorre undersøgelse.

Udbyttet er registreret på tie tre studlclandbrug i hen

holdsvis 1. ~læl græs. byg.'ænchelsæd og byg og ærtehel
sæd.

Det hostede udbyne er registreret ved vejning af alle
læs. Inden tildækning er udtagel prøver til analyse for
indhold af torstof og foderværdi.

~ettoudbytteter målt ved vejning afal ensilage kort til
krybbe. l opfodringsperiodcn er der løbende udtaget pro·
'ler til analyse for indhold aftoTSlof og foderværdi.

l opfodringsperioden er der nere gange foretaget en be·
dommeise af ensil:lgckvaliteten i stakkens snilOadc.

l. slæt græs 26,2 26,2
Bygla:nehetsæd 25,1 26,5
Byghelsæd 39.9 39.6
Ærtehtlsæd 29.3 28.0

1,19 1,19 4.066 3,810 6
1,20 1,26 6.607 6.053 8
1.29 1.25 6,486 5,889 9
1,15 1,17 5,585 4,753 15
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Tahd 52 Kv!dfl'st afpartier a} m(ljs/ro

, Med krJfhg udviklede kil1\planl~r V;lTl,lrionsbreddc I ( )

del af fropmverne er kllll mellem 84 og 88 pct. <lffroenc
spiret frem med kraftigt udviklede kimplanter. hvilket
ikke er tIlfredsstIllende under danske forhold.

M:ul;llan 111 11:'4-94) ~

Apache 3 97 (97-98) O
Ilanguy 1 92 (86-98) l
""iso 2 95 (92-98) O
rOl"lun 93192·<}41 O
Antares I 100 O
Lon l In I
Ascon,l I 93 O
Marllhgo I 96 O
Bison 1 93 O
l [US.1r 1 85 I
Uudson I 91 O
N,))w~ I ~5 l
Alle partier 2] 92 (84-100) 8

pa. spire- Iontal panier u.
cvneU 90 pet.. spireevne

Resultat afkoldlcst
MIlli
partierSorl

lJyglJelsæd ug ærte"e/~æd. Ænehelsæden er ensIleret
oven p~ byghelsæden. Analyseme tyder ikke på. at der er
løbet saft fra ænehelsæden Iled i byghclsæden. Som
gennemsnit af byg~ øg ærteellsilagcn er der i lobet af op
fodringspcnodcn kasscret 1.8 pet. af det hostede udbyttc.
I hele opfodrmg:-.perioden er der konstaterel entcn mug
eller dårlig lugt i op tillS PCI. af ensilagen i snitfladcll.

Det registreredc tab er storre i ænehclsædcn end i byg
hebæden. Det s~"..)'ldes for en del. at dcn målte foder\"ærdl
i byghclsæden er hojere l ensilagcn end i den høstcde af
grødc. mens det modsatte er tilfældt:! i ænehelsæden.

Undersogclsen har vist.
{It t{lnel I'ed emilerilfg. (JJlhevo,.in.~og opfodring 1(lI//er

praktiske fhrlJold kan minimeres til nogle lå pCI.. hd.'
w/raJhJb wulglis. UK hi.1 enxi/ogell fi/dæHes og lid/a
ges med s/()!· om/lil,

at hl/I i pIaslen og varme- Of? mugdalllrelw kali gj\'(! hefl'
de/ige tah ogforringel.H"r (~fen~ilageÅ'l'allfeft:n.

at /oden'ænllen ikke ændrer sig I'ed omh.r~eJig {'fIS/

h'ring uden .wftafloh.
af dl.'lI vaIgie IIndersogelsl'smerude er rel·.wurcekræw'lI

de.

Koldtest af partier af majsfro, 1998
Del er meget vigtigt, at majsfro. der sælges på det danske
marked. har en god vitalitet og en hoj spireevne ved de
temperaturer. som normalt forekommer om foråret.
Undersøgelser hos Plantedirektomtet har 'lisl. al nogle
froparticr - som overholder det 10vbcstCJllle kra\ til
spireevnen (bestemt ved 20-25°C) har en lav spirecvne
ved en såkaldt »koldtes«(. hvor frøene spires vcd IO gra
der. som Cl' normal jortltemperatur om foråret

Der er ingen lovmæssige krav til spireevnen bestemt
ved en koldtest, men det er et forbrugerkrav, at majsfro
kan spire ved den jordtemperalur. der normalt forekom
mer under danske forhold.

For at få ct indtryk af spireevnen i frøpartier af maJs.
der sælges på det danske marked. er der i foråret umiddel
bart for såning Iværksat en undersøgelse. Lokale konsu
lenter har udtaget 23 froprover af forskellige frøpartier.
Provcrne er udtagct hos I::mdmænd. maskinstationer og
forhandlere af majsfro.

Plantedirektoratet har foretaget en koldtest på alle fro
prover. Ved koldtesIen deles frøene ind i fire kategorier.
Første kategori omfatter fro, der spirer frem med kraftigt
udviklede kimplanler. Anden kategori omfatter fro. der
spirer frem med svagt udviklede kimplanter. Tredje kate
gori er fro, der giver unormale kimplanter, og ijerde kate
gori er døde frø. Under danske forhold er det et fororu
gerkrnv, at mmdst 90 pet. af frøene ligger i den første ka
tegori. Svagt udviklede kimplanter er lette ofre for an
greb af Fusarium og vil udvikle sig meget dårligt. hvis
der kommer en periode med køligt vejr efter såning.

Tabel 52 viser resultatet afundersogelscn. Spireevnen i
tabellen angiver. hvor stor cn procentdel af frøene der er
spiret frem med kraftigt udviklede kimplanter.

Dc 23 fropanler fordeler sig på 13 soner. Ved koldte
sien har ca. totredjedele affroprovemc haft over 90 pel.
fro med krafiigtlldviklede killlplanter. I den sidsle tredje-

Koldf(·~·twl(ler.WJge/sen har vist, af hl'er fredje af de
lIndenogt!' /rnparfil>r af maj:,fro Ikke har\piret tjlfreds
.\tl/lendefrf!lII med kra/lige og s/mde spirer ved den fem
perarllr. der 1/0rmO/1 forekomme,. unda danske forhold
om/ordret.

Um/ersøgel.H!II har også l'ist. ar del er nodvendlgt. at
/mporfure/' og kohere afmajs/ro kllll efter.\f)(Jrger majs
/i·o. 111'01' ",indst 90 pCI. affmene I'ed en koldtesf .\'/)/1'('1'

frem med kraftige og sunde kjmplanrer.
Forfåfremspjrede virale plamer kan Imder dan.~ke.fi)r

hold få Å'aw.\uJjale fijIger for IIdbyuel OK Å'm!iteren af
mai"

Specialudvalget for
Græsmarksdyrkning og
Grovfoderproduktion
l. Specialudvalgets organisationsforhold: Der er pr. l.

december 1998245 medlemmer, hvornf215 er med 1

besøgsordningen. Besog hos medlemmerne er gen
nernfon af landskonsulent Manin Mikkelsen i den
sydlige del af Jylland og på Fyn samt af landskonsu
lent KarslCn A. Nielsen Idcn nordlige del ufJylland og
på Sjælland.

2. Arsmooet i 1998 blev afholdt den IO. juni på Sabra I
Hotel i forbmdebe med 2 dages ekskursIon på Djurs- K
land og Århus-egnen.
Derdcltog ca. 125 personer den forste dag. rå ekskur
sionens andcn dag var der 150 deltagere. Hovcdtema
ct \ed årets bedriftsbesøg var alsidighed lIlltensiv
grovfodcrprodllktion. fordcle og ulemper i intenSIve
afgræsningssystemer med fokus på foldafgræsning og
reguleret storfold. Ekskursionen var henlagt III både
okologiske og konventionelle bednfter. hvor specIelt
en malkerobot havde deltagernes store interesse.
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Grovfoder

3. Efter de foreløbige planer afholdes ekskursionen i
1999 i Sondcljyl1and.

4. l 1999 fi\r udvalget følgende sammensætning:
Fra Landsudvalge/for Planteavl:
Fomland: Gdr. Erik Kristensen, Vantingvcj 11,5750
Ringe.
Hmd. Peter Mark Henriksen. Tolshøj 27. 9631 Ged·
sted.
Fra Landsud\'alge/ for Kvæg:
Gdr. Mogens Anholm, Nybyvcj 24, Ulscrup. 4400 Ka
lundborg.
Fra besøgsordningen:
Næstfonnand: Gdr. Steen Nørgaard Madsen, Sorring
vej 77. 8600 Silkeborg.
Gdr. Ove Møller, Gyvelvej 39, 6780 Skærbæk.

Sektionens kOl/sulenler er:
Landskonsulent Karsten Altennann Nielsen, 8aunevæn·
gel 27. 8410 Rønde. Tlf. 8637 3006 (mobiI2045 3171).
Landskonsulent Martin Mikkelsen, Krogagre 96, 8240
Risskov. Tlf. 86219191 (mobil 2028 2694).
Seklionens kon/oradresse er:
Landbrugets Rådgivningscenter, Landskontoret for Plan~

teavi, Udkærsvcj 15, Skejby. 8200 Arhus N. Tlf. 8740
5000.

Ellgbrandbæger breder sig til sladigjlL're arealer. l/er er hlomstrende planterfotograferet i henholdsvis en eng til af
græsning ug i ('n brakmark. Enghrundbæger erflerårig. Planten danner ifors/e år en roset og blomstrer de efter/øl
gem/e el til flere år. Planten er giftig. men vrages afgræssende kreulllrer. Planten er lumsket som indhold islætgræs,
I/O og ensi/flge. Her kun kreatureme ikke »Fu:wrlere« de giftige plantedele.
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Opgaver i
planteavlsrådgivningen
Af Ejnar Schultz

fU·l)ltlnSUl'S-.;[r-;(j

MS·87 program
\nJrc PC.plancr
Manudle

Delle afsnit har ul fonnål af gi\ e en kortfattet overslgl
over omfanget af de \æsenllig~tcopgaver I den samlede
lokale plamcavlsrådglvnlng.

Opgørelserne er baseret p:\ mdberetnmger fra de lokale
plantea\ Iskontorer. I nogle tilfælde er tallene skannede.
og der er derfor en VIS USikkerhed l opgørelsen. For en
kelte af opgørelserne har dCllkkc været muligt al få II1d·
berctlllnger fra samtltge lokale plantea\ Iskontorcr. og de
reelle lal kan l de tilfælde \' ære ~tnTTC end angivet.

kan \ ære de skærpede krav til udnyttelse af husdyrgod·
mngen og de generelt sl..ærpede regler på områdel

TIlh.'I! Antaludarbt'Jdede goonmgfplaner

_____--J~
24033 J0299 30715 2%'11
8451 417 74

199 JQ()I) ]m
252 196 104

Over 85 pct. af plancrne udarbejdes ved hjælp af PC·
programmel BEDR[FTSlOSNINti. Ocr udarbejdes Ikke
længere plancr vcd hjælp af programmet MS·&7. da pro·
grammet ikke ajourfores. Antallel af plancr udarbejdcl
ved hjælp af andre rC·progr'Jll1mer er steget lidI fm
1996/97 tli 4.223 i 1997;98. Det drejer sig fonnentl1g næ·
sten udelukkende om PC·programmet Næsgaard Mark
Cdarbcjdelscn af manuelle planer har \æret !otærkt fal·
dende dc scneste år Arsagen hertil er blandt andel. al del
omfattende regelsæt for lIldelmgen afhælslof iiI afgro·
derne gor cdb--hjælpcværl..toj til et vigligt og rationelt
redskab for plame3vlsrådgi\eren. SamtIdIg betyder kra·
\ ene om tilpasning III reglerne for ha·støttc og fodcrarea·
ler l rorbmdelse med handyr· og ammekopræmier. aIl:I
edb--værktoj er en stor hjælp.

Som et led I opfolgmngen på planen for et bæredygtigt
landbrug skal landmændene hvert år efter hosl udfylde
godmngsrcgnskabcr til dokumentation af opfyldelse af
godnlngsnornlcrnc og udnyuelsesprocentcmc for hus·
dyrgodning. Reglerne trMle i kr.lft I hoståret 1994 Alle
bedn Oer med over IO ha jord og bedn fler med større pro·
dllktion af hllsdyrgodnmg. end der må udbnnge!o på bc·
driftens areal. er omfauel af reglerne.

Plantedirektoralet udvalgle Id og med l QQ8 hvert år

30_000bedrlfter. der skulle indsende nogletalsskemaer til LI
kontrol. Fra 1999 skal de fleste bedrifter mdsende god·
nmgsregnskabcr.

Planlcav1skonsulenteme har l 1997'98 med\-lrkcl \cd
udarbejdelsen af mere end 31.550 godmngsrcgnska.
bcr1noglelalsskemaer. hvilket cren stigning på ca. 1.200 I

Markstyring
Jllanlcavlskontoremc tilbyder markslyringsrådgivning l

form af forskellige ordninger eller rådgivningspakker.
Det omfatter nannall altid mark- og gødnmgsplanlæg
mng. ct 111 neTe faste bc:-og i v:ckslS<'tsoncn og abonnc·
ment på Afgrodenyt. Som det frcmg~r af tabel I. er aIlIai·
lel af landmænd. der deltager i en markslyringsordning.
slegel td ca. 7.500, AniaIlet af landmænd. der modtager
mark.stynngsmatcrialer. er Mden 1997 stegcl med ca. 450
til ca 3.900.

Tam-/ / .\farL(1nng

_--,---,- .....JI~
.<4ntul faru./"'InIJ d~, ",OOUJ8'"
Marl.5lynngsmalenaler 8]04 4490 3448 ]895
\1arhlynngsntdgl\:nmg -1710 74_W 6579 7501iC

Gødningsplaner
Planteavlskonsulenterne har i 1997/98 medvirket vcd ud·
arbcjdelsen af ca, 34.000 godnmgsplaner. Del er el fald
p~ ca. R80 l forhold til det foregående år, Denned cr de
scncre ~rs stigning i antallet af udarbejdede phlller ophol1
og aflosl af et mllldre fald. som man kunne forvente, da
strukturudviklingen betyder færre og storre landbrugsbe·
dnficr. Til sammenllgnlllg var antallet I 1980 knap
20000. og del var alle manueh udarbejdede planer. God·
mngsplanerne dækker nu elarea1 på ca. 1.85 mlll. ha eller
ca. to tredjedele aflandbrugsarealet. En del af forklann·
gen på de senere års stlgmng I antallet af godningsplancr

I alt 32935 348[2 ]-18113 \4001

2~1
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forhold til 1996/97. I mange tilfælde bliver gødnings
regnskabet og noglctalsskemaet for det foregående år ud
færdiget samtidig med gødningsplanen for den kommen
de sæson.

Sprøjteplaner
En sprøjteplan er en stone, når del aktuelle behov for
pianieværn skal vurderes i vækstsæsonen. Antallet af
sprøjteplaner udarbejdet af plameavlskonsulenlcme er,
som det fremgår af tabel 3, faldet til ca. 17.200 ener al
have værel stigende. Det svarer til ca. halvdelen af antal
let af gødningsplaner. og andelen har været nogenlunde
konstant de senere år. Der rådgives imidlertid om plante
værn på mange andre måder. Specielt via nyhcdsbreve,
markbesog, telefonaviser og lclcfonkonsultationer infor
meres der i vækstsæsonen om behovet for planteværn.

Tabel 3. Anlal udarbejdede sprøjteplaner.

1998

BEDRlFTSI.OSNING 12358 15559 15744 14807
MS 87 3498 389 20
Andre edb-planer 279 199 1617 '204
Manuelle 2115 1911 1926 1209
I all 18250 18658 19307 17220

dene i højere grad mor informationeme via Internettet.
Over en tredjedel afrådgivningscentrcne har en hjemme·
side, og knap 40 pet. har planer om at oprene en i løbet af
det næste år. Del har også været muligt for lokale plante
avlskonsulenter at lilbyde Afgrooenyt til medlelnmcme
via hjemmesiden på Planteinfo (www.plan!einfo.dk).
Trods faldet er der sladig en stor interesse for at modtage
Afgrødcnyt.1 1985 var antallet afabonnenler på Afgro
dcn)1 kun ca. 5.600.

Tabel 5. Afgrøden)'!.

_____1-,-98-,- _..:.'996=__..:.'99=7-1.--,-'99=8~
Antal modlllgere 5600 19491 20005 18599

Grupperådgivning
Antallct af landmænd, der i 1998 har deltaget i grup
perådgivning, er ca. 4.460, som det fremgår af tabel 6.
Antallel af grupper har været knap 640 svarende til en
gennemsnitsstorrclse på 7 landmænd pr. gruppe. Grup
perådgivning giver mulighed for en gensidig erfarings
udveksling landmændene imellem. bl.a. i forbindelse
med at medlemmernes bedrifter besøges på skift i
vækstsæsonen.

T!lbeI6. Grllpperådgi\'ning.

1988 I '996 1997 1998 I
Antal grupper J24 621 6'0 638
Antal deltagere 2398 4312 4J06 4461

Mark- og ejendomsbesøg
Antallet af mark- og ejendomsbesog gennemført af plan·
teavlskonsulenterne i 1998 er på ca. 21.550 og er faldet i
forhold til de seneste år. [ forhold til 1990 er amallet fal
det med ca. en tredjedel. Der er således et klart fald i an·
tallet af mark- og ejcndomsbesog i forhold til forst i
90'ernc. Som tidligere anføn har antallet afudarbcjdede
sædskifte- og godningsplaner. sprøjte- og dyrkningspla
ner samt modtagere af Afgrodenyt været stigende indtil
1997, hvorefter der har været svage fald,

Tabel 7. Mark- og ejendomsbemg afkonsulent.

21549252952610531889Amal beros

Dyrkningsplaner
Med den stigende brug af edb-værktojer i markplanlæg
ningen er det blevet mere almindeligt at udarbejde en hel
dyrkningsplan for Iwer enkelt mark. En dyrkningsplan
indeholder en oversigt over alle operationer og hjæl
pestoffer, der forventes anvendt ved dyrkningen. Dyrk
ningsplanen giver el godloverblik og er velegnet som ud
gangspunkt for udarbejdelse af markbudgcuer. Samtidig
er det en hjælp i forbindelse med den løbende registrering
af gø<inings- og pesticidanvendelsen, der skal ske i hen
hold til miljølovgivningen. Ocr er i 1997/98 udarbejdet
ca. 18.800 dyrkningsplaner i alt. og antallet er faldet. som
det er tilfældet med antallet af godningsplaner.

Tllbel4. Anlaludarbejdede dyrJmingsplaller.

i=~
DEDRlFTSLOSNII'\G 2123 17130 18465 160!l3
MS-87 5792 178 O
Andreedb-planer 2168 2320 2720
1all 7915 19476 20785 18803

Afgrødenyt
Alle planteavlskolllorcr tilbyder medlemmerne Afgrode
nyt eller et tilsvarende nyhedsbrev med orielllering om
aktuelle emner i vækstsæsonen. Antallct af mo<hagere af
Afgrødenyt har l 1998 været på ca. 18.600, Hemfhar 220
modtaget infom1ationer pr. fax. E-mail anvendes kun i få
tilfælde. Antallet afabonnenter er faldel med ca. 1.400 si
den 1997, efter at have været stigcnde nogle år. Ud over
~truk'1urudviklingcnkan en forklaring være. at landmæll-

Markvandringer og
markmøder
Som i de foregående år er antallet afdeltagere i markvan
dringer faldet. jævnfor tabel 8. Antallet af deltagere i
markmøder varierer. uden at der eren sikker tendens i ud
viklingen. Det stigende antal gødningsplaner, som plan
leavlskonsulenteme udfærdiger, og interessen for at
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modlage Afgrodcllyt tydcr på. al plantefaglige emner 1

hojerc grad fomudles na en IIllensi\crc[ rådgh'tllllg ved
planlægnmg og udsendelse af sknftllg mformatlon frem
for \ ed mark\ andrmgcr og plantcavlsmoder.

Tabel ti' MarkwmtJrillKer og markmnt/('r

1980 .996 '997 1998

HurJr.l'Iln(/nngi·r
AnL.11 845 367 369 314
Dchagcrc l ah 6·4]':'51 19172 1%91 15563
\lurkmøJer
Anlal 370 385 374
Ddl;tgcn: I alt 5161 4160 4'~6

Planteavlsmøder og kurser
DCI samlcdc alllal deltagere i plantcavlsmødcr cr faldct i
1991:( I forhold III 1997 og 1996. Som dCI fremgår aflabel
9, er niveauet betydeligt lavcrc end i 1991.

Antallct og deltagere på planteavJskurser har værct
stærkt stigcnde fra 1994 lil 1996, hvorctlcrdet i 1997 be
gyndte at falde. En afhovcdårsagcmc til dClme ud\ Ikllllg
er. al der har \æret afholdt mange kurser for landmænd.
der skulIc erh\cl"\c sproJtebevls eller sprojtccertlfikat
Denne kursusaktivItet er nu næ'itcn ophort. og antallct af
kurser ligger på nI\cauet fra 1991mden de obligatoriske
sproJtekurser.

Tahel SI Pltml('(l"'smuder og kllr'ler

199' 1996 .997 1998

PlunleUll.lmmJer
AnlIlI 479 JJI 282 298
l>c:ltllgcrc l all 28267 17R911 15617 1<W4J
Planleal/sJr.una
An.., 114 210 139 112
fkl13gcn: l all 3193 ;"'.:!3 5113 335.:!

Hektarstøtteordningen
EU-refomlcn og herunder særllgl hektar!-toncordmngen
har Siden 1993 præget arbejdet på p13ntcavlskontorcmc.

Antallel af landmænd. dcr modtager mdlvlducl vCJled
ning om udfyldelse af ha-stottcansognmgen. er fra 1997
til 1998 faldet mcd ca. 670. mcns antallet. der modlager
kollektiv vejledning, cr faldet med ca. 220. En afårsager
ne III al antallct stcg I 1996. efter al ha\c \ æret faldende
siden 1993, \-ar fonnentlig. at der 1 1996 ble\ indfort et
nyt kontrolsystem l fonn af Cl såkaldt markblokrcglstcr.
Dc:t komplicerede udfyldelsen af heklarsloneansognm·

Op~a\er i planten1srldJth nin~en

gen I forhold Id de tidligerc år. u er der Igen el klart fald
l antallel som en følge af. at flere landmænd scl\' udfyldcr
ansognlngen, På landsplan er der over 60.000 ansøgere.

Andre opgaver
Opbevaringskapacitet for husd)'rgodning.! forbindel
se mcd reglernc for udnyttelse af husdyrgodIlIng er dcr
kmv om, al opbevaringskapaciteten for husdyrgodning
skal værc tilstrækkelig til. al de krævedc udnyttclscspra.
celller kan opn~s. Planteavlskonsulenterne har oplyst at
de I 1998 har udfon 1,069 beregnIIlger af tih.trockkc1ig
opbe\ anngskapacnet for husdyrgodOlllg. I 1997 \ar tal
le. , .89 og I '996 2.022

l\larkkontrol. Markkontrol af fro og sædel.:om er en
SCf\ lceopga\c. som planlCa\lskonloremc udforer for
kom· og frofinnaeme og for Plantedlrcktoratct. I 1998 er
der markkontrolleret knap 35.800 ha med fro og godt
70.300 ha mcd sædekom, De lilsvarende 1.11 for hhv.
1997 og 1996 var 27.500 ha og 20.700 ha fro. samt
80.800 ha og 79.000 ha sædekorn.

Fursogsubejder og arbejdet med jordbundsunder
søgelser er Io store opgaver. hvis omfang er nænncre
omtalt i oversigtens afSMIt A og M.

TaIwIIO, AonSllh'n/('rnej medllrken \'I'd IIdfildelseaf
ha-{wlu'(msognmgen

------~

AnlOf urISlIgfllnger
Individuel vejlednina
Kollckll v ~'e ledmn
l alt

12015
10682
22697

17425
1613

19038

17380
1123

18503

16714
904

176111
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Sorter, anmeldere, anvendte
midler og principper
Af Lars Kjær, Jon Birger Pedersen, Hans Kristensen m.fl.

Tabell. Afprøvede korn· og ærtesor/er

[Sort lFonr:dlerbetepc:lse IAfstaltulIng IVedligeholdet IAnmelder I
VlnlerbndC'
Asketis STRU 881056-1 Ben )( (I-Iuntsman K Glaucus) x Urban Slrube DLF·Trif.
A~llCCt F 6608 Boxer x (Huntsman K Monopol) Firlbeck DLF·Trif.
Balrimor liN 131-2 Talon IC Tofrida Unisigma DLF·Trif.
Bamhl CPB91-ll Rendezvous" CW\V 4441164 ePB DLF-Trjf.
Bill Non:I9Sl137 ComJXlsitc eros! Nordsaal Sejct
Borneo Breun N&S
Brigadier lCI342Y83·2·1·] Squadron x Rendezvous Advanta Seje!
Buccanneer W 30 (Gawain )( Riban) " Haven ePB DLF·Trif.

C1wll" CWW92/4 Fresco »Sib« x Marnlate PBI JAl'.
Classic PBIS 94171 (Mou1m" Flandcrs) " Torfuda 1'81 JAl'.
Complet Firlbeck N&S
Com", Breun 1980 A 24 Contra" Urban Breun N&S
Co_ LW 86z46-3·S Composite eross Wiemun PF
CPB-T W 40 CPB-T W 40 (Talon)( Beaver} K Lynx ePB DLF·Trif.
CPB-TW 55 CPB-T96-23 ePB DLF-Trif.
Dlllbas Hc 822/96 Orcstis x Loch 1426 Bege DLF·Trif.
Dublo Nord 941378 CWW 5230.1 x «Carbo,Tadona,lbis.Ferto) x CWW 3319/5 Nordsaat JAl'.
Eral BL 5939-88 (172 x CPI8RH4) x (RPB 319.76) Genealogie Blondeau JAl'.
En= CWW91/1 PBI JAl'.
Flair SCHW 124·84-46 Ares x Marabu Schwelger DU·Trif.
Fold POlS 100 (Frontier x Sarsen) x MouIin )< Rendezvous PBI JAB
1193·1782-100 H93·1782-100 PF Benoisl N&S
HMse3t 12685/411 (Fresco sib x Haven) x Haven PBI JAl'.
Hamer Z 5]88196 Soldler )< Bea\cr Advanta Sejet
Haven CWW 86/6 (Hedgehog x Nonnan) )< MouIin PBI JAB
Hercward CWW 87/2 Nonnan »SlbH x Dil>poncnt PBI JAE
Hunter PBI JAl'.

""''''' ICI 342Y 8J-2-1 Squadron ~ Rendezvous \CIGB SeJet
Hybnos l Nord 951344 Fl·hybrid Norrlsaat Sejet
Hybris SJ 961101 Fl.hybrid Sejet Sejet
Kri, PBIS 95191 (Hercward)< Rendezvous) x Torfrida PBI JAl'.
Lyn, Wl Rendezvous" CVtfW 4442 cpa OLF·Tnf
Maverick Z 6438-13 lA Talon x Torfrida Advanta Sejet
Mermald CWW93tl()6 (Rendez'o'ous x Haven) x Fresco PBI JAE
Optimus Firlbeck OLF-Trif.
Pentium Sj 93/1 Talon x Rendezvous Sejet Sejet

Rea"" NFC 45 III·l·A Haven x NFC 251 NFe Sejet
Record JB 1953-C 11 Contra )< lIerwg Brcun DLF·Tnf.
Riaho CWW9Ol1 Haven x Fresco PBI JAl'.
Ritmo Ceb 934 «(Hobblt x (Line 1320 x Wizard) x Marksrnan) x Vutue) CB-laden OLG.Qvade
Rubens VR 918724 (MO )< 286 x Pemel) )< Genial Vemeuille Sejet
Saresle A.91295.8 KO 6019 ~ Apollo Ab«! Ab<d
Sovaomah Advanta Sejet
S"","'" A 91002.15 AD 7020 x AO 7021 Ab<d Ab«!
Tem PF27274 Krnka x TJa 73013637 PF PF
TrintelIa VOlt 1737-90 CD 239 x VDlI256·81l< (RPB48-75A x MouIin) vdH PF

!OrL(a!ttes
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Sorte.-. anmelde.-c, IIn~'endte midle.- og Pf"incil)llC'-

Tahell_fortsat

s.... Fonrdlerbctegnelse Af$tamning Vedligeholde.- Anmelder

Ure P.H.Hvcdc Sclektlon l Vuka HUnlOlcl Ilummel
Veronica 13060/56 «Fronlier )( 2479116)xMoulin})( (Renus >< (Moulin "Mere» PBI JAE
Vcrsail1cs Ccb 947 ((Lme 1324" Vmue) >< Marksman) " Wlu.ard CB-l....aUcn DLGOv3de
Windsor I)reun 1945 A 54 Bmm N&S
Yachl VDH 1734-89 Pokal < Tabor>< eWW 1335-2 \'dH 1'1
A 1102.16 A 1102.16 Ab<d Abed

Vlnll'rbfg
202185/112 202185/112 IOP DLF-Trif.

Amadc:l 115-177-A Sonute >< Aladin Franck {'urlsbcrg

B2J B2J CPB DLF-Tnf.
Bombay 2247 c (W 12050 ,.. BLSI. 836 a) ... BeSt 783 c llrcun pr
Clarissa IOP DlF-Trif.
Dand;a LP 2.00255 (Kubln" " 212149) " Largo \' LP SeJct
Frontal 2432 A 57 Angora )( Breun SI. 1159 e Breun JAE
IlaOlpus SW lb091 Frost >< Tapir SW KI·K, NI'
Hamu Sj 864526 Mammut J< Hasso Sejel Sejet
Ilanna 1l:l1Ib 17179-54 Weib. 8264 ... Mammut Bauer SeJel
Isolde PF 592...Q47D Malinka >< S.23052 PF PF
Johmte !lege 125289 (WelChsl 12i79 " Welchsl24 79) - Ign I lege DLF-Tnf.

Karisma eWB 990-40 Monix >< Panda PBI lAE
Ludo SJ943119 SeJCI SeJC!
Mathias Unisigma OLF·Trif.
Mcnan SJ 931092 Cl:lnne" Astrid SCJe1 SCJe!
Narvlk Sj903131 Lady >< 82101 Sejet Seje!
Pa:.loral 84611-1t-IA Ign ' MogadoT Sccobra N&S
Paula X 17.4a Toft
I'enna t\ KO%I lIasso - Frosl Ab<d Ab<d
I'latme Intro J< Mananne Sernscrn PF
Rafikl SJ 943074 Harm.. " Cianne SeJet SCJe1
Regina 1752 074 Labell )( Marinka Breun PF
Rcsolut 1752 Il 7312 Labea " Marinka Breun JAI~

Tiffany 17S2 A 64 Labea " Marinka BrcUll N&S
Alx:d40319 Abed 40319 Abcd Ab<d
Abed 41465 Abed4l465 Ab<d Ab<d
Abcd42112 Abcd42112 Ab<d Ab<d
BR 2686 b4 BR2686b4 (Br 120lb x Angora)" Astrid Breun JAE
I'F 594-048J PF 594-048J M,mnka " Angora PF N-

NSL 94-6774C NSl 94-6774C SWlft " Milana rF
NSL 94-7023E NSl <)4·70231' Niekerson GB SCJel
NFC 296-6 NFC 296-6 NFC Sejet

Vlnlerrug
A",rt PWR 921 I-Iybnd (Carokurz >< Kustro) PI-IP PF
Avan!l lPIl 28 1I)'bnd (Lo 37 ~ Lo 55-N)" LSR 24 v.lP SeJel
Dominator DR 79 Pelkus li Carokun. PI-IP PF
Espnl LPl122 Ilybnd ILo 7-1' < Lo }7-N) " LSK 22 v_LP SeJet
Fanno LPI125 Hybrid v.LP Sejel
Ha~'ada \'LP SeJcl
Niklta LPP 94 Udvalg i Petkm og Can.1en I( Danko-pool v.LP Sejet

Ibpld lIyhnJ(I J01-)-LJI2-NI"SRII Ilybro PF

Trillcalc
Alanlo Dagro x Lasko Danko N&S
Asmu!> f\.ord <)} 13q Krydsning i egct matenale Nordsaal JA!:

Eldorado LAD 407/88 PF
!\lIu", Nord Q3"7516 NOrUSlL:lt JAE

Modus Nordsa11! Sejet

"anoul l1c212 SVll1U2 " 1511AO Ilegc JAE

Prego CHD 888 Dl1nko PF
Trullaran FO 547" CT 353179 FD N&S

ViSIon LP 6061.118 LT2l82><CT46377 v.LP Sejel
11951·94 1'951 94 lUP DLF-Tnf.
{nrbæ/ll!.f
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Sorter. anmeldere. anvendte midler og principper

Tabel I. fortsat

Forædkrbeteg:nelse Afstamning Vcdltgebolder

VArbyg
Alanis SJ 922179 Scmal )( Meltan Sejet Sejet
Alexis Brcun St.2715 A Brcun St. 1622)( Triurnph Ilrcun PF
Annabell Nord 92 KOO12D14 Nordsaal Sejet
Barke JB 4395 d 78 Libelle )( Alexis Brcun DLF-Trif.
Bartok NRPB 88·3063 Flute Il (Joline )( Apcx) NRPB PF
Bcreta Abed 1415 SilH x AleXIS Abed A"'''
Bo"d SJ 1046 Sejet Sejet
Brite NFC 495·] Clarity Il Brcwster NFC Carlsberg
Ca 109104 Ca 109104 Ca 10480l x Krona Carlsberg C,,1sb«l!
Cadeau Abe<!. 1383 Sila x Alexis Abe'<! Abe'<!
Caminanl Ca 703702 Ant4S4 (Grit) )( Blenhcim Carlsberg C~
Cathrine Abed 2497 Abed Abed
Cecilia SW 8928 PL 1578·87 l< 88045 SW KFK,NF
Century NSL 94-1384 (Coopcr " Chariot) )( Bmhrns Nickc~on GB I'F
Chalicc NFC SB 94-7 (Cooper Il NFC 514-5»( Chariot NFC Sejet
Christian Abed 2418 Abed Abe'<!

CooP'" NFC 321-2 (Comicbe Il Force»)( Troop NFC Sejet
Cork NFC 838·7·3 (Dera)( Fleet) x Triurnph NFC Sejet

o.cao"" NSL 94-2117 Heron )< Dallas NiCherson DE PF
Elantrd SJ 7121 SCJct Sejt:!
Evelyn SE40I·92 Qmnd Prix )< Korn LFS $ejet
Fermenl NFC SB 94·8 (NFC ]27·10 x Cooper) NFC Sejet
<Jan, CA 803175 Am 499 lo( Alexis Carlsberg Corl""'"Goldie WW 7969 PL 3286-85 Il Ariel Sw KFK.NF
Henni NS 90014 Baronesse)( 84160.1.3.3 Nordsaat Sejet
Kro"" 35705-H4 Fl(Nebi x 11827-80)< Gimpel) Hadmcrslebe JAE
Lamba SID 878082 Canut x Sj. 854]20 Sejet Sejet
Linus SW 8732 WW 7749 >( Ariel SW KFK,NF
Lux SJ 96111 Goldie )< Con: Sejet Sejet
lysiba SJ 933256 lamba >( SJ 90069 J SeJel Sejet
LysimtJt HL 429202 Ca 040223 " Carula Sejet Sejel
Madonna Marina x Krana V.lP PF
M.dnu OLF·Trif.
Maud WW 7963 V 81])( Flat(:: SW KFK.. NF
Meltan WeibulJ 1829 DP 80-20 Il Tell mmm DDN SW KFK,NF
Menlor SW 8487 Kars MM Il Ariel3 SW KFK, NF
Optic NFC633-14 Chad Il (Comiche )( Force) NFC Sejel
Optirn;! Brcun 4530 E 99 Sl. 1147>( SI. Un]J Breun N&S
Onhcg. LP 29294 (Ceb 7931 Il Pompadour)" (577223)< Golf) v.LP Toft
Otira SJ 96112 Banok )( SJ 930331 SeJet Sejet
Paloma Abcd 1266 (Corgi " Alexis»)< (Corgi >( Alis) Abe'<! Abe<!
Pongo SW 8931 Pll578 x 88008 SW KFK,NF
Pon" SW 1095 SW KFK., NF
Prolog SJ 933275 Seje! Sejet
Punto Sj 922406 Lamba x Meltan Sejet Sejet
Ricania NSL 93-2414 Nomad )< Chanot Nickerson GB PF
Scarlett Breuo 38801 Amazone le Fl(Breun Stamm 2730e )( Kym) B..~ N&S
Sultane SP206 MQ24 Il Alexis Secobr.. N&S
Tofla SWS329 WW 3814/84 Il Fonnula SW KFK,NF
r,clK," W 8290 Complu eros:; x Ariel SW KFK,NF
Wnm ICI 89-248·80 Alexis :x Heron Advanta Sejet
16063 V 16063 V N&S
Abec!4611 Abed4611 Etna le Abcd 9212 Abe'<! Abe<!
Abed 50015 Abed 50015 Abcd 9025)( Abed 1132 Abed Abe<!
Abed 50085 Abed 50085 Abed 9025 >( Abed 1132 Abed Abe'<!
Br '-739c532 Br 4739<:532 (Nomad " Alcix) Il Breun SI. 354965 B..~ PF
Br 5509 a Br 5509 a (Br 3556 x Karinna) x Alexis B..~ PF
Ca 108702 Ca 108702 Ca 70fW05 x KM 974 Carlsberg Carlsberg
Cb9652 Cb 9652 Katharina x Vintage Ca·Zaden DLG.Qvade
Cb.9538 Cb.95]8 Apex " A!exis CB·Zadcn DLG.Qvade
NFC 496·10 NFC4%-10 Cork x Hind NFC Sejet
NFC496-12 NFC '-96-12 NFC Sejet

ord 951122 Nord 95 1122 (1157191>( Biuana) >( Krona N"""", JAE
PF 11202·58 PF 11202·58 (Alex)s x Meltan) " Canut PF PF
PF 20001·22·2 PF 2000 1·22·2 Chariot>( Alexis PF PF
fortsætti's
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Sor1l'r-, anmelder-e, Bn\'t'ndtt' midlt'r- 0R pr-incipper-

Tabel l. !nrHat

Son IForædkrbetegnelse IAfmmmng lVedligtholder 1Anm<ldu

111\ rI'
Adamo Semu 581.1 naldo )l Brulus Semundo PF
Uchnda S\\ 92190 S\\ N&S
Boy Nordsaal Sejet
COrl-ado "K 47.14XX Sdnm ~ lcanda Oberhmpurg Sejec
Gunhild SY.' 923100 SW KFK,NF
\larl..mc l \\ l(l(O~-q (Ly.' 8004-1- J)ula)' li'" 1\1(1)4.] • ·\Ifredl Wiersum 1'1
MimmI SW 92198 SW KFK,Nf-
Monilrch (jrOCl7.llcr JAI
p- S... 89150 S\ 845(9)l S\' 75493 (VItal) SW N&S
Poncho LO "H'i"l I eTnillre Toft
Ptnldml SL 14985 IO Lo 8433 " (~Ima " Pirol) L,., PF
KC\I-.or Flrlbed: r-;&5
Ru" SJ 752116 Selma IO( Sv 60409 Sej" Sejet

\'irh\cdt'
Baldus CcbIJ115 SleCQ" Scc(Sieco" {(N66" MGH653) IO( Kollbn») CB-laden OLG.Qvadc
Cadcn/u AIPISJJ Tome' A."ona CPB DLF-Tnf
DrJgon \VW 24380 SlccofWY.' 12502213IS11ppo2/5fKlldett SW KFK,NF
IIllrlckm 5011 5297/21-16 , CSY.' 2M 111 N/5 " Oaldu~ POl JAE
Jack SCBW 215-83 Soknltes >o: Star Schwdger Sejet
Leguan SG-S :m Sclgo:n DU'-Tnf
VinJC1t SW 32470 TJah'c Ml4fTJalvei'Canon SW KFK.NF

Marka'rl
AgadiT NSA 92..(11 12 Allun:" NSA 81-121-1 Nlekenon F Sej'"
AlaJm 'iSA 90-0184 S ~012~ • C/IW-IX lekenon F SeJct

"""" Ccb 1141 Ascona IO( Ballet CB-Zaden Wibaltt
Alhos l'\SA 93-0032 AlIun: • H 132\1 I'ld:C'TSOn F SeJet
Baecanl ro N&S
Bohalyr lnlkum ~ Pynlm· Dlcknom Oseva DLF·Tnf

Bo.""" 4-9123 Counless .. MH 440113 Danisco DaniSCO
BruIU\ UP 110~ Boh3T)T ~ Solara lJLf·Tnf 11L1·Tnf
Canis S... E 08323 Bohalyr IO( Sv U 51~ I SW N&S
('lussle Ccb 1442 !'i21 M·W 1 )( l'ountc,~ CB-Zaden Wil>oltt
Corfu OP 33194 Maro >o: 35184 DLF·Trif, DLF·Trif

Od'" Ccbl411 Iklmdn' Ceb17058-71-23 I CO·Zaden Ton
Eiffel 4·9076 Solara " (BohatyT " MO 42(065) Danisco O."''''''
I"ocu' ~Q{J!l0 &:llara • IGastro " Progretal DaniSCO Damsco
Galaxy OS49315 M 402005 IO( Baccalll Danisco O."''''''
Galop C\198QI9,52 MJI)" ~ Flull Manon pr
G"""" 8113'93 V.LP Toft
HamIon) 4·'11KJ Counle~ • Mmtndl l)am5CO DaniSCO
Jackpot A 2057 Solana IC Bohatyr Toft Toft
Juha Inl\lm( hib}' ~ BIne l'rodooo DLF-Tnf

">ok MOOIIl Bodil )t Brandon Toft Toft
Lolo AF-20 (LS811187· Fln3Ic)' hn3k 1:0 N&S
MenhJr Solllr8 )l 15326 Selgen DLF·Tnf
f\l1ouehe OP 1059 12b !'iS " Solar... DLF-Tnf OLF·Tnf
Pnmera OS49313 Facus IO( Eiffel DaniSCO Danisco
Profi 4·90(,(1 lIol1.lcyr .. I M 421)()62 Dltmsco O,lnlsco
Ramrod PlAST Beck
Selcelol I' 8~1'24tl:\J I'edlg~ Ilrecdmg \1cchod PlonceT F SeJel
Signal SJ 908004 Calypso IC Solan. Sejet Se",
Sabel DI' llfi'i Bclman ~ (Oru$ • FIlbYI DLF-Tnf DLF·lnf
Sponsor A4006/1 Tn Ile >o: Boharyr Toft Toft
Stok A 2005 Solara " 8ohal)"l Toft Toft
Swmg Cri) 1437 Lu-Y " SoIllJ2 CB-Zaden Wibalt1
Tenna PF312608 M 199-'- • "SI. Ir pr pr
Ten<>< 4-9238 Countess IO( Sol.. """"'" """""Ton..er A 3019 Renata" Chanlal Toft Ton
Toskana LPKE 8138192 Sum)( Katrin v.LP Scjet
CM 990-3403 CM m-HOJ Dandy" CPS 8914 Malton PF
LPKE 8020/94 LPKE 8020194 V.LP LPKE ]020194 PF
PF 0512 PF05.12 CBlllg~VSB31100 pr pr
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Sorter, anmeldere, anvendte midler og principper

Tabel 2. Afprøvede sorter afolieplanrer

So.. F'orædlerbetegnclse Vedligeholder Anmelder TY!'"

VIDlrrraps
Acropolis PR 46WS3 Pioncer DE Sej"
Artus NPZ044 NPl PF Hybrid
Avant ED 9115 DlF·Trif.
Boris DP-96-H2 DlF-Trif. DlF·Trif.
Bruno DP·95-HI DlF·Trif. DlF·Trif.
Buffalo NPZ041 PF Hybrid
Cana<y MLCH048 Cargili Abe<!
Canasta MlCH 050 Cargili Abe<!
Capilol MLCH 034 CargiJI Abe<!
Caplain MLCH 05] Cargill Abod
Ceb.9503 Ceb.9503 CB·Zaden Sejel
Columbus MLCH 04] CargilJ Abod
Colvert VR 173 VemcuiiJe DLF-Trif.
Contact MlCH 046 Cargill Abed
Bg" RPC 523 V.A. Rustica lAB
Elite RPC 501 Rustica lAB Hybrid
Embleme RPC 503 Rustica lAB
Epik RPC 513 Rustica JAE Samm.sat sort
Erik RPC413 Rustica lAB
Everest V.A. 70 DaniSCO Danisco
Ex".." NPZ04 NPl PF
Herald Danisco Danisco
Huron CPB DlF·Trif.
1= DLF-Trif. DLF·Trif.
La...- RNX 9502 Rustica Sej"
Lmfon DSV-WRG 99 DSV Holh
Lipton GBI996 DSV Hoili
Lisabeth D 1997 DSV Holli
Lizard DSV WRG 120 DSV Holli
Merano PIIP 15041195 Sejet
M".... Novanis Sejet
Mohican CPB DLf-··Tnf.
NepoJ Novartis SeJet
Niagara NSL 96/24 Nickerson GB SeJet
NSL9612S NSL 96/25 Nlekersoo GB Sejet
on.. PHP-NI 18192 1'111' Wiboltt
Syn"llY ISH 93·2 - PF
RNX 1601 RNX 1601 Ihlleshog D Sejel

Vlrraps
Britta Pro 9%1 ....... DLF-Trif.
Cor~lllr ces IO Cargll1 Abe<! Samm.sat sort
Flamingo Pro 9%2 DLF·Trif. DLF·Trif.
Hclios DI' 2096186 DLF·Trif. DLF·Trif.
Hyola 38 Hyola 38 "0= Co Sejet
Hyola401 Hyola 401 7..encca.CA Sejet
Iris PF 2886/85 PF PF
Liaison DSV-SR 145 DSV Hoili
Liconso DSV·SR 96096 DSV Hoili
Magnet DS 19101 DaniSCO Danisco
Marinka 1·9013 Danisco Danisco
Orakel PF 5041188 NPl I'F Hybrid
Pluto Pro 9960 ProdMa DLF·Trif.
Poseidon 11M 4 DlF-Trif. DlF·Tnf Samm.S8t sort
Rebel Sv 02066 SW N&S
SI'" Dr 208RI86 DlF-Trif. DLF-Trif.
Superior NS 1565 PionecrDE Sejet
Troika HM 3 DlF-Tnf. DLF-Trif. Samm.~at sort
Volcano V.A. DS 19911113·52 Danisco Danisco
ces 06 ces 06 Cargll1 Abod
POII8 POH' Serasem PF
RPGP 727 RPGP 727 Rustica JAE
SW 02766 SW 02766 SW N&S

Olieh-.r
Olinettt: DP28 DLF·Trif. DLF-Trif.
PacIfic I'ro9515 DlF-Trif. DLf·Tnf.
Royale Pro 9516 DU-Trif. DLF·Trif.
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Sorter. anmeldere. 1111' end It' midler og principper

Tu/wI3. AJprm'ede majs50rter Tabe/5. A{prø\'ede sorter afgræsmarbplanter

Sort ~ Vedllgebolda' ~Anrnelder Sort I~i v~. B Anmelder
Agadu E Angc\ In F' OLF-Tnt
Amph E c...- F' SeMdan Alm rU}Kras

Andanle T ,\d'anla I'l ØF Aubl5pur m' T Mommemoeg Nl ØF
Anw<> E NO',"ls CH KFK Bomta m. T \d.H Nl OF
APJ~he E \emeull F' DLF-Tnf Bom • D DLF-Tnf DK DLF-Tnr

""O~ E Poan«< DE Seje\ Can3Y>\3 "H D DLI·Tnf DK DU-Tnf
Allnhul T Ange'!n F' DLF·Trif Chantal ml D DLF-Tnf. DK DLF-Tnf

Avenue T Angevin F' DLF·Trif. Condesa , T \',d II. Nl ØF
AVlSO T Ru~IIC3 F' P3jbj ....550 • D DLF·Trif. DK OLF·Tnf.
An", T NOvartl5 F' Seje:t Mcrkcrn T R \.1' D DLI·Tnf
!languy T NIckerson F' SeJel Merltnda m' T R.v.P, B OLF·Tnf
&nqUlse E LGGEN F' DLF·Trif. I'amlmll m' T Oarensb Nl I-Iunsballe
elli E Caus!>8de FR Servldan Pomerol • T Barensb. Nl HunsbaJle

Ci\'IC E RAGT FR ScJet RO·33-SS ml D DLF·Tnf DK DLF·Tnf

Cre~cndo T Alh3nl:l Nl Øl' Tivoh , T DLF·Trif. DK DLF·Tnf.
Elita E PIOnc:tr DE Sejet VCrll3S , U Mornmcnlt'CK NL ø,·
IOmlt E [odlscm FR DLA
Forum E KWS DE Servidan Itul ru,græ'

(ioIdstIc T Zc:ldcl Nl P3JbJ. AJu T DLF·Tnf DK OLF-Trif.

Hcrculis E Pau Sem F' DLA Bo". T DLF·Tnf DK OLF·Tnf
Hlro E \"c~ull fR DLI·Tnf Elhre T C,_ Nl Wiboln

H"""'" T Ad"&nla Nl 0F FablO T ZdJcr l DSG
,,"-'" f K\\ '" DE T lkd Moniblanc T Momrner1ltta l OF
LG 22JI T LGGEN F' OLF·Tnf. Slleln D DLF-Tnf DK DLF-Tnf

lo' E SDME FR T Ikck Sulum T Cebeco Nl Wiboln

L-loM 146153 E LOGEN F' SeJet Tenor D S PGA F Humballe

Manatan E "'lV.3n!' F' Sc:Jel Tosea D Cebeco Nl Wlbolll

MZS950JI61 T Nords.-Slnibe DE JAE Toul Il (c:bcco NL Wlbollt

1'\1l"O~ E EuromatS FR Scnldan
Opuml5 E Pau Sml. FR DlA 11~1d4/,,\ er

PbSI T Calb~aJc f R Senldan AberCR:$1 SIMbL WPBS UK DLF·Tnf

Sanllago E Nordsaat DE PIJbJ. Llrcpa ~onnb[ 05\ D Hall)
\ophy E lIi1u ~em FR DlA Milo Storbl. DLF-Tnf. DK DLF-Tnr

Speedy E SDME F' T. Beck Retor Nonnbl \0 II Nl DI
Symphony T AOvllnto Nl ØF RIvendel Småbl. DLF-Tnf. DK DLF-Tnf.

Target T KWS DE T. Beck SOIlJa NonnbJ. SW S Holly

Tomasso T Advant:t Nl nI' "I hdhg, mllTllddellldhg, s sildig
TOrlc.lS T Agroplant ses DE Servld.an "D DlplOld. T TClraplOld
Ulla E PlOn«1 DE Sc:Jet l, Bladstørrelse NonnbI normalbladct, Storbl. !>torbladct, ")rJUbl
W,S' E P~u Sc:m. F' DLA småbladel

1: og T belyder henhohl~~ls enkelt· og Ire\eJ~kl')'dscde hybndtr

Tabel 4 AfprOl ede bederne.mrter

Sort IVedhgcbolder Nation I Aomcldertil

r....'
Asten.\ DLF-Tnf DK DLF-Tnf
SImplex DLF·Tnf DK DLF·Tnf
IIbo R.\ Il 9 DLF-Tnf
J."", FD F HW1$balle
Ju\\.cl KWS D Hunsballe
K>ro' Maribo DK DLF·Trif.
Magnum Manbo DK DLF-Tnf.
Marshal Maribo DK DLF·Trif.
Nestor DLF-Trlf DK DLF·rnf.
Sterling SHARPES GB 0F
TIlIlin DU-Tnf DK DLF·Tnf
Tro,. DLF·Tnf D DLF·Trif.
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Sorter, anmeldere, anvendte midler og principper

Tabel 6. Plantebeskyttelsesmidler og virksomme stqffer ifor!ilJg 1998.

andelsnavn Firma Virksomme stoffer g pr. kg.!1

Ukrudtsmidler
Afalon disp. AgrE..·o X, 550 Linuron
Agil Novartis X, 100 Propnqulufob
Ally Du Poot intet 200 Metsulfuron melbyl
Areion fl.E AgrEvo intet 500 Isoproturon
Ariane FG Dow Elanco Xi 20 Clop)T8lid + 40 Fluroxypyr+ 200 MCPA
Ariane Super Dow Elanco X, 30 Clopyralid + 100 Fluroxypyr + 120 loxynil
Asulox Ag.ro-Norden intet 340 Asulam
Avadex 480 Monsanto·Searlc NS Intet 480 Tri·allal
Avenge 150 Cyanamid Xn 217 Difenzoqu8t
Bacard Agro-Norden , 100 Diflufemcan'" 250 Flurtamon
Banvel4 S Novartis X; 480 Dicamba
Bamon Plus Cyanamid X, 203 F1amprop.M'lsopropyl
Basagrnn 480 BASF X; 480 Bcntazon
Basagrnn M 75 BASF X; 75 MCPA + 250 Bcntnzon

""la AgrE'o'o Xn 200 Glufosinat·ammoniwn
Betanal Optima AgrEvo intet 15 Desmedipham + 75 Phenmcdipham + 115 Elbofumesal
llew>al se AgrEvo intet 160 Phenmedipham
Bladex 500 SC Cyanamid ](n 500 CyartaZln
Boxer Zencca X; 800 Prosul(ocarb
Briotril KVK Agro x, 160 loxynil +240 Bromoxynil
C.""", Agro-Norden ? 50 Diflufenican + 200 loxyniJ + 300 Bromoxynil
Duplosan Tno BASF X, 130 Mechlorprop-P ... 160 MCPA + 310 Dlchlorprop-I'
EIb.,"" KVK Agro intet 500 Ethofumesat
Express Du I'ont mtet 500 Tribcnuron methyl
Fenill Agro-Norden intet 600 Acloni(en
Flexidor Dow Elaneo intet 500 Isoxabcn
Focus Ultra BASF ? 100 Cycloxydim
Fusilade Zencca X; 125 Fluazifop-butyl
Fusilade X·Tra Zen"" X; 250 F1uazifop-P·butyl
Gallanl Dow Elanca X, 125 H8Iox)fob-etholtyethyl
Gardoprim 500 FW Novartis ](n 500 Terbuthylazin
Goltix WG Bayer intet 700 Memmilron
Goltix flydende Bayer inlet 700 Metamitron
Grasp WG 7..eneea , 800 Tralkoxydim
Gratil AgrEvo ? 750 Amidosulfuzon
Harmony Du Pant intet 750 ThifensulfurolUnethyl
Hannony Plus Du Pont intet 167 Tribemuon.melhyl + 333 Thife05Ulfuron·methyl
Herbalon KVK Agro X, 21.5 Clopyralid + 200 MCPA + 400 M«hlorprop
Herbasan KVK Agro intet 160 Phenmedipham
Herbasan Trippel KVK Agra ? 50 Desmedipham I 200 EtllOfume~t + 250 Phenmedipham
IPU Flere intet 500 lsoproturon
Kerb 500 se BASF Intel 500 propyzamid
Kugar Ag:n>Norden , 100 Diflufenican + 500 lsoprotwtm
Laddok TE BASF X; 200 llenla7.on + 200 Terouthylazin
Lentagran Novartis X; 450 Pyridate
Lido se Novartis X, 158 Pyridate +246 Tcrbulhylazin
Lognu> Novanis inlel 200 Triasulfuron
Matrigon Dow Elanco mlel 100 Clopyralld
Merlin Agro-Norden ? 750 lsoxaflulole
Metaxon BASF X, 750 MCPA
Monilor Monsanto-Searle AIS , 800 Sulfosulfuron
Mylone Power/GF AKro·Nordcn X, 160 loxynil + 480 Meehlorprop
Nonron SC AgrEvo inlel 500 Ethofumesal
OXltril Agro-Nordt:n X, 200 Broltloxynil + 200 loxynil
Primen. Super AgrEvo ? 69 Fenon.prop-p-<thyl
Puma Super AgrEvo Xi 75 Fenoxaprop-elhyl
Regionc Zeneca X, 374 Diquat·bromid
Roundup 2000 Monsunto-Searle A/S mtet 400 GlyphoS8t
Raundup Bio Monsanto-Searle NS Xi 360 Glyphosat
Safari Du Pant X, 500 Triflusulfuron
Se:lect 240 EC KVK Agre ? 240 Clethodim
Seneor WG Bayer intel 700 Mctnburin
S"" 2 KVKAgro intet 200 Ethofumesul + 320 Phenmedipham
Spollight 24 EC Cilius ? 240 Carft:ntr.aone-cthyl
Staraoe 180 Dow Elanco Xi 180 Fluroxypyr
Stomp SC Cyanamid Intet 400 Pendimethalin
fortsærres

296



Soner. anmeldere. ann'ndle midler og I)rincippcr

Tahel 6, jorHal

140 Triazamat
IOC)'PCrmethnn

480 ChIorpynfos
100 Alph3·cypcrmclhnn
150 Atpha-cypmndhnn
384 Alpha·cypcnnwmn + 120 Tn:u..amat

25 Lambda-cyhalothnn
240 Tau·fluvalinat
50 Metaldehyd

500 DlIlIcthoal
500 I'irimicarb

·Ul n\l()(hnrb
50 Esfelwakral
12 Bac. thunnSlcnsl~ 11- J4

30 Tnasulfuron I 600 Dlcamba
250 Rimsulfuron
500 hoproluron
830lsoproturon

75 lsoxabcn , 420 Tcrhulyhl1ll1
330 Glyphosal.trimeslum
330 GlyphO'>al-tnmcslum
700 Melhabc:n7;lhluuron
100 nrom(l~rllll + 100 Fluro~),p)'f I 100 IO~)'1lI1

75 Drmethomorph'" 667 Mancozeb
250 A,.o~ystrobln

100 Azo'(ystrobm + 280 Fenpropunorph
250 BlIenanol
500 Benzolhladlazol
750 Fcnpropllnorph
100 Maneb
500 ('hloroth:llonil
125 Epoxyconazol + 125 KresoxlttlnJethyl
750 \1ancozcb
37.5 Difenoeonazol
250 Tcbucoll:lzol
SOl> QulllOx)'fen

<i0 lmazahl
150 Kresoxun-methy1 + 300 Fenpropllnorph
250 Pl."ncycuron
125 Epox)'conazol
125 Fpox)<:nnv.oll r<i fcnpropmlOrph
12.5 TnlJconazol + 125 Iprodlon
500 F1u:l.7mam

18 Fubc:ndazol + 280 Bltertanol
450 Prochlor:v
625 Propiconazol + 250 Cyprodinll
l·UI Propamocarb-HCl t ]02 Mancolcb
750 Fenpropldm
:1 ~O Proplconazol
125 Proplconazol ... 300 Fenpropuoorph
125 Propiconazol - 375 I enpropHTlorph

lVirbomme stoffer 8 pr kar'l

mlel
miet
lilie!

X.
111ft:!

mIet,

XI
?
rnlC'!

?
lIlh~1

miet
X.
X.

X.
ml..:1

,
X.
X.
X.
?

Inlet,,.
?,.
X,
X,
?
X,
X,
X.,

,

,
X,
X.
X.
?
Xn
X.
Inlcl
X,
X,

Cyanamid
Peuoleml
Do.... Elanco
(yanamId
Cyanamld
Cyanamid
Zeneca
NOVllrtlS
Kemi Agro
BASF
Zcneca
Agro-"oftjen
Du Pant
(Illu.)

Cyananud
Zcncca

Z..""
tl.1)Cr
Novartls
Novartis
Agro Dan
BASf
BASF
KVK Agro
Nov8nls
B3}CI

Do", Elanco
CIlius
BASF
Ilayer
BASF
BASF
Agro·NOI-dcn
Zcnl'C3
Ba)'er
Agrh\o
Novartis
Agrho
No\'anIS
....(lvanls
No..-artls
....o\ams

S)gdomsbt'kæmpc'ln
AcmbatMZ
}\lm~l;Jr

AmistaT Pro
Bayeor 25 \\1'

Blon
('orbcl
DLG ManebbeJdse
Dacoml500 r
Dillmanl
Dllhanc DG
DIvidend LS 37.5
fotlcur 250 1\\'
Foru=
'unganl A
Mentor
'-1onccrcn f!) 250
apu,
Opu.) Team
Premls DelllI
Shirian
Slbutal 280 LS
')portak EW
Slereo 312.5 EC
T:llloo
T,m
Till 250 CC
Till Megalurbo
Till IOp

!'o>k.dt'd~ rsbt'kæmpc'l~

Az\«
C)'mpa-TI
Dursban 4

I a~tac
Fastac T
rIlbh
Kamle WG
M[I\'nk 2F

Metaldehyd 5 G
I'crfckthlon 51lO ~

Plnrnor
Slr.... pper
Surm.Alpha 5 FW
Veclobac 11 AS

-,I-"_=-,I""='~,,-- I-,Fuma=,--- lFarnymbol

Sym:rgy NO\3nIS
Titus Du Pont
Tolkan Agro-Nordcn
Tolkan WDG Agro-Norden
roloran NovarIIS
Touchdo\l.1\ Zeneca
Touchdov.n 330 Il'neca
Tnbunll Ba)'cr
Tmtar t\gro'~OIden

\ rkSlrt'gulalOrl'rc_,
C),occI750
Moddus
lcrpal
Terpal C
l(lrtf(T'Jlc,~

Agro- orden
BAS I
No\'anls
BASF
BASF

X,
Xn
mIet
X,
X.

480 Etbcphon
750 Chlormequat
250 Trinexapac-cthyl
155 cthephon ~ 305 Meplqual
155 Elhephon + 305 ChlormcquatcltJond
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Sorter, anmeldere, anvendte midler og principper

Tabel 6. fortsat

Penetreringsolie
Penetteringsolie
Sprede·klæbemiddel
Sprede-klæbemiddel
Sprcde--klæbemiddel
Additiv
Additiv
Pe-netreringsolie
Pe:netrcringsolie. minern.lsk
Penetrenngsolie, mineralsk
390 Ammoniumsulfat

I~V.:.i""'=.:.mm<=.:..:.".:.o.:.".:.,,~g~p~,.:.•.:.k",~1,-- 1
intct
intel
intet
intet
intet
mtct
intet
intet
intel
intet
intet

AgrEvo
Zon""
AgrEvo
Du Pont
""<ca
Monsanto-Searle AIS
Jens Møller Produets
KVK Agro
Petrokemi
Zene<:a
Monsanto-Scarle NS

Il:.H=ond<==I.na=""::...- I.:.FmN:::·=- 1Farcsymbol

Addllh'er
Actirob
Atplus46J
l50blettc
KG 691
Lissapol Bio
MON0818
Roduce
Renol
Sun..oil JJ E
TF·8035
Teamup2000

Tabel 7. Fortegnelse ol't!r anmeldere og I'edligeholdere

INavn lAdresse

Abed Abed Fonden, Abedvej 39,4920 Sølleslcd. Danmllfk
Advanta Advanta Seeds UK Ltd, Station Road, Docking, GB-Kingslynn, Norfnlk, PE3l 8LS, Storbritannien
Agroplanl ses Agroplant ses, Poslfach 1[47.0-97961 Bad Mcrgenthcim
Angevin Mais Angevin. Sl Mathurin, B.P. 28. FR Baufort en Val1~

Bauer Saatzucht B. Bauer Gmbll. Postfaeh II 27, 93081 Obertraubling. TyUland
Beck Tage H. BecklErik: Beck. Dronningeg4rden, Dronningensgade 23, 5000 Odense C, Danmark
Bennist Fa. c.c. Bennist, Fenne de Moyencourt. 78910 Orgerus, Fl'3.nkrig
Blondeau Ets. Andre Blondeau, selectioneur-Qbtenteur B.P. I, 59235 Bersee, Frankrig
Breun Saatzuchtwntschaft Josef Brcun. Amselweg I, 91074 Herzogenaurach, Tyskland
Cargill Cargill Oenetique Europe SS1C., Croix de Paroies, BP 21. 40305 Peyrehorade, Frankrig
Carlsberg Carlsberg NS. Carlsberg Technical Services 2, Ny Carlsberg Vej 142. 1760 København V, Danmark
Caussadc Sica Caussade Semences. Avenue de Mcaux. FR-82300 Caussade
CB-Zaden Cebeco 7..aden B.V.. p.a. BOll: OO,5250סס1 GA Vlijmcn, Holland
Codisem Z. Jde Meaux, FR-82300 Caussade
CPB CPB T\o\'Yford LId.. Church Su"CCt. Thnplow, Nr Royston, /Icrtfords.hire SG8 7RE, SlorbrilaJlnien
Danisco Danisco Seed, H"Jbygårdvej 14,4960 Holeby, Danmarlc
Danko Plant Breedcrs 'Danko', Choryn 35, 64-005 Racot, Polen
dla Den Lokale Andel, Viborgvej 128.8210 Århus V, Danmark
DLF-Trifolium DlF·Trifolium AJS. Dansk Plantefora:dling. Hejerupvej 3 I, Boelsh"J .. 4660 SI. Heddinge, Danmark
OLG.Qvade DlG.Qvade, Torvet 3, 4930 Maribo, Danmark
OSG Danish Seed Gmup NS, Hammervej 32, 7900 Nykøbing Mors
DSV Deutsehe Saatveredelung lippstadl, WeissenburgC1' Str. 5, Postt'aeh 1407,59557 Lippsutdt, Tyskland
Euromais GfE Euromais, BP 3,77390 Vemeuil L'Elang, Frankrig
ro Florimond Desprez:. B.P. 41, 59242 Cappelle par Templeuve, Frankrig
Groetzner Groetzner GMBH & Co KG pflan7.enzueht, Margaretenhof23, 22397 Hamburg, Tyskland
Hadmersleben Saatzucht Hadmerslcbcn GmbH. Kroppenstedter Strasse, 39398 Hadmersleben, TyskJand
Hege Hans Ulrich Hege, Sa:uzucht Dr. h.c.lians Ilege, Domline Hohebuch I" 74638 Waldenburg, Tyskland
HillesbOg DE HilleshOg GmbH, Zum Knipkenbach 20, 32107 Bad Salzuflen., Tyskland
Holli Holli Fro AIS, Eocrgwcj 3, Postboks 1050, 7500 Ilolstebro. Danmark
Hwnmel ~r Hwnmeluhr, 'Sundagergaard', Skovvej 3, NT. Rind, 8832 Skals, Danmark
Hunsb llunsbal1c Frø AJS, Energivej 3, 7500 Holstebro
Hybro Hybro GbR SaalZUcbt, Langenbriicken, Lusshatdtsiedluna \ .. 76669 Bad SchOnbom, TysJdand
ICI GB ICI Seeds lid., Marsh Lane, Boston, lmcolnshirc. PE21 7RR, Storbritannien
ICP tG. Pflanzenzueht GmbH, Postfach IS 1704,8000 Munchen t Tyskland
JAE J. Asmussens Eftf. NS. ÆnebjergveJ 29, Lund. 4673 RødvIg Stevns, Danmark
KfK t NF Kom· 08 FoderslOfKompagniet AIS, Langgade 18, Postbox 167" 4800 Nykøbing F, Oanmatic
KWS K1einwanzlebener Saatzucht AG. Postfach 1463,37555 Einbeck, Tyskland
Lemaire Lemairc Deffonlaines, 59310 Auchy Les Orchies. Frankrig
LFS Saatzucht LFS, Edelhof l, 3910 Zwenl, Østng
LO GEN limagrain Gmeties, Grandes Cultures S. A., B.P. 115. F·63203 Riom Cedex., Frankrig
linz Saatbau Linz. Schinnerslra.~sc 19. A-4021 lmz, østrig
Manon Clovis Manon PVBA. Kaaistraat5, 8581 Avelgem-Kerkhovc, Belgien
MOll1lnCTSteeg Mommcrslccg Intemalioneal B.V., Posbus l, NL-5250 AA Vlijmen
N&S Nielsen & Smith NS, SydvcslVej 88, 2600 Glostrup, Danmark
NFC New Fann Crops Ud., Market Stamton. lincoln. LN3 5LJ, StorbriUUlnicn
Nic.kenon DE Nickenon Pllanzenzucht OmbH, Postfach 1204, AM Griewenkamp, 31232 Edemissen, Tyskland
Nickerson FR Nickerson S.A., 5, Ruc de L'Egalite, 211130 Chartainvillcf$, Frank:ng
Nickerson GB Nichrson Sceds RPB Limited, Rothwell, Linooln LN7 6DT, Storbritannien
!ortsa'fles
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Sorler, anmeldere, anvendte midler og princlppt"r

Tahd 7.jurtStlf

,,---------------------cN--:,--:vo'-__ ILA_"""'"-=__--,. --,. _
Nordsaal Nordsaat Saatzuchtg~s. mbll. Ilauptslrasse I, 3S~95 BohnshalLScn, Ty~kland
Novartis DE Novanis Sceds GmbH, Postfach 32 64, 32076 Bad SaJzuOcn, Tyskland
NI'/ Norddcutsche Pflanzenzuehl.llohenhelh, 24363 Hohsee, Ty~kllmd
Oberhmpurg rOanzenzucht Oberlimpurg, Poslfach 590, 74523 Schwiibisch Hall. Tyskland
O--eva Osc\'a, Jankoveava II!, 17037 Praha 7, Tjckkl,kc RepublIk
PAU Sem. PAU Scmencts, Av, GasIon Phoebus. 64230 Lescar, Frankrig
PAJ Plant Brcedmg Inlernallonal Cambndge LId.. Mans Lane. Trumplngton. Cambndge CB2 2LQ, Storbntannlen
PF Pajbjergfonden. Gcrsdorffslundvej I. Hou. 8300 Odder, Danmark
1'11 P 1'.11 Pelersen. Postfaeh 6. 24976 Lundsgaard Post. Langblllllg. Tyskland
PlAST Piasl.
PlOneer DE Pioneer HI-Bred Nonhem Europe GmbH. Apen~nerSIr 198,21614 Illlxtehude, Tyskland
Ploneer FR Pioncer France Mais S.A., 4. Rue Paul Bernies, 31075 Toulouse Cedelt, Frankrig
I'nxllma Prodana Seed NS. DlF·TRIFOLlUM NS, Dansk PI2II'\i:::forlcdlmg, J10JcrupveJ 31. BoelshoJ, 4660 SI. Heddinge, lJanmllrk
RAGT RAGT, B.P. 126. 18, Rue de Segrel, Saineric, FR·1200J Rodex
RU51lca l{usllca Program (ienellque, Sen'lee Relations Inlemauon"les. Domalne de MondonvIlle. F-J 1700 MonOOn"llle. Frankng
S.P.G.A. Z. I. de Coutine481 roe de pert!S Mas BP 930 F·84Q91 Frankrig
Schwclgcr Il. Schwclgcr & Co 0110. Fcldklrehen 3, 8536H Moosburg, Tyskland
50MB S.D.M.E. Societe des Mali Eurorpcens, 420 roe de la Galette, F-60710 Chevriel'C5
Seeobra FR Secobrot Rceherches. Centre de BOIs Jlenn, 78580 Maule. Fnnkrig
SeJet Sejet Plantefoncdling, Nørremarksvej 67, Scjet.. 8700 Horsens, Danmark
Selgen Selgen LId.. Jankoveava 18, 17037 Praha 7. TjekkIske Republik
Selllundo DE Semundo Saatzueht GmbH. SiemenstraSsc 43, 25462 Rellingcn. Tyskland
Semundo Nl Scmundo BY. Postbus 2, 9970 AA Ulrum. Holland
Serusem Serasem Rechercbe et SCIeciion WgCiales. 1012. Roe Roger-Lecerf. 59840 Premesqucs, Frankrig
Servldan Scn'ldan Aps., Lundckærsvje IO, Iklhnge. 5250 Odense SV
Sharpes Sharpes Intemational Scetb Limited. Boston Road, Sleaford.. Lin<:s" NG34 7HA, Slorbritannien
Stru~ Dr. Hennan Strube, Fr Strube SaalZUehl KG. l'OSlfaeh 1J5J. SOli ingen.. 311358 Schontngcn, Tyskland
SW SvalOfWeibull AB, 268 gi Sval6v, Sverige
Toft Axel Ton Grovvarer A/S. Tondenng\'cJ 14, Durup, 7870 Roslcv, Danmark
Untsigma G.I.E. UNISIGMA. Route de elenno"" 60480 Froissy, Frankrig
v.lP lochow-Pctkus GMDII.l'ostfach II 97.29296 Bergen, Tyskland
"dH DJ. van der Have B.V., P.O. Bolt 1,4420 AA Kapelle, Holland
Vemeull Vem('ull Rccherche, 13 I' 3,77390 Verncuil l'Etang, Fmnkng
Wibolu Wiboln Fro AIS, Tdrsvej 15 B. 4900 Nakskov, DIUI1Il3Jio;.
Wiersum B.V. landbouwbureau Wiersurn.I'.O 2028. 9704-0roningen, Holland
lelder lelder B.V., P.O. Bolt 26. 6590 AA Gennep. Holland
Zl'neCll.CA Lenecll.. Canada
ØF Østergårds Frøavl NS, Mimersvej S, 8772 Hedensted
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Landsudvalgets faglige medarbejdere
Ledelse og koordinering

Chefkonsulent Carl Age Pedersen (cap)

Projek1koordinering
Landskonsulent Chr. Gonlieb·Pctersen (egp)

GIS
Konsulen! Finn Møller Andreasen (fma)

Sektion for plantebeskyttelse
Landskonsulent Hans Kristensen (hnk)

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen (gen)
Konsulent Poul Henning Petersen (Php)

Reststofkemi
Konsulent Lars Stenvang Hansen (Jah)

Sektion for gødskning og kulturteknik
Landskonsulent Leif Knudsen (Iek)

Kulturtcknik og meteorologi
Konsulent Soren Kolind Hvid (skh)

Kvælstofundersøg., kvadratnel mv.
Konsulent Hans SpeJling 0slergaard (hso)
Landbrugstekniker Rita Hørfarter (rih)

Husdyrgødning og biogas
Konsulenl Torkild Søndergaard 8irkmose (tsb)

Pos. bestemt plantedyrkning mv.
Konsulent Chris Kjeldsen (chk)

sektion for kom, frø og areatforvaltning
Landskonsulent Jon Birger Pedersen Ubp)

Frø- og industriafgrøder
Landskonsulent Christian Haldrup (crh)
Konsulent Manin Skovbo Hansen (msh)

Nonfood
Konsulenl Kjeld Vodder Niclsen (kvn)
Hørprojekt og efterudd. ansvarlig
Konsulenl Bodil Engberg Pallesen (bdp)

Skovrejsning
Konsulen! Ebbe Udsen (ebu)
MiIjøvenl ige jordbrugsforanslaltninger
Konsulent Karen Munk Nielsen (kmn)

Sektion for grovfoder
Landskonsulent Kars!en A. Nielsen (kan)

Landskonsulent Martin Mikkelsen (mam)

Sektion for kartofler
Landskonsulenl Jens V. Højmark Uvh)

Landskonsulent Lars Møller (Inn)

Fælleskontrollen med kartoffelfremavl og
væksthuskontrollen

Landbrugstekniker Ove Jensen (ovj)
Forsøgsassislent Soren Gade (sog)
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Sektion for frugt og grønt
Landskonsulent Kirslen Friis (krt)

Konsulent Stig Feodor Nielsen (sfn)

Sektion for information og efterudd.
Sektionsleder Ejnar Sehult2 (ejs)

Tværfaglige projekter og prod.okonomi
Konsulent Jytte J. Lauridsen Uyl)

Økologi
Konsulent Michael Tersbøl (mit)

Sektion for forsøg og statistik
Sektionsleder Lars B. Kjær (Ibk)

Forsøgsplanlægning og beregning
Konsulent B. Sloth Nielsen (bsn)
Konsulent Ib Sørensen (ibs)
Konsulent Vilhelm Gosvig (vig)
Planteavlstekniker Hanne Schønning (hos)
Planteavlstekniker Steen Pedersen (stp)

Database for Markforsøg
Konsulent Bjarne Bak (bjb)
Konsulent Ole Juhl (olj)

Forsøgsafdeling Koldkærgård
Forsøgsleder AJfred Simonsen (als)
Forsøgsassistent Nils Lunddahl (ni I)
Landbrugslekniker Soren Jakobsen (soj)
Landbrugstekniker Jens·Anton H. Jensen Ghj)
Landbrugstckniker Soren H. Sørensen (shs)
Tekniker Vibeke Schou-Hanssen (vsh)

Sektion for MARKSTYRING
Sektionsleder Jens Bligaard Ueb)

Tclefonservice (Bedriftsløsning)
Konsulent Merete Egelund Olsen (meo)

Programudvikling, drift og service
Konsulent Niels Petersen (nip)
Konsulent Tina Nielsen (tin)
Konsulent Lars ChrislofTersen (Iac)
Konsulent Mike Jørgensen (mij)
Konsulent Lars Horsholt Pedersen (lap)
Landbrugstelcniker Danny Rasmussen (dar)

Landsudvalgets kontoradresse
Udkærsvej 15. Skejby, 8200 Århus N
Tlf. 87 40 50 00. fax 87 40 50 90
E·mail: xxx@lr.dk.
(hvor xxx refererer til initialerne efter navnet)
Internet: www.lr.dk



Sorter. anmt'ldt'rt'. amt'ndlt' midler og principper

Forsøgenes sikkerhed, beregningsnormer,
bedømmelsesskalaer, forkortelser mv.

9 pc!.
. .. 6pet.

.15 pet.
. 14 pet.

. iJpet.
. 12pe.

Forsøgenes sikkerhed
Forsogssenernes ~Ikkerhed er anglvcl nedersil tabellerne
\ ed en LSD-værdi. som står for »)Iaveste sikre differcnsc(
eller Leas! Sigllijic(lllt Difference. Dcr er anvendt LSD~,.

hvis andel ikke cr an fon. I landsforsog med sorter af
kom. æner og rap~ er der anvendt en slatistisk model til
beregning af L D-værdIen. hvor faktorernc betragtcs
som systematiske. og der beregnes på parcelfll\C3u. I alle
0\ nge forsag er an\cndt cn model. hvor faktorerne be
tragles som IlIfæidige. og der beregnes på forsogslcdlll
vcau. Vcd en statistisk sikker udb)1tcforskel forstås en
fo~kel. som med 95 PCI. sandsynltghed er reel. H\% cn
udbytlcforskclmcllem to lorsogsled er lig med ellcr stor
re end LSD-\ærdicn, er forskcllcn stalistisk sikker. I
mcxbat fald er udb)'1tcforskcllen uSlkl-..er.

I-!vis helc forsogsscnen cr usikker. er der angl\cl ns (no
signijicance) efter LSD.

Overskrifter over forsøgsled:
1,2.3 lednavn for forsogsbchandlinger l faktor l.
A. il. C lednavn for forsogsbehandlinger l faktor 2.
I. 11.111 lednavn for forsagsbehandlinger i faktor 3.

Beregningsnormer
Gmlmng\'- og Ildtædsmængder er anglvct I kg pr. ha. ud
bytte og merudbyttc l hkg pr. ha. hvor intet andct cr an·
fon.
Udbrl1e afkom ogJm er angivet med falgcndc v3l1dpro~

eenlcr:
Kom. horst rå. halm og 3\ ner.
Bælgsædogbogh\ede ..
Gr.csfro.
Klo\'crfro. spmat. gulerod og kommen.
Raps. sennep. radis. kommen. r)'b~.

solsikke og hor.
Valmue ..

Udbytter af kom·. fro- og Illdustnalgroder samt rod og
knoldc er angl\'ct med lOOpet. renhed.

Tabel 8 Jordnpebell!f!./leife l Jen daIl\Å(' jordk/as!Ji{tcl!rlllg

lf\"Or der er angl\oct udb)1te og mcrudbytte. er udbyucl
(basis) skrevet med (('de typer. Lidbyttel i et forsogsled er
summen ::tfbasisudbyttet og merudbYllct l dct p~gælden
de forsogslcd.

Råprolein er j allc :lfgroder ::: pet. N x 6.25. bortsel fra
hvedekerne. hvor råpTOtcin pc!. N x 5,70.

Ved bcregmng afa.e. i gr.el). klovcrgræs.lucerne. gale
ga. hel!læd og grønkorn cr bcregnmgcme gennemfort ef
ter princlppcrne I 813. beretning fra Stalcns Husdyr·
brugsforsog. hvis der er analyscrcl følgendc In \ uro-for
dOJelighed, torstof. rnprotelll. træstof og maske.

Hvis in vitro mangler. er der anvendt bcregningsfornl
len i 3. og 6. beretning fra fællesudvalgcl for Stalcns
Plalllea\ I~- og Husdyrbrugsforsøg

Ved bercgning ara.e. I maJs er dcr amendl bcregnmg~
fonnlen I 8 beretnmg fra fællesud\ algct for Slatens Plan
teavls- og lIusdyrbrugsforsog.

Ellers all\cndes dc mængdcr. der er nævlll I label 9.

MJJ~ III staldroder eR.'>llenng Ikk plantC'r
Roer: Rod afbederoer

Rod (sandfri) afbcdcroer
Rod af kålroer
Top af bederoer
Top ($andfn) afbederocr
Top afkdlrocr

K.otton"

Nettomerudbytte:
:o-Jellomerudbyttc for beh:mdhnger er anfon I hkg kernc
eller kg fm pr. ha.

Dct er beregnet ud fra del opn~ede mcrudbytte minus
de omkostmngcr 111 behandlmg (nuddel -+ udbrlllgnmg).
dcr har frcmbragl del. Der er regnct med 60 kr. for ud
bnngnmg af planlcværnsmldlcr og ukrudtsharvmng.

VaegtprOCent

J8 nr. Symbol TeksrurdcfiOllion afjordtype
Le, I Silt I Fil1SlUld I San&Qah I HumrCundu2"", 2-20f.ln1 20-200~ 20-2 IJJTI 58.7%

1 GR.S Gro\sandel Jord 0-5 0-10 0-50 75-100
2 F.S. Fmsandc:1 Jord 50-100
3 (iR LS vm\ Icrblmdel sandjord 5·10 0-25 O-IO 6~-"I"

4 FL.S Fm lerblandet sandjord 4<>-95, GR S L. uro\ sandblandel lel')ord 10-15 0·30 040 55·Q()
6 F.S.L. Fin sandblandcllerjord 4<>-90 Under IO
7 L. Lerjord 15·25 0-35 40-85
8 SV.l. S\'ær I~f)ord 25-45 045 10-75
9 M.SV.L Meget ",",er klJord 45·100 0-50 O-55

IO SI. SlltJord 0-50 20-100 0-80

" IIU IlumusJord (her IO
12 SPEC. Specld Jontty~

MI
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Sorter, anmeldere, an\'endte midler og principper

Ved beregning er anvendt følgende priser: Forkortelser

afgrodeenheder = 100 FE
ammonsalpeter
anlagt
bor
bonal
ealciumtal
kobber
kobbel1al
dyreenhed
efter
fællespareeller eller for
foderenheder
flydende ammoniak
forsag
fosforsyretal
gennemsnit
godel med
hostet den
jordbunds nr
kalium
karakter
kalkammonsalpeter
kaliumtal
lagt
landsforsøg
merudbyne
magnesium
magnesiunual
mangan
mangantal
molybdæntal
kvælstof
natriumkalkammonsalpeter
natriumtal
antal nematodæg og larver pr. kg jord
Uorganisk kvælstof (NOl .... l\THJ
i rodzonen (kg. pr. ha)
fosfor
milliontedel
milliardtedel
fosfortal
reaktionstal
selen
skårlagt
sprojtet
staldgødning
tons eller tærsket
udbyne
udstrøet
virksomt stof
diploid
tetraploid

p
ppm
ppb
Pr
Rt
Se
ski
spr
SIg
l

udb
mistr
v.st
20
4 o

Følgende forkortelser er benyttet
a.e.
as
anl
B
Bl
Cal
Cu
Cut
DE
e
f
FE
fl.a.
fs
Ft
gn.s
g.m.
h
IB
K
Kar
kas
Kt
l
L
merudb.
Mg
Mgt
Mn
Mol
Mol
N
Na·kas
Nal
nematodtal
N-min

. ... 100,00 kr. pr. ha
. .3,75 kr. pr. kg N

.7,65 kr. pr. kg P
. .2.70 kr. pr. kg K

Priserne for plantebeskynelsesmidler er angivet I tabel
10. side 303.

P/anleprodukter
Vår- og vinterbyg, . .75,00 kr. pr. hkg
Rug, triticale, havre 70.00 kr. pr. hkg
Vår- og vinterhvede.. . . . . . 75.00 kr. pr. hkg
Vinterhvede, økologisk. .160,00 kr. pr. hkg
MatI<æl1. . . . . . . . . . . . . . . .80,00 kr. pr. hkg
Vårraps og vinterraps .. . . .170,00 kr. pr. hkg
Alm. rajg=; (lidlig) . .6,00 kr. pr. kg
Alm. rajgræs (sildig). . 7,00 kr. pr. kg
Ital. rajgræs 2 o . . . . . . 6,00 kr. pr. kg
Ital. rajgræs 4 o . . 6,00 kr. pr. kg
Hundegræs. . . . . .. 10,00 kr. pr. kg
Engrapgræs ... . . .12,00 kr. pr. kg
Engsvingel. .9.00 kr. pr. kg
Rødsvingel. 9,00 kr. pr. kg
Hvidklover. . 21.00 kr. pr. kg
Rødklover. . .. . . .. . . . . 18,00 kr. pr. k8

Bedømmelsesskalaer.
Lejesædstilbøje/ighed er. hvor miet andet er anton, be
dømt efter skalaen: O"" helt stående, IO = helt i leje.

Meldug. rust og andre bJlldsygdomme er ved bedøm
melse for st. 31 angivet i pet. planter med angreb. uanset
angrebets styrke. Fra vækststadium 31 er angreb bedømt
som pet. dækning af gront bladareal.

Angreb afb/ad/us er, hvor intet andet er anført. bedømt
som pet. strå med angreb. uanset angrebets styrke.

G(H1ning
Godniogsudbringning .
Kvælstof, generelt ..
Fosfor. . . _ .
Kalium .

Udviklingsstadier:
For kom, raps, æner. kartofler. roer, majs og ukrudt er
udvikJingsstadier gennem vækstperioden angivet med tal
efter de dccimalskalaer, som er vist på oversigtens sidste
sider.

Forsøgenes nummerering:
Resultaterne fra de enkelte forsøg er samlet i et tabelbi
lag, hvor tabellerne er nummereret med afsnitsbogstav
og nwnmer- f.eks. B15. Der henvises hertil i tabellerne i
oversigten. Hvis der henvises til et enkelt forsøg i Tabel·
bilaget, er der anvendt ct 12-cifret nummer, der består af
forsøgsplannr. (9 cifre) + lobenr. (3 cifre).

Eks. 010099797·005.
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Sorter. anmeldere. Im'endte midler ol: principper

O, I ~o 0.500 ,"" S"" 10"0 25"0 ~ 7S""

Q
a:
-, ,.

~~ <•
~ . ~

~
\f(}(Jdhlllde for bt.·dømml'lw dl" meJduf(amVl!h pa "OTtI, IlS/en SI,'UL'r,

Tabf.'l JO Planti!/Jeflo,ttel.ft.>.<;nlldJc'r ~Ia"dmandspnserfl Tabel JO foruat
199.

MI<kk1 ~I
Alm.(bm

~ Muldcl ~j AJm. dosl

~",.h.o ",.h.o ",h.o ",h.o

S\lmpcmidlu \'1l'lulrflului ng1mld Irr
AmLslar 489 0.)-1.0 l 145490 Cc:ronelDLG Stråslærk 480 240 0,2-1,01 48-240
AmlSlllr Pro 2'10 1.0·2,0 I 290-5110 Cycoccl ckslr3 29 0.75-],0 I 22·!(7
Baycor 25 WP J" 1,0 kg JS8 Cycoccl 7SO/CCC 700 JJ 0,5-2,0 I 16-65
Corhel 2Sf'I 0,)-1.01 75-260 Moddu~ 4]1 O,]-OA 1 120-170
DacoOlI 500 F 86 2.0-2.5 l 170-215 TcrpaJ 121 0.4-2.0 I 50-240
DIamant SIO OJ-1.0 I 170-510
Dllh:mc:DG 46 2.0 kg 9' Olit' & sprrdc-klæbcmldll:'r &: .ddllhrr
I'ohcur I W 250 345 1.0-1.5 I 3-15-515 AgropoVLissapol BIO 40 0.1-0,) I 4-12
Fo~u" 8JO 0,1-0,31 83-250 BlIIol " 1.0-2,0 I 111·36
McnlOI ~O(J 0.2-0,7 I 100-350 lsoblette 26 1,0-),0 I 26-78
Opus Team 295 O,S-I,S I IS()..44S F\lI1I\on.l)IG ContaC1 65 0.1-0,31 7-20
RI\al 265 03.-1,0 I 80-265 Kandu 12 1,0 I 18
ShIrian m 0,4 I 230 Sun-Oll 33 f:,'Acurob·RenoJ
Sport.ak I \\ lP O_S-I.O 1 IbO-120 Ol{i Supc:r-olic: 45 OJ-1.0 I 14-45
Sttreo 3 12.5 EC' 230 0.5-1,61 115-J70 Tc:amup2000 9 2,().4,OI 18-)$
S\ 0\ I-midler " ;,0 k~ 120
Tal100 9' 4.01 J80 La.rudl.Smidler
Tem 27J 0.3·1.0 I 80-275 AgIl 632 0,5-1,0 I ]16-632
Till 250 EC 459 0.2-0.5 I 92-2)0 Afalon Dlsp 150 0,75-2,01 113-]00
Tllllop '" 0,3-1.0 l 105·350 Ally 20 DF 7000 10-30 g 7~210

Tilt Mc:pturbo J26 0,3.1,0 I 9&-325 Anane FG " 2.5-3,5 I liB-252
VomJac DG '" 2.0 k~ 92 Ariane Super 170 \ ,o-.l ,S I 171).2$5

Avcogc 150 "" 5,0-7,0 l 300420
Skad«8)nmldler Bao\icl 4 S 436 0,1-0,15 I 44-6'
OlG IJmlCUtoat 28 48 1.0-2.4 1 48-115 Baroon I'lu~ 129 25-3,0 I 320-385
Cypcrh CympaTI Ik~lrJ .l56 0,125-0,21 45·71 Basagrnn 480 2J1 O,S-I,S I 115·)46
FllStae 99 J56 0.\25-0.2 I 45·71 Ib....1/:trall M 75 III 0.5-1.5 1 55·165
Karate 2J4 O.2-0.() I 45·140 8asU! 162 3,0-5,0 I 486.810
Mavnk 2F 476 0,1-0,3 I 45·145 Betanal se Bc:tasaM r10W!

Mctllldrh)"d 5 G .\7 10.0 kg 370 Ilerbasan 88 1,5-3.0 I 130-260
Pc:rfC.klhlon 500 S 78 0,6-1,51 46-116 Ba\lanal OptimalKemlfam Pro FI 206 1.0-2,01 20$-410
PlrlmOl ..., 0,15-0,] kg 98-195 Iktamn Beta Super "" 1,5·J,O [ 207..414
Suml-Alpha S FW 2JJ O,IS-051 35-11 S Bladex 500 se 108 0,41 SJ
/"rHuoll." Boxer 115 2.04,01 230-461)

Burrestop 214 0.3-0,6 I 64-'SO
C10pyrahd 100 "J 05-1.0 l 172-)41
jiJrbcrlll~
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Sorter, anmeldere. an\'endte midler og principper

TabellO./ortsat

M_

Ikvnnol45 fl. 141 1.0-J.51 141·211
EthosanINortron SO SO
Ethuron sao Flow l33 0,1-0.21 53·105
Ex..... 65,'tab. 1-2 tab. 65-130
Fmix 192 1,0-2,0 I 192·384
Fktldor 827 20-Hl(I ml 17·83
Aux Exbtl 160 0.5·1.0 I 80-160
Ftmlade X-Tra 622 0,5·1.0 I 310-620
Gallon! 310 1,0-2,.0 I J 10-620
Gatdopnm 144 1,5·2.3 I 207·317
GoltiJ: WG/Goltix FL'Gohalh 252 1.0-2,0 kg 256-SOO
Ilaloxyfob 125 252 1,0-2,0 I 252-504
Hatmooy 11200 IO-JO g 170-510
Hannon)' Plus 65 lab I·J tab. 65-195
HortNoIon 80 3,0-3,5 I 240-280
lsoproturon (IPU) 'O 1,0·2,5 I 50-125
Km F 374 0.5-1,0 I 187·374
Laddok TE '" 1,0-2.5 I 155-305

l<n"""" 198 0.75·1.5 kg 149-297
ll(jo' 200 1,5·3.0 I 300-600

Lo""" 5600 10-20 g 55-Ila
Matngan 42' 0.5·1,0 I 213-425
MCPA.75% 47 0,1-1,0 I '''7
OxltrilJBriolnl 180 0.5-1,0 I 90-180
Pnmen 363 0.8 I 290
Puma Super 340 \.0 I 340
""gi... 155 2,0-3.0 I 310465
Roundup.Glyphogan m,n 66 2,0-3.01 130-200
Roundup 20001Kvikdown 2000 75 1.5-2.0 I 1{)().150
Safari 8750 10-30 g 85-260
ScncorWG 514 0,1-0,35 kg 50-180
Spar 2 3J5 0.6-1,0 I 200-335
Starane 180 239 0.3-0,71 70-167
Stomp se 109 1.0-4,01 109-436
Toloran 258 0.5·1.0 I 129·258
Touchdown 67 1,5·2.0 I 100-135
Touchdown 2001 70 1,5·2.0 I 105-140
Tnbuml ". 1.0-2.0 kg 160-320

Sprøjlnlng
1 :li korxl (Cgd arbejde) 60

IlIn'nln&
I lo( kørsel (eget. ubcjdc:) 60

Ikke markoo.sfort i 1998 Pns slumsm:esslgt fasbal
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Stikordsregister

105

Bombay. . ..... 19
Bonanza. .. 121. 12-l·125
Bond ~8-89. 92. 95. 97
Bor. 179
Bons .. 143-144
Borneo .44.48.50-52
Bortsprojtnmg. h\ Idl...lO\ er 135
Bm;cr 238
Boy .116
BR 2686 b4 . 19
Br 4739c532. RR- 9.92.95-96
Br 5509 a 88-R9. 92. 95
Bngadlcr . ·U-44. 46. 4K. 50-52
Britc 96-97
Bnlla 151
Bruno I·B
Brutus. . . . 122-123
Brodhvcde. . 173
Buccannccr . 44.48. 50·52
Buffalo 143-144
Bussard ..... 214·215
Byg!ærtchelsæd . 269
Byg~tnbcsyge . 97

C
Ca 108702 . . 88-89. 92. 95
Ca 109104. . .. RR-89. 92. 95. 97
Cadeau. . RR-89. 92. 95-97
C'adcm'..a 118·119,217-218
Calgary 230
Camilla. .241
CamincIlt . 88·89,92.95·97
Canary. . . . 143
Canasta 143·144.254-255
Cani~. . .... 121·125
Capitol. .. 143·144
Captalll 143-144
Carfel11razone-cthyl .... 236
Cathrine. .. 88-89. 92. 95·97. 263
Cb 9652 . . . 88-89. 92. 95. 97
Cb.953R. .96
CCS06 .151
CeCIlla 96·97
Ceotury 88-89. 92. 95-96
Challec tJfr97
Charger 44.48. 50-51
Chcminmafosfat. 203
Chnstlan 88-89.92. 95·97
Cikader 235
Citl. . . . . ... 274-275
Civic 274·276
C1asslc 121-125
CM 990-34.oJ. 121. 124-125
Columbus . . 143-144
Colvcrt 143-144
Complet 44.48.50-52
('onlael ..... 143·144
Conlou .52
Cooper 88-89.92.95-97
Corfu 121. 124-125. 270

..... 274-276. 2R5
31-32
.. 241

...... 42
143-144

274-276. 285
44.48.50-52.215.218

..37-39
...... 44. 4R. 50-52

248-249
121-125. 218. 270

... 121. 124-125.270
274-275
254-255
143-144

... 31-.12
.. 274-275

274-276. 285
274-275

B
Blleeara.. 121·122.124-125.

218.270
Baldus . . 118-119.217
Ballimor. . 44. 4~. 50-52
Randit. 43-44.46.48, 50·52
Baoguy 274-276. 285
Banquise . . 274-275
O,uke RR-89, 91-93. 95-97. 263
l3anok 88-89. 91-93. 95-97. 217
Basla. . .... 236·237
Bllyeor 25 wr. ..... 25
Bedriftslosning 165.171
I:Jchandlingsindeks. . . 17
Bejdsning mod skadedyr.

bederoer. . .. 250
Bejdsning. sukkerroer. . .... 243
Bejdsning. vårbyg . <)7

Belinda. . ... 116
Bcrcta. . ... 88·89. 92. 95-97
0.11. ... 44. 4R. 50-52
Binova. . .. 40
Bioga.s. 2M
Biogasfælles.:mlæg 205
BiologIsk bcjdsCffilddcl . 97
Sion, vinterhvede. . 61
Biot~knologi . . . . . 150
Biprodukter 20 I
Bison. . . . 285
Bltlcrsalt . . . . . .... 179
Bladlus. vinterhvede .. 67
Bladsvarnpc.~ukkcrrocr 246
Bladsvampc. vårbyg ... 107
Blandmg. . .... 24.43-44,46.

....... 48.50-51.121.124-125
Blanding 23 224
Blandmg 42. 225
BlaodlOg II. 19. 23-24
Bofur. . . 256
Bohatyr 121. 123-125.218

Apache..
Apart .
Ariana .
Artsforscg. vlnlersæd .
Anus.
Ascona.
Askctis.
Asmus.
Aspeel.
A:.terix.
Astma
Athos.
Attribut
Aubisquc
A\ant. .
A\antl .
Avenue
Aviso.
AZlec.

. 139
140

137
.. 74

254
19.23-24

241
54

. . 54
274-275
274-275
... 242

... 88-89. 92. 95
274-27/>. 285

88- 9. 92. 95. 97
37-39

16063 V
95194.

A
A 1102.96. 44.48.50-51
A 1110216 52
Abcd40319. .19
Abcd41465. 19
Abcd 461 I 88-89. 92. 95. 97
Abcd 50015. 88-89.92.95
Abcd 50085. . .. 88-R9. 92. 95
AbcrC'rc...1 255·256
Acropohs 143·1-W
ACllrob . 236
Adamo. 116-117.217-218
Afaloll disp. . .. 237
Afgrodcnyt 290
AgadlT .121-125.270.274-275
Agerrævehale. vil\lcrhvcde. . . 72
Agersnegle. vinterhvede. . . 68
Agros-kvælslofml\lcr . J 92
~u .. 2~
Aksfusanum. vinterhvede. . . 58
Abdin . . 122-123.218.270
Alamo .37·39
AIalUs .. 96-97.263
AlexIs 88-89, 91-93.

.95-96.217.263
Alm. rajgræs. græsukrudl. . .. 138
Alm. nlJgræs. 139
Alm. rajgræs. 2. l\~ 139
Alm. rajgræs. bladplcl 141
Alm. rdJgræs. bladsvampe 141
Alm. rajgræs. græsukrudl . 138
Alm. rajgræs. k\ ælMuf . . . . 141
Alm. rajgræs. meldug. . . 141
Alm. mjgm:s. rust 141
Alm rajgræs. SildIg 140
Alm rajgræs. svampe·

bekæmpelse.
Alm. mjgræs. sygdomme.
Alm r.aJgr:C'i. ukrudh-

bekæmpelse
"1m rajgræs. \lIltcrh\cde
Alm. rajgra:sMlrtcr
Amadca
Amanda
AmlSlar Pro. \'lIltcrh\-cdc .
Aml~lar. vinlcrh\'ctic
Amph
AndanIe
Ancma.
Ann:..bcll
Antares



Stikordsregister

Corl< . . . 88-89. 92. 95-97
Corrado 116-117.217-218
Corsair . . . . . . . . . . . .. 151
Conez .44,46.48.50-52,215,218
Cortina ... 241
CPB-T 96-23 . . .. 44. 48. 50-51
CPB-T W 40 . . .. 44. 48, 50-52
Crescendo. . ... 274-275
Cyeocei 750 .. 40
Cymbush. . ... 236
C)Tus. . ... 240-241
Cystein. . . . . . . . . . . . .... 174

o
Oaneka. . 19,21-24
Danmarks Jordbrugs·

Forskning 231
Deeanter .. 88-89,92, 95
Decantercentrifuge . . . 205
Delmarkmeloden ..... . . .. . 183
Delta....... . .. 121.123-125
Diabas. . . 44, 48. 50-51
Diamant. vinterhvede. . . .... 55
DianeIla. . . 230
Direkte sået vinlerhvede 84
Direkte såning. . 179
Dithane DG. . 233
DominalOr. . . . . .. 216
Dra8on 118-119.218
Dronningborg Industries. .187
DS 8008.... . 242
Dublo. . .. 44.48.50-51
DybstToelse. .197-198
Dyrkningsplaner 290
Dyrkningssystemer til økologisk

kom. .. .. .. .. ... 225-226
Dysetype, ukrudt, vårsæd ..... 112

E
EIOI .218.220
Efal. . . . . . 44, 46-48, 50-52
Effekten af efterafgrøder. .... . 223
Efterafgroder. . . . . . 223-224
Eger. ...143-144
EiITel. . 121-125.269
Elantra. .88-89.92.95
8ba.... MI
Eldorado.. .. 37-39
l:.lita. . . .. 274-275
Elite. . .... 143-144
Ellire. . . 256
Embleme. . .. 143·144
Encore . . . .44.46.48.50-52
Engrapgræs. græsukrudl . . . 135
EngraPb'Tæs, Reglone 134
Engrapgræs, sygdomme 141
Engrapgræs, ukrudls·

bekæmpelse 141
Engsvingel, græsukrudt 138
Enårig rapgræs . . . 237
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Epik V.A. . .. 143-144
Erik... .. ...... 143-144
Espnt. ...31-33.167.216
Estrella ..... 236
Evelyn. ...97.216.218
Everest V.A. 70.. 143-144
Express 143·144

F
Fabio. .. 256
fabrikskartofler 230
Falsk såbed. vmterhvede 69, 78
Farino 31-32
Fastac . . . . .. . . .. . . 236
Fastliggende forsøg 157
Fastliggende kvælstof'forsog 165
Fccuva. . 232
Fenix.. ..237
Fennent. . ..... 91. 93. 96-97
Flair .. 43-44.46,48. 50-52
Flamingo. . 151
Flensted AIS . . 236
Floriani . 117
Flyvehavre. vintersæd. . . 84
FlyvehaVTC. vårsæd. . ..... 113
Focus. ...121-125,218.270
Fold. .44.48. 50-52
Folicur 250 EW 25
Foreløbig slrategi for brug af

eftcrafgroder. . . . . 224
Forgrønnende effekt. . . . 99
Fonni.. . .274·275
Forskningscenter Bygholm 187
Forsøgsgyllevogn . . 191
Fortress. . . . . . . . . . . . . . .. .. 27
Forum .274-275.285
"·osfor. . 176
Freja. . . 241-242
Fritnuer, vinterhvedc . . . . . . .. 67
Frontal. .. .. 19.23-24
Frøafgrøder. . 133
Frøavl 229
FTØgr'"cL"S. . . . . . .. I75
FWb'11CS, gr.esukrudl ..... 138-139
Frøgra:s, jordbearbcjdning .... 208
Frøgræs. skadedyr. . .. 141
Frøgræs. lokimbladet ukrudt. .. 138
Frøgræs. Tnbuml 139
frogræs, ukrudtsbekæmpelse . . 136
Frogræsstub, behandlmg. . . 208
Frogræsudlæg . . 136
Frogræsudlæg.

ukrudtsbekæmpelse . . . 136

G
Galaxy. ...121,124-125
Galop.............. ...124
Gaucho. . 243
Gauchobejdsning, bederoer 250
GensplcJscde landbrugsplanlcr. 150

Gensplejsct vinterraps 150
Gensplejsct vårraps. . . . . 150
Genteknologi 249
GIpS.. .. 179
G-kartofler. . 236
Glurosinat-ammonium 236
Godiva 231
Gold hejre. vintersæd. . . 78
Goldie. . . 88-89. 92, 95-97
Goldsile .. . . 274-275
GPS-teknik ... .. 185
Gridmetodcn. . . . . . . . 184
Grovfoder. nenoudbytte 284
Gruppcnidgivning. . 290
Græsudlæ8. majs 280
Græsukrudt, alm. rajgræs 138
Græsukrudl, engsvingel 138
GræsukTUdt. frogræs 138-139
Græsukrudl. markært . . . .. 131
Gnesukrudl, vintersæd 70
GrønbY8 . . . 257
Grøngodning 225
Grongodning som efterafgrode. 225
Grønært. ... . . . . 257
Gronært eller ærtehelsæd ..... 258
Gul sennep. . . . . .. 224
Gul stenklover. . . . . . . .... 226
Gylle... 192.196
Gyllcseparation. . .. 205
Gylleudbringning . . . . 196
GodningsplancT. . 289
Godningsregnskaber. . ... 289

II
H93-1782-100.. .. 44. 48. 50-51
Haeada.. .. 31-33.216
Hacienda.. . . . 167
IJamp . 156
Hamu. . .. 23-25
Hanekro 237
Ilanna . . . 21·24
Hansea! . 44, 48, 50-52
Harald 143-144
Harlekin. . 118-119,217
Haml0ny.. .. 121, 123-125,218
lIarrleT. 52
Havana 241
lIavefro. . .. 155
Haven 4344, 46, 48, 50-52
HavfC... . ..... 116, 160
HaVTCSOl1er. . . 217
Helios .. '. . lSI
Helsæd. marl<æn 270
Helsæd, stubhojde 263
Helsæd, triticaie 261
Ilelsæd, vinterhvede 261
Helsæd, vArnyg. . .. 264
Helsæd, ært . . .. 270
Henni. . ... 88-89.91-93,
............ 95-97.217.263-265



SfikordsrcJ,:islcr
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Lupin og markært lil helsæd 226
Lux 96-97
Lynx. .44.46-48.50-52.262-263
Lysiba . . 96-97, 263
Lysilllax . .8&-89.92.95-97
Lysin. . . . 174
L-ZM 146/51.. 274-275
Læplantnmg . . 211

M
Malionna . .88·81,).1,)2.95
Madras . . ..... 96, 263
MagnesIlIm . . .. J 79
MagncsiUlnsulJ~lt .. 179
Magnum ..... 248-249
Majs. koldtes! .... 285
Majs. sorler. . . . 272
Majssorlcr. Titus. . . 276
Majsvilmlcenhcdcr . . . 273
MaIs. græsudlæg . . .. 280
Manalan. . 274-275, 285
M:.mdigo . . 285
Mangan. . 180
Mangansulfal. . . . .. 26
Manhattan. . .. 241
Marathon. . ..... 241-242
Marginaloptagelse . 191
Mannka. . 151
Marino 241
Mark. og ejendomsbesøg .. .. 290
Markant. . . . . 116
Markeffekt . 192
Markmoder . . .. 290
Marbtyring . . . 289
Markvandringer . . .. 290
Markæn ... 123
markærl. helsæd. .270
Mark:crt. jordbcarhcjdning. . 209
Massey Fergusson. . ... 187
Matht:ls. . 19
Matnx . . . . 242
Maud. . 88-89. 92. 95-96
Mavcrick . . . . 44. 48, 50-51
Mekanisk bekæmpelsc,

rnarkært .... 130
Mekanisk bekæmpelse. ukrudt .

vårsæd. . ... 1[3
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse.

vmlersæd . . .... 82
Mekka. . . 241
Meldug. . . 178
Mdlan ... 81\·1\9.92.95-97,257
Menhir .. 121. 124-125
Mentor. . . 54. 88-89. 92. 95-97
Merian ... 19.21, 23-24
Meridien . . . 52
Merkem . 254-255
Mermaid . . . 44, 48. 50-52
Meteor. . . 143·144
Methlomn . . . 174

88-89.92.
.. 95-96.97.263-265

....... 143
. .. 254-255

. 15~

... 11~-119

.163.165-166
.. 168

.274-275
... 151

.. 143-144
.. 88-89. 91-91, 95-97.

.217.263
I.lpton . . .. 143·144
Llrcpa . 255-256
Lisabeth. . ... 143·144
Llzard .. . .. 143·144
Liuy. . .... 25
Lon . . .. 274-275. n5
Loto 121.123-125.257
Lotus. .. . 37-39
LPKE 8020194 121. 124-125
Lucerne. . 225
Ludo.. . 19
Lupin. . 218.226

Karisma. . .. 19. 23-25
Kamico. . 231
Karola. . 143-144
Kanoffclfrugtsaft . . 203
Kartoffclskilllmel . . 233
Karloner . . . . . . . . . . . . 230
KcmirnLoris . . 185
Keramiske sugccellcr 200
Kiek. ...121.121-125.270
Klimaspyd. . 233
Klorofyl 172. 187
Kløver, IOkilllbladet ukrudt. ... 131\
Knækkefodsyge . .33. 178
Knækkefodsyge, vinterhvede 53
Koldlesl. majs. . 285
Kom, energi. . 156
Komkali . . 179,242
Kris.............. ..52
Krona. . 88-89. 92. 95·97
Kulturteknik . . 207
KUnls. . 231
Kvadratnet . . . ... 170·171
KVIk i majs. . .. 279
Kvik.mark;crt. ..131
Kvælstof, alm. raJgræs 141
Kvælstof, fabrikskarlolkr. 232
Kvælstorbehov .159.167.170-171
Kvælstoflevoten. . .. 157
Kvæ!stofoptagelse 17R
Kvælstoloptimum. . 171
Kvælstofsensor. . . 187
Kyrus. .248·249
Kæt1ingeland.Jordklovcr ..... 225

Laser.
Lasso.
l.avbundsJord .
Lcguan.
Lcjesæd .
Lejesædskarakler .
LG 22.11.
Liason ..
Linfol1 .
Linus.

L
Larnba.

..... 176
. 180

.. .. 179
..236
.230

....... 118-119.217-218
. . . 121-125

........ 248-249
. .. 143-144

.. 19.21.23-25
... 207
. .. 207

......... 183
... 121.123-125

...... 220
. ..... 248-249

.231

K
Kalium
Kallumbchov
Kaliumchlorid.
Kardtc.
Kardal .

I
IIbo 248-249
IIcnwngcl. 237
Integrerd dyrkning af vårbyg .. 105
Iris. . . 151
Isoblctlc . 236
Isolde. . .... 19, 23-24
hal. rajgra:ssortcr . . . 256
IV-lallet i sukkerroer. . ... 240

J
Jaek
Jackpot.
Jauna .
JaZL.
Jol<lnlc.
Jordbcarbcjdning
Jordbehandling.
Jordprøver.
Julia.
Juno.
Juwcl.
Jyndevad ..

Herculis. . ..... 274-275
Hercward .... 43-44, 46. 48. 50-52
Ilim . . .... 274-275
HM 1268. ..241
HM In2. . 241
11M 1416.. . 241
I-Iudson 274-275.285
Humbolt . . . 33
Hunter .. 43-44.46.48.50-52.215
lIuron 143·144
Husdyrgodning 166, 191
Hussar. .. 43-44,46.48.
.... 50-52. 262-263. 274-275. 285

I-Ividl.:lover . . . 225
Hvidklover. bOrlsprojtning 135
HVIdklover. græsukrudt 135
lIvidklovcr, Reglone. . 134
Hvidklover, tokImbladet

ukrudt. . .. 134
Ilvidklover.

ukrudtsbekæmpelsc . . . 134
Hvidklovcrsortcr 255
Ilvidkl'l\'crudlæg.

ukrudtsbekæmpelsc. . 134
Hybnos 1 . . .. 44,41\,50-52
Hybris. . ..... 44.48,50-51
Hydro. .. 191
Hyola 3H . . 151
Hyo1a401. .151



Prcsldcnt 116
Primcra .. . 121, 124-125
Producent. . .230-231
Profi 121-122.124-125.257
Prognose _170
Prolog. . . . 88-89, 92, 95
I'romille 191
Prolein. . . . . 196
Protcinprocent. . . 161
!'rovita. . . . . 230
J'røvcbagning 215
Punto .... 88-89, 91-93, 95-97, 263

R
Radrensning af vårraps. . 152
Radrensning. kom 209
Radrensning, vintcrraps .. . .. 210
Rafiki 19
Ramrod 121. 124-125
Ramularia . . .. 246
Ramularia I sukkerroer 240
Ranger. . ... . . . . 241
Rapid.. .. .. .. .. . .. . .. 31-32
Raps.. . . 142
Rations- og foldafgr.esning 281
Reaktionstal. 181-182
Reaper. . . .. 44, 46, 48. 50-51
Rebel. .. .. ... 151
Record 44, 48, 50-51
Reduceret jordbearbejdning ... 207
Regina 19,21.24-25
Reglone. . . . . 236
Reguleret storfold . . 281
Resolut. 23-24
Retor. . 255-256
ReVISor. .. .. 116-117,217-218
Rialto 43-44, 46, 48, 50-52
Riearda 88-89. 92, 95
Rise 116,217
Rumo 43-44,46. 48, 50-52
Ri\endel 255-256
R X 1601. . . . .. 143
Robena 240-241
Rodukrudt. kom .. 113
Roenematoder . . . ... 241
Roundup-toleranle foderroer . . 249
Royale.... .. 153
RPGP 727 151
Rubens. . .. 44. 48. 50-52
Rug.. . . ... 224
Ræddike. .. 224, 226
Rækkedyrkning af brod-

hvede. . .. 220-221
Rækkedyrkning, kom. . . 209
Rodklover 225
Rø<1svingel, ukrudts~

bekæmpelse . . 137

Slikordsregi.§ter

Meva. . . .. . . 230
Milo. . . .. 255-256
Mimmi .... 116
Modus 35,37-40.262-263
Mohlcan.. . 143-144
Monarch . . . .. 116
Monitor, vinterhvede . . .. 75
Momblanc. .256
Mono .33
Mozart. . 117

N
NIS-forhold. . . . . . . . . . . . 174
Narvik . . .. 19, 21,23-24
Naxos .. . 285
Nedfældning af gylle og strigling

af kløvergræs . . . . . 229
Nedfældning og strigling i

klovergræs . . . . . . . . .. . 228
Nedf;cldning, kvæggyIle. . 194
NedvIsning. . . . 236
NegFry 233
Ncmatodresistente soner af

suk.k:erroer .. . . . . . . . . . .. 241
Nematop . . . . . 242
Nepal...... .. 143-144
Nestor. . . . . 248-249
Netskurv . . . . 232
Nettomerudbyne . . 17
NFC 496-10 88-89.92.95
NFC 496-12 88-89. 92, 95. 97
NFL94-7023F 19
Ningara 143
Nikita. . . .. 31-32
Nitouehe 121,123-125
NItratkoncentration . 201
Nitratudvaskning ... . .. 177
N·min-metoden..... . .. 165
Nord 95 1122 88-89. 92. 95
Nordkær .. . .. . 198

ordkænnelodcn . . . . . 200
onner . . . 170
ormeme ... 157
orsk Hydro. . ... 187

NovoGro . . .. 200
NSL 96125... .. 143-144
N-Icster. . .. 172
Nøglctalsskcma. . . . 290

o
Oden. . 241
Orr-label-godkendelse 154
OkapI. 143-144
Olcva 230
Ohchørsortcr. . . 153
DImette . . 153
Oosporer . 23-1
Ophra.. .. .......... 240-241
Optagelsen af kvælstof. . 161
Opue . 88-89. 91·93. 95-96
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Optima ..... 88-89.92,95-97,263
Optimale kvælstormængder ... 169
Optimus ... 44.48,50-52
Opus Team. vmtcrhvcde 55
Orakel...... ...151
Organisk godning 165
Origo. . 40
Orkan........ .. 143-144
Orthcga. . . 96
Otira. . .... 96-97
Overvintring . . .. 176-177
Oxilril . . . . . . . . . . . . ... 237

p
Pacific. . 153
Palarna .. 88-89,91-93,95-97,217
Pandara 254-255
Partout. .. ..... . .. 37-39
Pastoral. . . . . . . . ... 21-25
Paula. . . . . . . 19. 23-25
PC-Plantc\æm 29.99
PC-Plantevæm i foderroer 253
PC-Planteværn i sukkerroer 245
PC-Planlcvæm, havre. . . . . 118
PC·Plantcværn. markært 130
PC-Plantevæm. sygdomme.

vinterhvede 63
PC-Plantevæm. ukrudt,

vintersæd. . . ..... 76
PC-Planlevæm. vintcrbyg. . . 28
PC-Plantcvæm, vårbyg 104
PC-Planlcvæm. vintcrrug . . . 34
Pentium .... 44,46-48. 50-52, 215
Pcnna. . 19,23·24
Pesticidafgift. . 17.27
Petra. ...116-117,218
PF05.12 121,124-125
PF 11202-58. . 88-89,92.

......... 95-96.263
PF 20001-22-2. 88-89.92,95
Placering af godmng ul

sullerroer . 242
Placering af PK·godninger .. 242
Planteavlskonsulentemcs

reglStrenngsnel. vmterhvcdc . . 42
Planteavlsrådgivning . . . . 289
Plantetrimning, vinterhvede 66
Planteværn. maltbyg 100
Platine . . 19
Pluto 151
pløjedyh<lc 209
Pløjning. . . 207
Pomerol 254-255
Poncho 116-117,218
Pongo 96. 231
Posaidon . . . . . . . . . . .. 151
Positionsbe~teml gødskning 183
Posmo. . 230
Paner. . . 88-89, 92, 95. 97
Prego. 37-39.216

S
Safari. .. 251



210
... 210

Sammcnbyggede grovfoder-
sysh:rncr . . . 227-228, 257

Samrllenligningafforholdsl<\l .2[8
Sarcstc . 44. 4!t 50-52
Satuma 212
Savannah 44, 48. 50-51
Scarlet . !J6
Sebasllan .. 25ol-255
SedllllCnlallOns\ ærch -tl)

Seleclor 121. 123-125. 270
Scneor WG 237
Septona. . In
Septori;i. vlIlteroyg . . .. 1g
Seplona. vlllterhvcde . . .. 60
Shirian. . ..... 233
Signal ... 121. 123-125.270
Sikcm 256
Sildig 31m r.ljgræ~ 224
Simple'\: .. 249-250
Skadedyr. sukkerroer . .243
Skadedyr. vtnlerrap:-. 148
Skadedyr. vårbyg . . 106
Skarp "jeplet. vlIltcrhvcdc ... 53
Skoldpletangreb, rug. . . 33
Slagtcsvincgylle ..... 165
Snegle .. 209
Sobel 121.123-125.270
Solubor ... 179
Sonja. . . 255-256
Sorter af :a1m r.ljgræs 254
Sorter af bederoer .. 247
Sorter af hVldklovcr 255
Sorter afila!. rajgræs 256
Sorter af markært . 21 ~

Soneraf~ukk.errocr ..... 239
Sort...blandlng . . In
Spildc\·and..slam. 165. 202
Spildfro . . . 139
SplIlat .. 150l
Splllat, ukrudt. . . 154
Sponsor. . .... 121. 123-125
Spotlight 24 EC 236
Spmjlerlaner. . 2">0
Stakado 44. 46. 48. 50·52
Stankclbcnlat"\cr. . .... 229
Star. 151
St;)\;) .. 214-215
Stedmoderblomst .. 237
Stereo 312.5 EC . . ... 26. 33
Sterling. .248-249
Stinkbrand. vinterhvede 53
Stok. . 121-125
Storknoldel knoldbægcrsvamp . 234
Stmlegl fur ukrudL..h:tr\mng I

mark ært 223
Slratcgl for ukrudtsharvnmg I

\ interh"cde. . .... 222
Strategi. planlevæm rug 16
Strategi. ~\ ampc I vlllterbyg. . 29
Strobllunner . . 26

strobrlunner. doser. \:lIltcrh\'cdc. 57
StrobJluriner. vandproccnt.

vinterhvede. . . 56
Strobiluriner, vintcrh\cdc. . .. 54
Strobilunner. \' rbyg. 98
Stubhojdc . . 263
SlUbhojdc. heJs.-ed .... 263
SlubhojLle. lntieale 261
Stubhojdc. vlnterh\cdc 263
Stubhojde. \' rsæd. .265
Sultan 256
Sultanc 88-SQ. 91·93. 9S-%. 263
Supenor . 151
Svampcbckæmpclsc. tnlleale. . 40
Svampcbckæmpelsc. vårbyg ... 98
Svampesygdomme. vlIltcrrap:-. 149
svaner. \lIltcrh...cdc 68
S\arlett 91. 93
SVlllcgyllc. 165.19ol
Svovl. 173. 179
SW02766 151
SWing. 124
Sygdomme og skadedyr.

vårhvcde. . . 119
Sygdunune og ...kadedyr. havre. 117
Synergy 143-144
Såmctodcr.. 210
Såtid.. .177
Såtid, vinlerh\ede .. 84
Stillder og udsædsmængder 220
StitlcL"punkter. k\ælstoflilllt:llng.

vllltcrhvede. 85

T
Talloo . 233
Tenna 123.270
Tenor 121-122.124-125.256
rerpal C ... 35

Terra ... 43-44.46.48.50-52. :ns
nln~orun . . . 174
Tidlig :-.åmng. \ InlcrhvcdC:-'l)rtcr. 47
Tiffany.. .19.21. 24·25
TintIIl 24~-249

T,tus 237.276.278
Tl\a. 232

Tofta. 88-89,91-93.95-97.
.. 216-217.263-265

ToJombladet ukrudt. \intersæd.. 7R
Toloran. 237
Tonscr 121,123-125.270
Tosca. .256
Tuskana . .121. 124-125
Total 256
Transgene bederoer . 249
Treboll. 88-8t}. 91-93. '15-97
Trimamn . 37--10
Tnntella 44.46-48.50-52.262·263
Tnps. vlnlerbyg 29
Tntlealc. . .. 42. 16~. 216

StikordsreJ;:ister

Tnlicale. hel~1:d . . . 261
Tntlcale. stubhuJdc 263
Trilicale. uds:ccl ...mængder. s, tid 41
rntlcalesoner, VISion 37-39
rrOlka 151

TTOya . 248-249
lrådkulle . .25
Tyl'>trup 231

Uds:cdsmængde. vlntcrhvede. 84
Ukrudt i bederoer. . 251
Ukrudt I majs . 278
Ukrudt i Splllat . I 54
Ukrudt i spindhnr . . 154
Ukrudt I \'lIltcr...:cd 68
Ukrudt. markært 127
Lkrudl. sukkerroer. 245
L'krudt. \år\æd . IOR
Ukrudtsbekæmpelse. 237
Uknldtsbckæmpclsc l

froafgroder 133
Ukrudtsbekæmpelsc. frogra:s .. 136
Ukrudtsharvlllng i markært 222-223
UkrudlshaT\l1lng i vinterhvcde 221
Ukrudtsstnglmg 196

nden.ogelsesarbejdct . 281
IJre .. .. 43--14.46. 4R, 50-52
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Udviklingsstadier i majs, Decimalskaia, oversættelse af BBCH 1992

00 os
0,.0"'-__....

Sladll,lm

00 Såning
Ol Begyndende vanooptagelse
05 Kinlllxkklr bryder lrosk.a!
07 KImslængel bryder troskal.
09 Kimblade brydet' lOf"dOyertlade
IO ,. blad uden fOl' skedf!bladet
1 I l. bl80 lJdfoiOel 2 bladspos synlig
12 2 bl3dudfoldel. 3. bladspidssyollg
13 3 blad udfolde! 4 b1adsplds synlig
14 4 blad udfoldet S. bladspIOs synlig
15 5. blaaudfoldet 6 l:):ad$podSsynhg
J I 1 knæ mær1<.bar1
J2 2_ Io.næ mærkbart
3J 3 knæ mæ"dlarl
34 4 knæ mærkbar!
35 5 knæ mærkbar1
37 7 knæ matI1lbar1
51 Du9\ mær1<.Dar

Stadium

~ Dusk syn~9

55 liZ-delen al dusk synlig
59 Dusk ud/oldet.
61 Beg bIomstling h3nblomSl8f Spidsen at kolbefne

ude al b1adskeøø
63 Slovfang synlig på hUf'lbiomslef
65 Fuld blomstnng
69 Btomstnng alslullØf
" Kernens lOdhold llyOende
73 Kernens ndhold mæhtet
75 Kem~s lI'ldtlOld let grynet Sa'l kan ~eI.g1

klemmes ud Moden 111 mlljsensdage
80 Kemen gtyrMr1
83 ~fe kerne de}agl'9.
as Kerner de\89t'l)
89 FlJ!<:tmoOenhed
90 HO$ItnOOel'!

Udviklingsstadier for ukrudt, hør, spinat og kløver, ny decimalskaia

SIad<umnrJStadiUlnnavn

00 Tor! tro
09 KImblade bryder fOrdover1laoo
10 Kimblade udloIdel
11 1. lovbladllollbladp!l1 udfoldet
12 2 JoVbladllovb!adparud1olOet
13 3 JoVbladilovbladp3f udfoldet
14 4 ·ovtllad/lovbtadpar ud10klet
1~ 5.lovbladllovt>;adpar udloIdet
11 1 lovbladllovoladpaf udloIdet
19 9·11. Jovbladllovbladpar ualoIOet
31 10% al lUd \ængdø
33 JO" al hAd længoe

SladiumnrJStadll)mnaVn

35 50% al tuld længdo
39 Fuld længde
50 Knopper/akS synllg
60 Begyndende blomstring
65 Fuld blomst!u"lO
69 Afblomstret
75 500% tro l lvl<:! STørrelse
79 Frøene fuld stooelse
81 10% modne tro
85 50% modne tro
89 Ajle frDeflØ modne



Udviklingsstadier i kartofler, Decimalskaia 1992

Cl I ~~'
oo~rr

00 Lægning.
05 Begyndende spiring.
10 Fremspiring.
15 BladudviklIng. Mindst 110vblad med

småblade udviklet.
20 Stængelvækst, top 6-7 cm hø],

10 cm i diameter.
30 Top 15·20 cm haj, diameter ca. 20 cm.

40 Rækkerne helt lukket.
50 Blomsterknopper udviklet.
60 Blomstring (hVIS sorten blomstrer) begynder.
70 Frugter (kartoffelæbler) dannes (hvis sorten har blomstret).
80 Bladvisning. knolde modne.
90 Top og stængler nedvisnet, knolde modne.
91 Knolde slipper udløberne.
93 Knolde hostmodne, skindet sidder fast på knoldene.

Udviklingsstadier i bederoer, Oversættelse af BBCH 1995

---o, ,

00 .. ..

00 Såning.
05 Begyndende spiring.

Rodspire synlig.
09 Fremspiring.
10 Kimblade udfoldet.

'0 11

11 1. par lovblade.
12 2. par løvblade.
15 Sløvbladpar udfoldet.
30 Rækkerne begynder af lukke.
39 Helt lukkede rækker.
49 Rod, fuld størrelse, optagning.

Udviklingsstadier i ærter, DecimalskaIa, oversættelse af BBCH 1992

00

J
I.. '0

00 Såning.
09 Begyndende fremspiring.
10 1. akselblad synlig.
11 1. Jøvblad udfoldet.
12 2.lovblad udfoldet.
31 1. intemodie synligt.
33 3. Intemodie synligt.
37 7. internodie synligt.
51 1. knopper synlige.
60 Begyndende blomstring.
69 Blomstnng afsluttet.
71 10% bælge i fuld størrelse.
75 50% bælge i fuld størrelse.
79 Næsten alle bælge i fuld størrelse.
81 Modning, 10% larvede og hårde frø.
90 Høslmoden.



Udviklingsstadier i raps og rybs (alle angivelser gælder topskuddet). Decimalskaia, oversættelse af BaCH 1995.
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Udvlkl1ngsstadler i korn, Decimalskaia, oversættelse af BBCH 1995,

(}I sam''''j
10 l hl,l{l rrnrnsrur~t

1'l ') 1J1;IfIlJ'Unldil1
14 4 blil<J u,Uoldel
l f, f, blad udloll:l'll
20 Bf!ogymjufllll' hu,;kr"nq
]3 3 5Id'" ~,,,l <;ynhg
JO !3egyn<lolndfl ~I"æ" n nq
]1 r~'p~"ækan10"5
l, Ar1do!t. n;p • lin !ol~

J1 f;t''''bl'HI <;vnl'9
19 fa' ,hl:,"" hIld! uch·.~I,,!

J' fol' .t'l,j,'<;htaasloødfo 'fiF~.~

J' ra~ad"';D1a(\·.<!<1 fi> ....I<n!,,'

0I~ 1 'i!" ~' '1

DecImaiakaia
10 12 14 __c'o·__c20=-_--=,.-=--_j-c'c'__....:":...._--='c' ·c':...._--=·o'_+c'=':...._--=":...._f-"O"~":::"'-----j

St'æ·' og

Fo,::.t,:, ...1,,_ " ..luf) '>v' 4 •!dl< "'-tUl' ~"q 0(9
c1"-"I,../,o'j d' br~dt:<,It-" Jlf"lr Lld(l',kt'fJf' ti, "

hvKl'!:IQ tla'.ft.
AI< ,,,.' I ol ~r' t.o'Tl~~I.,.j ..1
Ai<,t.' l..,\l.·I,~;y'r~_~'..u..'

.r......').o1~". ',em ••r~'
'l A.Io luIo't Q'c!fl ..~*"l'dr...

l. B~-l" de'ld" t<!')M' l 'l.l
lo' II' j' 11<,;",1 blO'1 .l

I q Ftl')rrr~l'roq ne a' ,'1..1
o( ....n~'O'J"l)ld"'... ,~·CK, .. !,~' ~l

8 "l'l',*",,", 'rv.lnOl1 ->dl nen '<til
, In~ ..... fo' *O<t.at .," """al i~

'1'1 F ..,rr'OO..... rr" ('Ile ....rrooJo,fl'
.,



Landbrugets Rådgivningscenter
Land.,kontoret for Planteavl
l'du- v IS s


