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Forsøgsarbejdet og vækstvilkår

Vækståret 2011 til 2012 vil blive husket som 
året, hvor der på grund af stor mængde nedbør 
i september var problemer med at få etableret 
det ønskede areal med vintersæd, en våd og 
solrig vinter, men med en kold periode sidst i 
februar. En del af vintersædsarealet har måttet 
sås om som følge af frost og saltskader. Værst er 
det gået ud over vinterhveden, hvor 8 til 10 pro-
cent af arealet har måttet sås om. Sommeren har 
været relativt kold og nedbørsrig, især i Jylland, 
hvor høsten områdevis har været stærkt forsin-
ket på grund af store nedbørsmængder.
 Afgrødepriserne er i 2012 relativt høje, hvil-
ket fremgår af figur 1, der viser prisen på foder-
hvede ab gård.
 Prognosen for indtjeningen på planteavlsbru-
gene i 2012, udarbejdet i september, viser en 
forventet indtjening på cirka 400.000 kr. pr. be-
drift, vel at mærke før aflønningen til ejeren for 
eget arbejde og for kapitalindsats. Der er derfor 
fortsat behov for både stigende priser, for om-
kostningsreduktioner og produktivitetsstigning, 
før planteavlerne i Danmark i gennemsnit tjener 
lige så meget som andre befolkningsgrupper.

2012 har, som de tidligere år, været stærkt præ-
get af de begrænsninger, der af miljømæssige 
årsager er indført i dansk landbrug, og som i kon-
sekvens af den danske implementering af Vand-
rammedirektivet synes at blive strammet yderli-
gere op. Der er udfoldet stor faglig aktivitet for 
at bidrage til at sikre, at eventuelle kommende 
restriktioner kommer til at bygge på et veldoku-
menteret grundlag.
 Videncentret for Landbrug har etableret et 
såkaldt ”Vandforum” for alle, der forsker i mil-
jøtilstanden i de kystnære farvande, og mulige 
faktorer, der påvirker denne, herunder tabet 
af næringsstoffer fra dyrkningsjorden og næ-
ringsstoffernes skæbne under transporten fra 
rodzonen frem til vandmiljøet. Det er håbet, at 
der kan blive en stor grad af fælles forståelse for 
sammenhængen i systemet og ikke mindst en 
kvantificering af årsagssammenhængene og der-
til en kritisk vurdering af de mål, der bliver sat.
 Videncentret for Landbrug har i samarbejde 
med de lokale rådgivningsenheder og land-
mænd gennemført en måling af nitratindholdet 
i drænvand over hele landet. Resultaterne her-
fra viser, at der er overhængende risiko for, at de 

Det danske landbrugsareal er en integreret del af 
den danske ”landbrugsnatur”, som karakteriserer 
det danske landskab. (Foto: Carl Åge Pedersen, Vi-
dencentret for Landbrug).
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140.000 ha ekstra efterafgrøder, der skal være i 
efteråret 2013, delvis vil blive placeret på area-
ler, hvor der i forvejen er en meget lille kvælstof-
udvaskning, hvilket betyder, at der ikke vil blive 
opnået nogen miljøeffekt af efterafgrøderne på 
disse lokaliteter. I 2012 er loven om 10 meter 
randzoner langs alle vandløb og søer trådt i kraft, 
hvilket har givet anledning til en heftig debat og 
til stor usikkerhed om, hvor disse randzoner skal 
ligge. Regeringen har åbnet for, at erhvervet selv 
kan komme med alternativer til i hvert fald de 
140.000 ha ekstra efterafgrøder.
 Resultaterne af landsforsøgene er en uvur-
derlig videnkilde til at belyse effekten af så-
danne forslag og ikke mindst til at vurdere de 
økonomiske konsekvenser af restriktionerne. 
Landsforsøgene giver danske landmænd en helt 
nødvendig viden til at kunne optimere driften 
under ændrede og til stadighed strammere ram-
mevilkår.
 Oversigt over Landsforsøgene er på ingen 
måde en fuld dyrkningsvejledning. En sådan kan 
rekvireres på det lokale planteavlskontor eller 
læses på LandbrugsInfo (www.landbrugsinfo.dk).
 For de fleste afsnits vedkommende er der 
flere forfattere. Forfatterne til de enkelte afsnit 
fremgår af afsnittet Forfatterliste. I teksten hen-
vises ofte til Tabelbilaget, som indeholder resul-
taterne af de enkelte forsøg. Tabelbilaget findes 
på internettet (www.landbrugsinfo.dk/tabelbi-
lag).
 Landsforsøgene udgør en væsentlig del af 
den samlede forsknings-, forsøgs- og demonstra-

tionsvirksomhed, som erhvervet står for, blandt 
andet finansieret med midler fra Promilleafgifts-
fonden og nogle af de produktionsafgiftsfonde, 
der er omtalt senere i dette afsnit.

Forsøgsarbejdets omfang 2012
Landsforsøgene® er forsøg og demonstrationer, 
der udføres i et samarbejde mellem de lokale 
planteavlskontorer og Videncentret for Land-
brug, Planteproduktion. Forsøgsarbejdet er 
organiseret således, at de cirka 27 lokale plan-
teavlskontorer deltager i et forsøgssamarbejde 
i en af de 14 landsforsøgsenheder. Se afsnittet 
Landsforsøgsenheder. Organiseringen i lands-
forsøgsenheder gør, at forsøgsarbejdet gennem-
føres effektivt og rationelt samtidig med, at kra-
vene til specialisering og kvalitet tilgodeses. Den 
praktiske forsøgsplanlægning og administration 
af Landsforsøgene® varetages af AgroTech på 
vegne af Videncentret for Landbrug, Plantepro-
duktion.
 Tabel 1 viser en oversigt over antallet af for-
søg i 2012 og udviklingen siden 1971, hvor for-
søgsarbejdet blev samlet på landsplan. Forsøgs-
planlægningen foregår i et samarbejde mellem 
Videncentret for Landbrug, Planteproduktion, 
lokale konsulenter, forskere ved Aarhus Univer-
sitet, Københavns Universitet, Det Biovidenska-
belige Fakultet (KU) og AgroTech. Koordinerin-
gen sker i en række forsøgs- og forskningsudvalg, 
der er fælles med Aarhus Universitet, og hvor 
valgte lokale konsulenter deltager sammen med 
repræsentanter fra andre forsknings- og forsøgs-
institutioner. Forsøgsudvalgenes sammensæt-
ning kan ses på internettet (www.landbrugsinfo.
dk/Planteavl/Landsforsoeg-og-resultater/Sider/
pl_Forsoegsudvalg_under_Landbrug_Foedeva-
rer_Planteproduktion.aspx).
 Der er i 2012 udført 1.008 forsøg, som alle 
bidrager med ny viden og mange informationer 
om planteproduktion. Landsforsøgene er i 2012 
gennemført i henhold til 253 landsforsøgspla-
ner, hvilket er 18 færre end i 2011. Dertil kom-
mer 130 enkeltforsøg, der er igangsat af de loka-
le rådgivningscentre. Forsøg, der er gennemført 
på lokalt initiativ, supplerer i høj grad landsfor-
søgene og giver ofte inspiration til nye projekter. 
Opgøres forsøgsarbejdets omfang i antallet af 

Der er i alt 14 landsforsøgsenheder fordelt over hele 
landet. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret 
for Landbrug).
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parceller, er der i 2012 anlagt knap 60.000 par-
celler mod cirka 63.000 i 2011. De fleste forsøgs-
opgaver gennemføres så vidt muligt over flere år 
for at belyse årsvariationens betydning for resul-
taterne.
 Administration og datahåndtering i forsøgsar-
bejdet sker i Nordic Field Trial System, der er et 
internationalt datasystem, som Videncentret for 
Landbrug, Planteproduktion ejer, og som bruges 
til indberetning, administration og beregning af 
landsforsøgene i Danmark. Systemet udvikles 
løbende af AgroTech og er et af Europas mest 
effektive forsøgsprogrammer. I Norge anvendes 
programmet ligeledes til markforsøg, der udfø-
res i et samarbejde mellem BioForsk og Forsøks-
ringene (Norsk Landbruksrådgivning). Endvide-
re er Sveriges Lantbruksuniversitet i færd med at 
implementere systemet i samarbejde med Hus-
hållningssälskaperne, og forsøgssystemet er klar-
gjort til ibrugtagning af de svenske forsøgsenhe-
der med de ønskede beregninger og datastruk-
turer. Der er i 2012 anlagt en forsøgsserie med 
afprøvning af havresorter i samarbejde mellem 
Danmark, Sverige, Norge og New Zealand. To 
forsøg er anlagt i New Zealand i efteråret 2012, 
og et forsøg anlægges i hvert af de øvrige lande 
i foråret 2013. Her kommer systemets potentia-
ler i høj grad til udtryk, når resultater hurtigt og 
effektivt kan sammendrages på tværs af lande-
grænser. I Nordic Field Trial System findes alle 
resultater fra Landsforsøgene® siden 1992, i alt 
cirka 42.800 forsøg. Den store mængde data ud-

nyttes i forskellige undersøgelser og forsknings-
projekter.
 De lokale forsøgsmedarbejdere, konsulen-
ter og forskere har via Nordic Field Trial System 
forbindelse med forsøgsdatabasen over inter-
nettet. Ved GPRS-signaler etableres elektronisk 
forbindelse med de håndterminaler/mobiltele-
foner, der bruges i marken til indtastning af data. 
Bedømmelser og notater ”uploades” til databa-
sen direkte fra marken. Håndterminalen har der-
udover adgang til internettet, så informationer 
om forsøgene, for eksempel landsforsøgsplaner 
og vejledninger, kan tilgås direkte i marken. For-
søgsdatabasen er i elektronisk forbindelse med 
kornlaboratoriet på Koldkærgård, jordbrugsla-
boratoriet Agrolab i Tyskland og Eurofins Steins 
Laboratorium, således at de registrerede analy-
sedata derfra bliver lagret i databasen stort set 
uden at være “berørt af menneskehånd”. Når for-
søgene er beregnet i Nordic Field Trial System, 
er de straks tilgængelige på LandbrugsInfo for 
konsulenter, landmænd og øvrige interessenter 
(www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Landsforso-
eg-og-resultater/Sider/Startside.aspx).
 Resultaterne fra sortsforsøgene formidles på 
internettet (www.SortInfo.dk), der ajourføres 
automatisk, så snart forsøgene er beregnet og 
valideret. Det sikrer, at landmænd, konsulenter 
og firmaer straks er i stand til at vælge sorter på 
grundlag af de nyeste resultater.
 I afsnittet Sorter, priser, midler og udviklings-
stadier kan man studere såvel forkortelser som 
de anvendte priser på de produkter, der er ind-
gået i forsøgene, og de beregningsformler, der 
er anvendt generelt. Derudover er der en for-
tegnelse over de afprøvede sorter og de foræd-
lere og firmaer, der markedsfører dem, samt de 
aktive stoffer i de afprøvede plantebeskyttelses-
midler.

Forsøgsopgaverne
Langt hen i sæsonen 2012 har udsigten til et 
ubesværet forsøgsår været god. Midt i høsten 
er afslutningen af forsøgsopgaverne imidlertid 
blevet udfordrende på grund af den våde sen-
sommer og det våde efterår. Omkring 15 forsøg 
har måttet kasseres som følge af den våde høst, 
primært fordi høsten er opgivet. De udfordren-
de klimabetingelser har været meget varierende 
i regionerne, men især Jylland har været stærkt 

Tabel 1. Antal forsøg

År Jylland Fyn Sjæl-
land

Lolland-
Falster

Born-
holm I alt

1971-75 2.225 478 777 275 99 3.854
1976-80 2.047 455 779 266 102 3.649
1981-85 1.589 302 595 222 110 2.818
1986-90 1.321 287 529 182 104 2.423
1991-95 1.141 222 477 123 81 2.044
1996-00 1.140 189 390 100 73 1.892
2001-05 983 133 266 130 45 1.558
2006 834 96 213 122 43 1.308
2007 744 91 221 119 37 1.212
2008 717 81 197 119 33 1.147
2009 690 76 131 109 33 1.039
2010 755 65 174 107 36 1.137
2011 721 60 168 103 35 1.0881)

2012 693 52 146 92 21 1008
1) Ét forsøg i en landsforsøgsserie var placeret i Sverige.
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generet af megen nedbør og udfordrende ar-
bejdsbetingelser.
 I 2012 er der løst flere nye forsøgsopgaver af 
særlig kompleks karakter, som stiller store krav 
til den forsøgstekniske udførelse. Et eksempel er 
et trefaktorielt afgræsningsforsøg i markfrø med 
216 parceller med eller uden afgræsning med får. 
Et andet eksempel er et forsøg med gul og hvid 
raps, der skal belyse forskellen i skadedyrsangreb 
ud fra et helt særligt forsøgsdesign, krav til for-
søgsbetingelser samt et forsøgsareal på hele 3,6 
ha. Disse krav har gjort, at det kun har været mu-
ligt at anlægge ét forsøg i efteråret 2012. Arbejdet 
fortsætter i 2013. Endelig skal det nævnes, at der 
i 2012 er startet en helt ny type af forsøgsopgaver 
i landsforsøgsregi: Forsøg med natur- og vildtven-
lige tiltag i landbruget. Der er i disse forsøgsserier 
anlagt 24 forsøgs- og demonstrationsplots med 
forskellige tiltag til fremme af flora og fauna i 
kombination med en effektiv landbrugsprodukti-
on. Her er lærkepletter, insektvold, græs- og vildt-
blandinger eksempler på forsøgsbehandlinger. 
Forsøgene fortsætter i 2013 i kombination med 
udvikling af rådgivningskoncepter.
 Antallet af forsøg, fordelt på forsøgsopga-
ver, ses i tabel 2. Til trods for det samlede fald 
i forsøgsopgaver er den procentvise fordeling 
mellem opgaverne ikke ændret. Forsøgene med 
arter og sorter har igennem en lang årrække ud-
gjort den største andel og omfatter forsøg med 
16 forskellige arter. Den nyeste forsøgsserie i 
sortsforsøgene er med efter- og mellemafgrø-
der. I 2012 er afprøvningen fortsat med 15 sor-
ter af arterne olieræddike og gul sennep for at 
sammenligne sorternes optagelse af kvælstof i 
de overjordiske plantedele med henblik på en 
sortsanbefaling.
 En stor del af gødningsforsøgene vedrører 
kvælstofmængder. Disse forsøg udgør grund-
laget for at fastlægge de optimale gødnings-
mængder og indstillingen af optimale normer 
til NaturErhvervstyrelsen, som herefter tilpasser 
normerne i henhold til de politiske vedtagelser. 
Forsøg med efterafgrøder udgør fortsat en stor 
del af forsøgene under gødningsområdet, blandt 
andet med fokus på N-min i jordprofilen. I 2011 
blev der udviklet udstyr til udtagning af jordprø-
ver til 2 meters dybde, så effekten på kvælstof-
udvaskningen fremadrettet kan estimeres ud fra 
mere sikre data end hidtil.

Sortsafprøvningen i korn, raps og bælgsæd er 
siden 1995 gennemført i et samarbejde mellem 
Plantedirektoratet, nu NaturErhvervstyrelsen, 
Afdeling for Sortsafprøvning, Tystofte, foræd-
lerne, sortsrepræsentanterne og Videncentret 
for Landbrug. Ordningen indebærer, at der er 
brugbare forsøgsresultater samtidig med, at sor-
terne slutter i den lovbestemte sortsafprøvning. 
I tillæg til sortsafprøvningen er der etableret ob-
servationsparceller i 281 sorter af korn på op til 
21 lokaliteter, afhængigt af arten. I observations-
parcellerne foretager medarbejdere fra NaturEr-
hvervstyrelsen, Afdeling for Sortsafprøvning, 
Tystofte en intensiv registrering af sygdoms-
angreb mv. Disse resultater findes på SortInfo 
(www.SortInfo.dk).
 Sortsafprøvningen i vinterraps er klart den 
største afprøvning af sorter, fordelt på to forsøgs-
serier med henholdsvis liniesorter og hybrider. I 
hovedparten af alle rapsforsøgene er parceller-
ne adskilt mekanisk med en rapsadskiller, som 
meget skånsomt adskiller parcellerne fra hinan-
den. Antallet af majssorter, afprøvet i forsøgene, 
er i 2012 fortsat på et højt niveau med afprøv-

Tabel 2. Oversigt over forsøgsopgaver 2012

Antal forsøg Pct.

Arter og sorter
Vintersæd 187 18,6
Vårsæd 94 9,3
Ærter, hestebønner og lupin 43 4,3
Industriafgrøder 36 3,6
Kartofler, roer, majs og græs 84 8,3
I alt 444 44,0

Gødningsforsøg
Kvælstof 89 8,8
Fosfor - -
Kalium 5 0,5
Magnesium, svovl og andre næringsstoffer - -
Kalk m.m. 2 0,2
Husdyrgødning 6 0,6
Industriaffald og slam - -
Grøngødning og efterafgrøder 32 3,2
I alt 134 13,3

Andre forsøg
Bekæmpelse af ukrudt 124 12,3
Bekæmp. af sygdomme og skadedyr 165 16,4
Dyrkningsmetoder 45 4,5
Jordbearbejdning 17 1,7
Såning og plantetal 5 0,5
Vækstregulering 14 1,4
Forskelligt 60 6,0
I alt 430 42,7
I alt gennemførte forsøg 1.008 100,0
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ning af 120 sorter, hvilket indebærer meget store 
forsøg på 2 til 3 ha, hvorfor der stilles store krav 
til ensartede arealer og sikre forsøgsdesigns. For 
både vinterraps og majs gælder det, at omfanget 
er større, end afgrødens arealmæssige omfang 
umiddelbart berettiger til.
 Landsforsøgene bidrager med resultater til 
Planteavlskonsulenternes Registreringsnet, en 
række planterelaterede varslingsmodeller, høst-
prognoser og fusariummonitering samt til de 
internetbaserede beslutningsstøttesystemer: 
Planteværn Online, SortInfo og SortsValg, som 
benyttes af landmænd og konsulenter (www.
landbrugsinfo.dk).

Sponsorer og uvildighed
Landsforsøgene® gennemføres for at finde de 
optimale løsninger i de undersøgte situationer. 
Det er derfor alene medarbejdere ved Videncen-
tret, Planteproduktion og Økologi, der har an-
svaret for forsøgsplanernes udformning, herun-
der at sikre, at sammenligninger altid foretages, 
således at de bedste alternativer er med. Der 
er lang tradition for, at kommercielle firmaer, 
som markedsfører produkter i Danmark, giver 
et økonomisk tilskud til gennemførelse af disse 
forsøg, også selv om de må acceptere, at deres 
produkter bliver sammenlignet med de bedste 
alternativer, samt at alle forsøgsresultater bliver 
offentliggjort inklusive resultater af forsøg, der 
ikke fremmer salget af deres produkter. Danske 
landmænds krav om, at hjælpestoffer og sorter 
skal være afprøvet i landsforsøgene, er klart en 

medvirkende årsag til, at danske landmænd – i 
forhold til landmænd i mange af vore nabolande 
– bruger væsentligt færre hjælpestoffer i plante-
produktionen.
 De økonomiske tilskud fra kommercielle fir-
maer er langt fra hovedfinansieringskilden for 
det samlede forsøgsarbejde, men er med til at 
sikre, at nye produkter bliver afprøvet. Hoved-
finansieringskilden til forsøgsarbejdet er land-
brugets fonde, herunder ikke mindst Promille-
afgiftsfonden, Kartoffelafgiftsfonden, Frøafgifts-
fonden og Fonden for økologisk landbrug. Der-
udover er der ydet støtte fra Erstatningsfonden 
for Sædekorn. Også fonde med almennyttige 
formål som Ole Heyes Fond og Søgårdfonden 
har givet støtte til forsøgsarbejdet.
 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fi-
skeri har deltaget i finansieringen af forsøgs- og 
demonstrationsaktiviteter via Landdistriktspro-
grammet og Erhvervsudviklingsordningen. Mi-
ni steriet har desuden ydet støtte via forskel-
lige ordninger, herunder Grønt Udviklings- og 
Demonstrationsprogram, Innovationsloven samt 
direkte støtte til blandt andet udarbejdelsen af 
kvælstofprognosen og de dertil hørende jord-
bundsanalyser. Endvidere er der midler fra blandt 
andet Kattegat-Skagerrak-programmet og Region 
Midtjylland via BioM-projektet.
 Af private firmaer, som har bidraget økono-
misk til forsøgenes gennemførelse, kan nævnes: 
Planteforædlerne, sortsrepræsentanterne, im-
portører og fabrikanter af plantebeskyttelses-
midler, gødningsfirmaer m.fl.
 Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion er 
særdeles taknemmelig for den støtte, der på 
denne måde gives til forsøgsarbejdet.

Samarbejde med universiteter
En del af midlerne fra Promilleafgiftsfonden vi-
derebetales til Aarhus Universitet, Institut for 
Agroøkologi og Københavns Universitet, Institut 
for Plante- og Miljøvidenskab som delvis finan-
siering af anvendelsesorienterede aktiviteter, 
der støtter op om forsøgsarbejdet og giver et 
endnu bredere grundlag for udarbejdelse af vej-
ledninger og anbefalinger samt beslutningsstøt-
tesystemer som Planteværn Online, Vandregn-
skab og SortInfo.
 Ud over disse opgaver er der blandt andet gi-
vet støtte til anvendelsesorienterede aktiviteter 

Insektvolde er eksempler på mulige elementer i en 
integreret plantebeskyttelsesstrategi. (Foto: Ghita 
Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug).
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ved Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi 
inden for områderne øget kvælstofudnyttelse, 
mellemafgrøder, prognoser i relation til grovfo-
derproduktionen og Integreret Plantebeskyt-
telse samt afgrødemodeller for vanding af hen-
holdsvis majs og græs. Der er desuden givet støt-
te til Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi 
og Københavns Universitet, Institut for Plante- 
og Miljøvidenskab til et fælles længerevarende 
projekt vedrørende jordpakning og jorden som 
dyrkningsmedie. Herudover har Københavns 
Universitet, Institut for Plante- og Miljøviden-
skab fået støtte til aktiviteter inden for affalds-
biomasse.

Vejrforhold
I det følgende er beskrevet de vejrforhold, der 
karakteriserer vækståret 2011 til 2012.

Temperatur, nedbør og solskinstimer
Tabel 3 viser gennemsnitstemperaturen og antal 
solskinstimer i de enkelte måneder fra septem-
ber 2011 til oktober 2012. Tabel 4 viser nedbø-
ren i de enkelte landsdele og på landsplan. Mid-
deltemperaturen er vist i figur 2. Nedbørsmæng-
derne fremgår af figur 3.

Efterår 2011
Efteråret har som helhed været varmere end 
normalt og med nedbør under det normale.

September 2011 har været varmere end nor-
malt og våd. Der er kommet 92 mm nedbør mod 
normalt 73 mm. Antallet af soltimer har været 
nær normalen. Der har ikke været nattefrost. 
De sidste dage af september har været varme 
og solrige. Den 30. september er der målt 25,6 
grader C i Sønderjylland. Oktober har været 0,7 
grader C varmere end normalt. Laveste tempera-
tur er målt til -2,6 grader C den 14. oktober. I de 
centrale egne af landet, langt fra kysten, har der 
typisk været to døgn med frost. I oktober er der 
i gennemsnit kommet 61 mm nedbør, hvilket er 
20 procent under normalen. Solen har skinnet i 
130 timer mod normalt 87 timer. November har 
været usædvanligt tør og mild. Der er kun kom-
met 18 mm nedbør mod normalt 79 mm for lan-
det som helhed. Middeltemperaturen har været 
hele 2,0 grader C over det normale. Solen har 
dog ikke været meget fremme. Der har kun væ-
ret 37 soltimer mod normalt 54 timer. Mellem 
27. og 28. november har det været stormvejr, 
der især har ramt de nordlige og østlige egne af 
landet. Der er kun registreret 2,5 frostdøgn mod 
normalt 7,3 døgn.

Vinter
Vinteren 2011 til 2012 har været 1,5 grader C 
varmere end normalt. Vinteren har dermed tem-
peraturmæssigt lignet hovedparten af vintrene 
de seneste 20 år. Vinteren har også været våd og 

Også i 2012 har der været jordfygning, hvor læfor-
holdene ikke har været tilstrækkelige. (Foto: Lars 
Møller Christensen, Vestjysk Landboforening).

Tabel 3. Gennemsnitstemperatur og antal sol-
skinstimer

Gns.temperatur Antal soltimer

2011-2012 Normal 2011-2012 Normal

September 14,1 12,7 135 128
Oktober 9,8 9,1 130 87
November 6,7 4,7 37 54
December 4,2 1,6 50 43
Januar 2,3 0,0 73 43
Februar -0,5 0,0 106 69
Marts 5,7 2,1 164 110
April 6,3 5,7 159 162
Maj 12,1 10,8 252 209
Juni 12,7 14,3 182 209
Juli 15,9 15,6 224 196
August 16,7 15,7 215 186
September 13,0 12,7 115 128
Oktober 8,8 9,1 90 87

Normalen er beregnet som gennemsnit for perioden 1961-1990.
I tallene indgår Bornholm og øerne i Kattegat ikke.
Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut.
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meget solrig. Der har været 38 døgn med frost 
i gennemsnit for landet. Middeltemperaturen 
i december har været 4,2 grader C og dermed 
hele 8,1 grader C varmere end i december året 
før. Det har været 2,6 grader C over normalen. 
Laveste temperatur er målt til -5,1 grader C den 
31. december. Der er kommet 99 mm nedbør 
mod normalt 66 mm for landet som helhed. De-
cember har haft lidt flere soltimer end normalt.

Januar 2012 har fået en middeltemperatur på 
2,3 grader C. Det er 2,3 grader C over norma-
len. I slutningen af måneden har vejret skiftet 
fra mildt og ustadigt til udbredt frost og sne. 
Januar har været solrig med 73 soltimer mod 
normalt 43 timer. Der er kommet i gennemsnit 
79 mm nedbør mod normalt 57 mm. I februar 
har de første to uger været kolde med tempera-
turer langt under normalen. De to sidste uger i 
februar har været lune for årstiden. Februar har 
været usædvanligt solrig med 106 soltimer mod 
normalt 69 timer. Nedbøren har været lidt un-
der det normale i februar, nemlig kun 31 mm i 
gennemsnit for hele landet. Der har været 19 
døgn med frost.

Forår
Foråret 2012 har været varmere og mere solrigt 
end normalt. Marts 2012 har haft en middeltem-
peratur på 5,7 grader C, hvilket er hele 3,6 gra-
der C over normalen. Det har været den fjerde 
varmeste marts, der nogensinde er registreret. 
Marts har også været tør og solrig. Nedbøren har 
været under det halve og antallet af soltimer 50 
procent over det normale. April 2012 har været 
lidt varmere end normalt. Der er i gennemsnit 
for hele landet kommet 55 mm nedbør mod nor-
malt 41 mm. Solen har skinnet i normalt omfang. 
Første halvdel af maj har været forholdsvis kølig, 
våd og solfattig. I anden halvdel af måneden har 
der været over en uge med sommeragtigt vejr. 
Maj har haft en middeltemperatur på 12,1 gra-

Tabel 4. Oversigt over nedbørsforholdene 2011 til 2012

Region

Okt. - marts April Maj Juni Juli August September Apr. - sept.

2011-
12 Norm. 2012 Norm. 2012 Norm. 2012 Norm. 2012 Norm. 2012 Norm. 2012 Norm. 2012 Norm.

Nordjylland 302 345 58 39 43 49 88 53 89 64 68 66 89 71 435 342
Midt- og Vestjylland 384 420 71 41 51 51 88 58 100 66 80 73 129 86 519 375
Østjylland 304 358 60 41 28 49 108 54 85 66 83 64 100 70 464 344
Syd- og Sønderjylland 369 438 56 46 32 51 105 62 110 72 96 78 119 86 518 395
Fyn 260 313 45 38 25 46 113 52 99 61 51 60 64 59 397 316
Vest- og Sydsjælland1) 229 282 36 38 34 43 91 49 74 62 35 59 62 56 332 307
Kbh. og Nordsjælland 230 285 45 38 22 42 105 52 63 67 33 63 63 60 331 322
Bornholm 321 314 37 37 31 36 70 41 88 53 47 53 42 61 315 281
Hele landet 309 362 55 41 36 48 98 55 91 66 69 67 95 73 444 350
2011 333 16 54 75 113 132 92 482
2010 378 10 64 52 69 124 73 392
2009 338 10 56 64 86 68 45 329
2008 360 41 13 39 55 146 66 360

Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut. 
1) Inklusive Lolland-Falster og Møn.
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Figur 2. Middeltemperatur beregnet på ugebasis. 
Normalen (stiplet) repræsenterer gennemsnittet for 
perioden 1961 til 1990. Kilde: Aarhus Universitet.
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der C. Det er 1,3 grader C over normalen. Maj 
har været forholdsvis tør med 36 mm nedbør i 
gennemsnit for hele landet. Antal soltimer har 
været lidt over det normale i maj. I de centrale 
egne af landet, langt fra kysten, har der været et 
enkelt døgn med nattefrost. 

Sommer
Samlet for de tre sommermåneder juni, juli og 
august er der kommet 257 mm nedbør i gen-
nemsnit for hele landet. Det er 69 mm mere end 
normalt. Der har været store regionale forskelle. 
Mest nedbør er der kommet i Jylland og mindst 
på Sjælland. Sommeren har kun været 0,1 grader 
C koldere end normalen for 1961 til 1990. Men 
sommeren har været 1,3 grader C koldere end 
gennemsnittet for de seneste 10 år. Juni har haft 
en middeltemperatur på 12,7 grader C. Det er 
1,5 grader C under normalen. Juni har desuden 
været våd og fattig på solskinstimer. Der er i gen-
nemsnit for hele landet kommet 98 mm nedbør 

mod normalt 55 mm. Mest nedbør er der kom-
met på Fyn med 113 mm i gennemsnit. Middel-
temperaturen i juli har været på 15,9 grader C, 
hvilket er 0,3 grader C over normalen for 1961 
til 1990. Det er dog 1,5 grader C under gennem-
snittet for temperaturen i juli i de seneste ti år. 
Der er i gennemsnit kommet 91 mm nedbør i 
juli. Det er 38 procent over normalen. Juli har 
haft lidt flere soltimer end normalt, nemlig 224 
timer mod normalt 196 timer. August har været 
1,0 grader C varmere end normalt. I august er 
der i gennemsnit for hele landet kommet 69 mm 
nedbør, hvilket svarer til det normale, men der 
har været store regionale forskelle. Mest nedbør 
er der kommet i Syd- og Sønderjylland med 96 
mm, mens der er kommet mindst i København 
og Nordsjælland med kun 33 mm. I august har 
der været 18 døgn med nedbør, og der har været 
215 soltimer. I de østlige egne af landet har man 
kunnet afslutte det meste af høstarbejdet under 
rimelige vejrforhold. I Jylland har det ustadige 
vejr generet høstarbejdet væsentligt.

Efterår 2012
September 2012 har haft en middeltemperatur 
nær det normale. September har desuden væ-
ret våd og solfattig. Nedbøren har været meget 
ujævnt fordelt. Mest nedbør er der kommet i 
Midt- og Vestjylland, hvor der i gennemsnit er 
faldet 129 mm. Det øvrige Jylland har også fået 
store mængder nedbør, hvorimod Øerne har 
fået væsentligt mindre. Der er ikke blevet regi-
streret nattefrost. Oktober har været lidt køli-
gere end normalt. Laveste temperatur er målt til 
-5,7 grader C den 24. oktober. Der er i gennem-
snit kommet 93 mm nedbør, men også i oktober 
har nedbøren været meget ujævnt fordelt. Midt- 
og Vestjylland har fået hele 132 mm. Sydjylland 
har også fået meget nedbør, hvorimod Nordjyl-
land og Øerne har fået væsentligt mindre. Solen 
har skinnet i 90 timer mod normalt 87 timer.

Vandbalance
I figur 4 er vist den månedlige nedbør og den 
potentielle fordampning for hele landet for de 
seneste ti år. Potentiel fordampning er beregnet 
af Aarhus Universitet. Det farvelagte område i 
figuren er et udtryk for nedbørsunderskuddet 
gennem vækstsæsonen. Vandbalancen er vist i 
tabel 5.
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Figur 3. Nedbørsmængderne i vækståret 2011 til 
2012 for henholdsvis Jylland og Øerne.
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Arealanvendelsen
Tabel 6 viser fordelingen af det dyrkede areal på 
de forskellige afgrøder. Tabellen er udarbejdet 
ud fra Danmarks Statistiks oplysninger. Desvær-
re har Danmarks Statistik flere opgørelser af det 
dyrkede areal og arealfordelingen. Den arealfor-
deling, der er vist, er den, som svarer til opgørel-
sen af det samlede høstresultat, der fremgår af 
tabellerne senere i dette afsnit. Tallene for 2007 
til 2012 stammer fra Statistikbankens opgørelse 
af ”Høstresultat efter enhed, afgrøder og tid”. 
Tallene for andet end korn, raps og bælgsæd 
i 2012 er Videncentrets bedste skøn ud fra det 
foreliggende materiale. Tallene for 2012 er fore-
løbige. Tabel 6 indeholder ikke arealerne med 
frugt- og bærproduktion samt planteskoler.
 Arealet med vinterhvede, vinterbyg, triticale 
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Figur 4. Månedlig nedbør (fuldt optrukket kurve) og 
potentiel fordampning (stiplet kurve) for hele lan-
det. Kilde: Aarhus Universitet.

I store dele af landet har et vådt og køligt sommer-
vejr været til ugunst for majsvæksten, og det totale 
udbytte af majs har derfor generelt været skuffen-
de. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for 
Landbrug).

Tabel 5. Oversigt over vandbalancen (nedbør minus potentiel fordampning) 2012

Region
April Maj Juni Juli August September Oktober Apr.- okt.

2012 Norm. 2012 Norm. 2012 Norm. 2012 Norm. 2012 Norm. 2012 Norm. 2012 Norm. 2012 Norm.

Nordjylland 3 -2 -62 -20 -4 -30 -17 -36 -22 -11 42 30 56 56 -1 -13
Midt- og Vestjylland 16 -7 -49 -30 -2 -32 -6 -41 -14 -21 81 32 111 59 20 -40
Østjylland 2 -8 -74 -27 16 -33 -21 -37 -8 -26 51 20 66 47 5 -64
Syd- og Sønderjylland -2 3 -68 -20 16 -19 2 -30 1 -11 73 35 104 66 18 24
Fyn -16 2 -79 -20 18 -30 -11 -32 -46 -28 14 12 41 42 -11 -54
Sjælland og Lolland-Falster -22 -8 -68 -34 -5 -35 -34 -42 -59 -36 12 1 33 29 -20 -125
Bornholm -27 0 -72 -49 -41 -48 -19 -45 -45 -45 -19 6 32 37 -27 -144
Gns. for hele landet -3 -4 -66 -27 6 -30 -16 -37 -25 -24 47 21 70 50 2 -51

Normalen er beregnet som gennemsnit for perioden 1969-1988.
Kilde: Aarhus Universitet.
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og vinterraps er faldet, formentlig på grund af 
det fugtige vejr i eftersommeren 2011. Arealet 
med vårbyg og anden vårsæd er i konsekvens af 
det faldende vintersædsareal steget meget i for-
hold til året før. Den øgede interesse for at dyrke 
vårhvede er formentlig en følge af, at det de se-
neste to år har været muligt at søge om ekstra 
kvælstof til vårhvede til brød. Det har tidligere 
år kun været muligt at søge om ekstra kvælstof 
til vinterhvede til brød.

Arealet med kernemajs er nu helt oppe på 
13.000 ha. Kernemajs behandles på to forskel-
lige måder efter høst, enten ved nedtørring, som 
andet korn eller crimpning og efterfølgende en-
silering. 
 Grænsen mellem græs i omdrift og græs uden 
for omdrift er i praksis en smule flydende.
 Det samlede areal med frø til udsæd 2012 har 
været helt oppe på 74.000 ha, inklusive spinat 
og andre havefrøafgrøder.
 Øvrige arealer inklusive brak synes at være 
faldet en del, men samtidig synes også det totale 
landbrugsareal at være faldet. Set over en årræk-
ke er den generelle trend, at der årligt forsvinder 
cirka 10.000 ha landbrugsjord som følge af by-
udvikling mv.

Forbruget af hjælpestoffer

Forbruget af handelsgødning
Tabel 7 viser det samlede forbrug af handelsgød-
ning. Langt hovedparten er anvendt i landbru-
get, men nogle få tusinde ton anvendes i skove, 
på offentlige veje, i private haver mv. Alle steder 
anvendes kvælstof til gødskningsformål, dog 
med den undtagelse, at der anvendes urea til 
afisning af lufthavne og på særligt udsatte veje 
og vejkryds.
 Kvælstofforbruget er i 2012 reduceret med 
10.000 ton. Forbruget er nu det samme som før 
inddragelse af brak i dyrkningen. Fosforforbru-
get er steget lidt, men ligger fortsat på et meget 
lavt niveau. Det samme er tilfældet for kalium.
 Svingningerne i handelsgødningsforbruget 
de seneste år er påvirket af stærkt svingende 
priser, som kan have givet lagerudsving mellem 
årene.
 I forhold til 1984 er forbruget af kvælstof i 
handelsgødning mere end halveret. Det har be-
virket et mindre udbytte end det, der ville kunne 
have været opnået, hvis der havde været mulig-
hed for at opfylde afgrødernes kvælstofbehov. 
Det meget lave proteinindhold, der er i danske 
afgrøder i disse år, er et alarmerende tegn på, at 
de meget stramme miljøregler ”gør ondt”
 Også anvendelsen af fosfor og kalium er fal-
det stærkt siden 1980´erne. Med en god forde-
ling af husdyrgødningen er det kun på en mindre 

Tabel 6. Landbrugsarealets benyttelse

1950-
54 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20121)

Korn
Vinterhvede2) 79 677 681 629 729 750 727 583
Vårhvede 9 8 10 10 14 20 31
Vinterrug 131 28 30 29 44 52 58 65
Vinterbyg 0 159 170 129 144 144 130 102
Triticale 32 32 35 45 37 27 22
Vårbyg 562 521 462 588 449 431 473 621
Havre3) 539 69 66 84 67 57 47 58
Kernemajs 7 10 11 13
Korn i alt 1.311 1.495 1.449 1.504 1.495 1.494 1.492 1.495

Bælgsæd
Bælgsæd i alt 9 10 6 5 7 10 8 7

Knold- og rodfrugter
Kartofler 104 38 42 41 39 38 42 40
Sukkerroer 66 41 39 36 38 39 40 41
Foderroer 411 4 4 5 5 4 4 5
Knold- og 
rodfrugter i alt 581 84 85 82 82 82 86 86

Græs og grønfoder
Helsæd, lucerne 
og grønfoder 38 69 65 59 63 70 69 60
Majs 136 145 158 172 174 176 185
Græs og kl.græs i 
omdrift 468 279 270 305 322 333 334 329
Græs og kl.græs 
uden for omdrift 402 217 233 218 222 217 209 212
Græs og 
grønfoder i alt 908 701 713 740 779 794 788 786

Frø- og specialafgrøder
Frø til udsæd 28 94 94 79 90 67 66 74
Vinterraps 12 123 178 172 162 165 150 127
Vårraps 1 2 1 0 1 1 2 2
Andet 19 1 1 15 15 15 8 15
Gartneri-
produkter 9 21 21 21 21 20 21 20
Frø og special-
afgrøder i alt 69 241 295 287 289 269 247 238

Øvrige arealer 
inkl. brak4) 12 174 166 71 42 35 37 26
I alt 3.121 2.705 2.713 2.689 2.695 2.684 2.658 2.638

1) Foreløbige tal. 2) 1950-54 inkl. vårhvede. 3) Fra 1990 inkl. blandsæd.
4) Justeret i henhold til oplysninger fra NaturErhvervstyrelsen.
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del af landbrugsarealet, der er behov for at købe 
fosfor i handelsgødning, men nogle steder viser 
relativt lave fosfortal i jorden, at der er sparet for 
meget på dette næringsstof. Et optimalt udbytte 
kræver, at fosfortallet er over 2, og at også jor-
dens kaliumtilstand er tilfredsstillende.

Forbruget af plantebeskyttelsesmidler
Udviklingen i salget af plantebeskyttelsesmidler 
er vist i tabel 8, opgjort som mængde aktivstof 
og som behandlingshyppighed. Endvidere er der 
for første gang vist en opgørelse af belastnings-
omfanget.
 I Bekæmpelsesmiddelstatikken opgøres be-
handlingshyppighed efter den såkaldte nye 
metode, hvor midlernes indhold af aktivstof er 
bestemmende for deres behandlingshyppighed. 
Behandlingshyppigheden fortæller med ud-
gangspunkt i den solgte mængde i kalenderåret, 
hvor mange gange det konventionelt dyrkede 
omdriftsareal i gennemsnit kunne behandles 
med en normaldosis.
 I 2011 blev der solgt 4.239 ton aktivstoffer 
til anvendelse i landbrugets planteproduktion, 
hvilket er 348 ton mere end i 2010. Dertil skal 
lægges 30 ton bejdsemidler. Herbiciderne teg-
ner sig for en stigning på 11 procent fra 2010 til 
2011, hovedsageligt på grund af en stigning i sal-
get af glyphosat. Forbruget af glyphosat følger 

dermed den generelle stigende trend gennem 
de seneste 20 år, men der er på grund af den 
varslede forhøjelse af pesticidafgiften også tale 
om lageropbygning. Fungiciderne viser en stig-
ning på 10 procent. 
 Da den nye pesticidafgift har været varslet 
et par år, er der klare signaler om, at markedet 
i 2011 og 2012 har disponeret større mængder 
af bekæmpelsesmidler, der forventes at stige i 
pris, end der faktisk er anvendt. Derfor afspejler 
salgstal ikke de kortsigtede ændringer i sprøj-
teadfærden. Der er dog ikke tvivl om, at der er 
tale om en jævn stigning i forbruget af græs-
ukrudtsmidler og glyphosat over en årrække. 
Denne stigning er begrundet i forekomsten af 
græsukrudt i sædskifterne og det øgede fokus på 
glyphosat som generelt ukrudtsmiddel i sædskif-
tet, blandt andet i majs og kartofler, i takt med, 
at andre pesticider underlægges begrænsninger 
i deres anvendelse.
 Der er stigninger i behandlingshyppighed 

Tabel 7. Forbruget af handelsgødning

1984 2007 2008 2009 2010 2011 20121)

1.000 ton N 412 195 220 201 190 197 187
Procent
Kalkam.salp. 
inkl. N/S-gødn. 10 44 48 59 51 57 57
NPK, NP, NK 61 41 37 22 33 32 31
Fl. ammoniak 26 2 2 4 3 3 4
Andre N-gødn. 
inkl. amm.nitrat 3 13 13 15 13 8 8

1.000 ton P 52 14 14 8 11 11 13
Procent
Superfosfat o.l. 2 12 14 6 1 2 2
PK-gødn. 28 6 6 5 5 7 6
NPK, NP 70 82 80 89 94 91 93

1.000 ton K 130 59 60 29 41 45 43
Procent
Kaliumgødn. 4 21 23 27 28 32 32
PK-gødn. 32 8 7 7 5 9 9
NPK, NK 64 71 70 66 67 59 59

1) Foreløbige tal.

Mange landmænd ønsker at kombinere en rentabel 
markdrift med tiltag for vildtet, for eksempel ved at 
anlægge en vildtstribe. (Foto: Ghita Cordsen Niel-
sen, Videncentret for Landbrug).
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for herbicider og fungicider, hvorimod behand-
lingshyppigheden for insekticider og vækst-
reguleringsmidler er faldet. For herbicider og 
fungicider er stigningerne henholdsvis 22 og 27 
procent, mens faldene for insekticider og vækst-
regulatorer er henholdsvis 24 og 17 procent.
 For første gang indeholder bekæmpelsesmid-
delstatikken beregninger af det nye begreb be-
lastningsomfang. Beregningerne tager udgangs-
punkt i aktivstoffernes og produkternes iboende 
egenskaber og er således et udtryk for mulige 
påvirkninger, men ikke et udtryk for, i hvilket om-
fang anvendelsen rent faktisk belaster sundhed 
og miljø. Belastningsomfanget, som er udtrykt 

gennem pesticidbelastning (B), fladebelastning 
(BF) og pesticidbelastningsindikator (PBI), er 
vist i tabel 8. Pesticidbelastningen (B) beregnes 
på grundlag af salgstal og oplysninger om pro-
dukternes miljø- og sundhedsmæssige egenska-
ber. Fladebelastningen (BF) er belastningen pr. 
arealenhed, beregnet ud fra landbrugsarealet, 
der er dyrket konventionelt det pågældende år. 
Pesticidbelastningsindikatoren (PBI) beregnes 
ligesom fladebelastningen (BF), men ved at den 
samlede belastning det pågældende år divide-
res med størrelsen af det samlede konventionelt 
dyrkede landbrugsareal i referenceåret 2007. 
Det vil eksempelvis sige, at PBI kan falde, hvis 
det økologiske areal stiger.
 Det høje salg i de seneste år betyder, at be-
lastningen i forhold til den solgte mængde over 
den femårige periode efter referenceåret 2007 
er steget med 35 procent. Fra 2010 til 2011 er et 
fald på 8 procent. 
 Det er nødvendigt at vurdere udviklingen 
over en længere årrække. Belastningsomfan-
get er meget påvirket af enkelte produkter. Et 
enkelt af skadedyrsmidlerne, cypermethrin, ud-
gør i perioden 2007 til 2011 henholdsvis 3, 19, 
24, 23 og 9 procent af den samlede belastning 
(B). Et stort fald i salget af dette produkt er en 
væsentlig årsag til, at belastningen faldt med 8 
procent fra 2010 til 2011. Det har stor betydning 
ved vurdering af stigningen på 35 procent i pe-
rioden 2007 til 2011, at salget af dette middel 
i udgangsåret 2007 har været meget lavere end 
årene før og efter. Eksemplet med cypermethrin 

Tabel 8. Salg af plantebeskyttelsesmidler, behandlingshyppighed og belastning

Hovedgrupper

Salg i ton aktivstof fra importør eller fabrikant

Gns.
1981-85 1990 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Herbicider 4.636 3.128 1.982 2.105 2.087 2.479 2.583 2.927 2.012 3.172 3.512
Vækstregulatorer 238 867 204 146 186 140 148 287 262 195 158
Fungicider 1.779 1.396 614 574 604 536 557 864 484 491 539
Insekticider 319 259 41 43 22 57 28 38 40 33 30
I alt 6.972 5.650 2.841 2.868 2.899 3.212 3.316 3.998 2.798 3.891 4.239

Behandlingshyppighed (ny) - - 2,07 2,10 2,39 2,52 2,51 3,19 2,58 2,80 3,18
Beh.hyp. (ny), 3 års løbende gns. - - - 2,12 2,27 2,47 2,51 2,73 2,76 2,86 2,85

Samlet belastning (B), mio. B - - - - - - 5,24 7,64 6,43 7,71 7,1
Fladebelastning (BF), B pr. ha - - - - - - 2,42 3,39 2,91 3,48 3,17
Pesticidbelastningsindikator (PBI) - - - - - - 2,42 3,52 2,96 3,55 3,27

Kilde: Bekæmpelsesmiddelstatistik fra Miljøstyrelsen.

8 til 10 procent af vinterhveden er blevet skadet af 
frost og salt, så man har måttet iså vårbyg i pletter. 
(Foto: Carl Åge Pedersen, Videncentret for Land-
brug).
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viser, at der med den nye afgift på nogle områder 
vil kunne ske en hurtig reduktion af belastnin-
gen, når landmændene får kendskab til, hvilken 
belastning de enkelte midler kan give, og udover 
at skulle betale en højere afgift får mulighed for 
at inddrage denne viden ved indkøb. Det vil dog 
kun være muligt, hvor der er reelle alternativer 
til rådighed. Ofte vil det være nødvendigt at 
fortsætte med at bruge midler med relativt stor 
belastning for at undgå udvikling af pesticidresi-
stens, eller fordi der ikke findes alternativer.
 Det skal tilføjes, at der i Danmark kun god-
kendes midler, der ved regelret anvendelse har 
en acceptabel effekt på omgivelserne.

De enkelte afgrøder

Vintersæd
De generelle vækstbetingelser er omtalt tidlige-
re i dette afsnit. Nedbørsmængderne i august og 
september 2011 var over normalen, og det var 
problematisk at bjærge halm og færdes i marken 
i store dele af landet. Derfor blev en del af vin-
tersæden sået relativt sent. Oktober, november 
og december var imidlertid varme i forhold til 
normalen, og en del af den sent såede vintersæd 
nåede derfor at rette sig inden vinteren. Allige-
vel har det især været de sent såede marker, der 
er udvintret og er blevet sået om efter vinteren 
2011 til 2012. Det viser en spørgeundersøgelse, 
gennemført blandt de ledende planteavlskon-
sulenter i april 2012. Samlet set har de ledende 
konsulenter vurderet, at mellem 8 og 10 procent 
af arealet med vinterhvede og 4 til 5 procent af 
arealet med vinterbyg har måttet sås om, mens 
der har været behov for isåning i yderligere 10 
til 15 procent af vinterhvedearealet. De mest 
betydende årsager til udvintringen har ifølge un-
dersøgelsen været en for dårlig etablering og ud-
vikling i efteråret i kombination med frost, men 
også vindslid og saltskader vurderes at have haft 
stor betydning i dele af landet.
 Vinterbyg. Skoldplet har været mest udbredt, 
og angrebene har været kraftigere end i de fore-
gående fem år. Den mest udbredte sort, Matros, 
har været mindst angrebet af skoldplet. Meldug 
har optrådt med moderate til kraftige angreb. 
Angrebene af bygbladplet og bygrust har været 

svage til moderate. Fra primo juni er Ramularia 
begyndt at brede sig i flere vinterbygmarker.
 Vinterhvede. Septoria (hvedegråplet) og 
dernæst meldug har været de dominerende 
skadegørere, og der har i juli udviklet sig kraftige 
angreb af bladlus i en del marker. Angrebene af 
Septoria har varieret fra moderate til kraftige. 
Der har været stor variation i angrebsgraden 
som følge af nedbørsmængderne i de forskel-
lige landsdele samt sortsvalget. Smittetrykket 
har været lavest på Sjælland og Lolland-Falster. 
Af de mest dyrkede sorter er der fundet mest 
Septoria i sorten Hereford, som flere steder har 
været kraftigt angrebet. Angrebene af meldug 
har været moderate til kraftige. Angrebene af 
hvedebladplet i pløjede marker har været svage. 
I upløjede marker med forfrugt hvede har der 
flere steder været ret kraftige angreb af hvede-
bladplet. Angrebene af gulrust har været mere 
udbredte end normalt, men må i de dyrkede sor-
ter betegnes som svage til moderate. Angrebene 
af brunrust har været meget svage.
 Vinterrug. Skoldplet har været mest udbredt, 
og mange steder har der været kraftige angreb. 
Angrebene af meldug har været moderate, og 
brunrust har først udviklet sig meget sent.
 Triticale. Først har gulrust og senere meldug 
været mest udbredt. Gulrust har optrådt med 
moderate til kraftige angreb, hvilket er overra-
skende, da sorterne hidtil har været resistente. 
Angrebene har været under niveauet i 2009, 
hvor der blev dyrket andre sorter.

Vårsæd
Marts har været varm og solrig. Det har været 
med til at give gode betingelser for såbedstil-
beredningen og dermed vårsædsetableringen 
i de fleste egne af landet. En regnfuld april har 
samtidig betydet, at afgrøderne er kommet godt 
fra start, og de seneste års forårstørke har kunnet 
undgås.
 Vårbyg. Der har været moderate angreb af 
svampesygdomme, dog har der været mere ud-
bredte angreb overvejende af skoldplet i flere 
marker, og i Propino har der været moderate til 
kraftige angreb af meldug. Fra omkring blom-
string er Ramularia begyndt at brede sig i flere 
marker. 
 Havre. Der har været moderate til kraftige 
angreb af meldug og kraftige angreb af bladlus. 
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Angrebene af øvrige skadegørere har været mo-
derate.
 Vårhvede. I flere vårhvedesorter har der væ-
ret mere udbredte angreb af gulrust, mens der 
også har været relativt kraftige angreb af bladlus 
i flere marker. Øvrige skadegørere har optrådt 
med moderate angreb.

Høsten
Den generelt kølige og våde sommer har med-
ført en senere modning af afgrøderne. Der er 
hen over sommeren faldet 37 procent mere ned-
bør end normalen for 1961 til 1990. Nedbøren 
har dog været meget uens fordelt, og derfor har 
høstbetingelserne generelt været bedre på Vest- 
og Sydsjælland samt Lolland-Falster end i Jyl-
land. Hertil kommer, at de lavere temperaturer 
og færre solskinstimer har forsinket modningen 
og dermed høsten yderligere i store dele af Jyl-
land. 
 Det meste af vinterbyggen og vinterrapsen 
samt en stor del af vinterhveden og vårbyggen er 
høstet under rimelige betingelser, sammenlignet 
med de to foregående høstår, men især i Vest- og 
Nordjylland, hvor kornet er modnet meget sent, 
er høsten blevet langstrakt, og der er høstet korn 
langt ind i oktober. 
 Kvaliteten af det korn, der er høstet i perioden 
frem til udgangen af august, har overvejende 
været god, mens det korn, der er høstet i løbet af 
den våde september, har været mere svingende i 
kvalitet.

Da landbrugspressen i høstperioden løbende 
er kommet med forudsigelser om høstens stør-
relse, og disse har bygget på et stort antal inter-
views af planteavlskonsulenter og landmænd, 
har Videncentret for Landbrug også i 2012 
undladt at udsende en høstprognose. En sådan 
er dog udarbejdet og har resulteret i et skøn for 
det samlede kornudbytte på 9,4 mio. ton plus 
udbyttet af kernemajs eller stort set det samme, 
som Danmarks Statistik har offentliggjort medio 
november. Se tabel 9.

Knold- og rodfrugter
Sukkerroer. Efter en våd og varm januar, en 
kort vinterperiode i februar samt en tør og varm 
marts med høje temperaturer i sidste halvdel 
af marts er roerne blevet sået i perioden fra 13. 
marts til cirka 1. april. Hovedparten er sået fra 
21. til 31. marts. Kun i 2003 blev roerne sået lige 
så tidligt. Plantetallet er reduceret af en lang, 
konstant kold april, frost omkring 4. april, lokale 
snegleangreb samt utilstrækkelig frøkvalitet i 
sorterne Cactus og Hereford. Cactus er anvendt 
som basissort i forsøgene, hvilket har givet an-
ledning til kassation af nogle parceller.

Tabel 9. Udbytte af kornafgrøder

Mio. hkg kerne

1950-
54 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20121)

Vinterhvede2) 2,9 47,7 44,8 49,7 59,0 50,0 47,5 44,0
Vårhvede 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,9 1,5
Vinterrug 3,1 1,3 1,4 1,5 2,4 2,5 2,9 4,0
Vinterbyg 9,0 8,6 7,5 9,4 7,8 7,2 6,5
Triticale 1,6 1,5 1,8 2,3 1,8 1,4 1,2
Vårbyg 19,5 23,8 22,5 26,4 24,6 22,0 25,3 34,4
Havre3) 8,5 2,7 3,1 3,1 3,2 2,7 2,2 3,1
Blandsæd 7,6
Kernemajs 0,6 0,7
I alt 41,6 86,4 82,2 90,5 101,2 87,5 87,9 95,3

Gennemsnitsudbytte, hkg kerne pr. ha
Vinterhvede2) 36,5 70,4 65,8 79,2 80,9 66,6 65,3 75,4
Vårhvede 35,2 46,8 41,3 44,6 46,2 43,5 47,7
Vinterrug 23,9 47,3 44,7 52,4 53,7 48,9 51,1 62,0
Vinterbyg 56,5 50,5 58,2 65,2 54,3 55,8 54,1
Triticale 49,5 46,5 52,7 51,6 48,6 51,6 53,6
Vårbyg 34,3 45,6 48,7 45,0 54,7 51,0 53,4 55,4
Havre3) 32,3 39,5 47,5 38,5 47,2 48,1 48,1 52,9
Blandsæd 28,1
Kernemajs 52,3 51,9
Gns. for alle arter 31,7 57,8 56,8 60,4 68,0 58,9 59,0 63,8

1) Foreløbige tal. 2) 1950-54 inkl. vårhvede. 3) Fra 1990 inkl. blandsæd.

Høst af vinterhvede. (Foto: Henning Sjørslev Lyng-
vig, Videncentret for Landbrug).
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Den konstant kolde april og maj indtil cirka 20. 
maj uden dage med temperatur over 18 grader 
C, kombineret med den tidlige såning, har resul-
teret i det største antal stokløbere i nyere tid. I 
praksis har det mange steder resulteret i meget 
store ekstra omkostninger til bortlugning, der 
kun kan ske manuelt.
 Gunstige temperaturforhold i slutningen af 
maj og juni har resulteret i en normalt til tidlig 
rækkelukning omkring 10. til 15. juni. Den tid-
lige såning, de gunstige temperaturforhold for 
væksten i perioden juni til oktober og rigelig 
nedbør i juni og juli har gennemgående sikret 
et stort udbytte, hvor væksten ikke har været 
præget af strukturskader fra den megen nedbør 
i 2011. I sortsforsøgene er der opnået det største 
udbytte nogensinde, men med meget stor varia-
tion. Ukrudtsbekæmpelsen, herunder bortlug-
ning af stokløbere, er gennemført med succes. 
 Virkningen af ukrudtsmidlerne og radrens-
ning har de fleste steder været tilfredsstillende, 
men for tidlig afslutning af sprøjtningerne har 
mange steder efterfølgende resulteret i et me-
get kraftigt ukrudtstryk af hvidmelet gåsefod, 
kamille, gul okseøje med flere, og som mange 
steder ikke har kunnet afhjælpes med radrens-
ning. Ukrudtsbekæmpelsen har de fleste steder 
krævet fuld anvendelse af de tilladte mængder 
samt radrensning.
 Lokalt meget tørre forhold i maj og juni har re-
sulteret i manglende virkning af insektbejdsning 
mod angreb af bladlus i juni. Hvor nedbørsforde-
lingen har været god, har effekten af bejdsemid-
lerne været tilstrækkelig.
 Begyndende angreb af rust og Ramularia 
er observeret i første uge af august, og begyn-
dende angreb af meldug er observeret fra midt i 
august.
 Angreb af alle tre bladsvampe har udviklet sig 
svagt til midten af september. Fra september og 
frem har udviklingen af rust været dominerende. 
Angreb af Cercospora har været sporadiske. De 
fleste steder er der bekæmpet bladsvampe to 
gange.
 Både sukkerindhold og renhed ser foreløbig 
ud til at blive på et normalt niveau.
 Roer til foder og bioenergi. Såningen er sket 
fra begyndelsen af april. Fremspiringen har væ-
ret langsom, og i enkelte marker har den været 
mangelfuld, og frøkvaliteten har været disku-

teret. Ukrudtsbekæmpelsen er forløbet plan-
mæssigt på de fleste arealer. I den sidste del af 
vækstperioden, hvor roerne har deres store pro-
duktionspotentiale, er der kommet rigeligt med 
nedbør, og vækstvilkårene har været gode for ro-
erne. Udbyttet af rod til foder eller bioenergi har 
været stort, og der forventes et øget areal af roer, 
især til bioenergi (biogas), når der bliver udviklet 
nye lagersystemer til helårs opbevaring af roer.
 Kartofler. Det samlede areal med kartofler 
er faldet med 7 procent fra 41.600 ha i 2011 til 
38.800 ha i 2012. Faldet i areal er primært sket 
for spisekartofler, der er faldet med 19 procent, 
mens arealet med stivelseskartofler er steget 
med 2 procent.
 Foråret er kommet tidligt, og de første tidligt 
modne danske kartofler under plast er lagt først 
i marts. Mange stivelse- og spisekartoffelavlere 
har benyttet sig af muligheden for at lægge kar-
tofler før påske ved en jordtemperatur på 6 til 7 
grader C. På grund af faldende temperaturer og 
en større mængde nedbør i begyndelsen af april 
er størstedelen af lægningen blevet udsat til slut-
ningen af april og begyndelsen af maj. De tidligst 
lagte kartofler har ligget længe i jorden uden 
at spire. Selv om der efter den tidlige lægning 
har været fugtige og kolde forhold, ser det ikke 
ud til, at det har haft betydning for udbytte og 
kvalitet. Kvaliteten af læggekartoflerne, specielt 
egen opformering, har som følge af besværlige 
betingelser for optagning i 2011 været under 
middel. Dette har resulteret i en dårlig fremspi-

Sukkerroemark efter en lidt langsom start i foråret 
og dræende rug i baggrunden. (Foto: Carl Åge Pe-
dersen, Videncentret for Landbrug).
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ring i mange marker som følge af angreb af Pho-
ma, Fusarium og bakterieråd. Dette gælder både 
i de tidligt og de sent lagte marker. Trods en me-
get langstrakt fremspiring har ukrudtsbekæm-
pelsen i 2012 været tilfredsstillende. Effekten 
af jordmidlerne har været god i de fleste marker 
på grund af en fugtig og stabil kam. De fleste har 
oplevet god effekt og tilstrækkelig kapacitet ved 
brug af fire til otte rækkers rensere. Der er dog 
fortsat en stor usikkerhed vedrørende udbytte-
tabet ved anvendelse af mekanisk ukrudtsbe-
kæmpelse og de problemer, som en øget fore-
komst af græsukrudt kan give ved optagning.
 Cikaderne er igen kommet tidligt. Allerede fra 
kartoflernes fremspiring er der set vingede cika-
der i marken. Landsforsøgene viser igen et stort 
behov for cikadebekæmpelse i marker med stor 
indflyvning.
 Igangsættelsen af den forebyggende bekæm-
pelse af kartoffelskimmel bygger i stigende grad 
på oplysninger fra Registreringsnettet for Kartof-
felskimmel i kombination med risikoværdier for 
sporedannelse og infektion (Skimmelstyring). 
De fleste avlere har startet forebyggelsen retti-
digt i forhold til forekomst af primær skimmel. 
Der er dog enkelte meget sent fremspirede kar-
toffelmarker, som ikke er behandlet rettidigt og 
derfor har givet anledning til et stort smittetryk 
og kraftige angreb i et større antal marker i spe-
cielt Nordjylland. I de øvrige marker er kartof-
felskimmel holdt under rimelig kontrol trods en 
generelt høj risiko for sporulering og infektion af 
kartoffelskimmel igennem hele vækstsæsonen.
 De store mængder nedbør i september og 
begyndelsen af oktober har igen i 2012 udsat 
optagningen af kartofler, og trods et generelt 
højt udbytteniveau, højt stivelsesindhold og 
god kvalitet er en del partier blevet kasseret på 
grund af råd og latente bakterieinfektioner. Det 
er specielt gået hårdt ud over lægge- og spisekar-
toflerne, hvor kvaliteten er afgørende for både 
holdbarheden, udseendet og, for læggekartof-
lernes vedkommende, kvaliteten af næste års 
avl.
 Prisen på kartofler er i oktober 2012 på 130 
til 140 kr. pr. hkg. Det er en acceptabel pris, når 
kartoflerne kan leveres direkte fra marken. Der 
er forventninger om bedre priser end i 2011 
som følge af, at de tidligt modnede kartofler er 
udsolgt, en reduktion i arealet med spisekartof-

ler i Danmark samt en generel reduktion i area-
let med spisekartofler i EU. Ved kampagnestart 
2012 til 2013 fastholder stivelsesfabrikkerne en 
garanteret pris på kartoffelstivelse, svarende til 
tidligere års priser inklusive det nu afkoblede 
EU-tilskud. Dette skyldes en stor afsætning i 
2011 og stigende priser på majs- og hvedesti-
velse. Den endelige pris inklusive efterbetaling 
fastsættes i 2013. Prisen på stivelse forventes 
derfor at kunne forblive på et rentabelt niveau 
i 2012 til 2013. Det er dog meget usikkert, hvor-
dan markedet vil udvikle sig fremover. 
 Som det fremgår af tabel 10 har udbyttet af 
fabriksroer og kartofler i 2012 været på et rela-
tivt højt niveau, svarende til niveauet i 2011.

Græs og grovfoder
Græsmarksplanter. Vinterperioden 2011 til 
2012 har været præget af moderate mængder 
sne, og på de fleste græsarealer har der været en 
tilfredsstillende overvintring.
 Græsvæksten er kommet tidligt i gang, men 
sidst i april har der været en periode med tørke 
og kølige nætter, som har standset væksten. Ef-
ter nedbør og højere temperaturer i maj er der 
kommet en næsten eksplosiv vækst i græsset. 
Den første slæt er høstet sidst i maj eller i begyn-
delsen af juni under gode bjærgningsbetingel-
ser. Udbytteniveauet i første slæt har været va-
rierende, men af god kvalitet med en høj foder-
værdi, dog med et moderat indhold af protein. I 
resten af græssets vækstperiode er der kommet 
rigeligt med nedbør, og de moderate temperatu-
rer, ofte under 20 grader C, i sommerperioden 
har været optimale for væksten af kløvergræs 
og medført en moderat lignificering af afgrøden, 
som har været medvirkende til en god fordøje-
lighed i ensilagen ved rettidig slæt.
 Der er i vækstperioden høstet græs efter man-
ge forskellige slætstrategier, varierende fra fire til 

Tabel 10. Udbytte af knold- og rodfrugter til 
salg

Mio.  hkg

1950-
54 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20121)

Fabriksroer 22,6 23,1 22,6 21,8 19,0 23,6 27,0 27,0
Kartofler 19,1 13,6 16,3 17,1 16,2 13,6 16,2 16,3

1) Foreløbige tal.
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seks slæt årligt. I nogle områder har årets få dage 
uden nedbør passet fortræffeligt til en strategi 
med fem slæt årligt, og der er høstet meget store 
udbytter af foderenheder og protein. 
 I nogle områder, hvor der er store græsarealer, 
og høstkapaciteten er begrænset, har det været 
svært at få bjærget den sidste slæt rettidigt på 
grund af store mængder nedbør i september 
og oktober. Der er ingen tvivl om, at 2012 vil gå 
over i historien som et af de bedste ”græsår”.
 Majs. På grund af køligt vejr er majsen sået re-
lativt sent i slutningen af april og i begyndelsen 
af maj. Tørt og lunt vejr i maj har sikret en god og 
hurtig fremspiring. Majsen har udviklet sig lang-
somt i det usædvanligt kølige og nedbørsrige 
vejr i juni, og mange majsmarker har lidt under 
de store nedbørsmængder. Det regnfulde vejr 
er fortsat i juli, dog med mere normale tempera-
turer. Blomstringen er startet i slutningen af juli, 
hvilket er en til to uger senere end normalt, men 
bestøvningen har været god.
 I det solrige og lune vejr i august har majsen 
indhentet lidt af den tabte udvikling. Det regn-
fulde og solfattige vejr i september og det kølige 
og regnfulde vejr i oktober har igen forhalet ud-
viklingen og kernefyldningen, og i de køligere 
egne har det knebet med at få majsen moden til 
helsæd. Heldigvis har der ikke været betydende 
nattefrost i september og oktober, som har kun-
net stoppe væksten. Især på de lette jordtyper 
har mange majsmarker vist kraftige tegn på 
mangel på næringsstoffer, hvilket de store ned-
børsmængder i sommerperioden antageligt har 

været medvirkende til. I de lune egne af landet, 
og hvor det har regnet mindre, har udbytterne 
været normale, mens de i den øvrige del af lan-
det har været meget varierende og under mid-
del. Regn i den sidste halvdel af oktober har gjort 
det vanskeligt at få den sidste majs høstet. 
 I flere majsmarker, især i marker med forfrugt 
majs og reduceret jordbearbejdning, har der væ-
ret relativt kraftige angreb af majsøjeplet. Angre-
bene har bredt sig fra første uge af juli, hvilket 
er tidligere end normalt. Angrebene af majsblad-
plet har overvejende været svage.
 Udbyttet af græsmarksafgrøderne har været 
stort i 2012, blandt andet på grund af tilstræk-
kelige nedbørsmængder. Derimod er majsud-
byttet skuffende, hvilket skyldes den kolde som-
mer og områdevis så store nedbørsmængder, at 
jorden har været så vandmættet, at majsen har 
taget skade. Se tabel 11.

Raps
Arealet med vinterraps er faldet yderligere en 
smule til høst 2012, selv om vinterrapsen gene-
relt har klaret vinteren 2011 til 2012 bedre end 
kornarterne. De ledende planteavlskonsulenter 
har vurderet, at det kun har været nødvendigt at 
omså 1 til 2 procent af arealet med vinterraps. 
Årsagen til faldet i arealet med vinterraps er der-
for primært den meget våde august i 2011, der 

Tabel 11. Udbytte af grovfoderafgrøder

Mio. a.e.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 20121)

Græsmarksafgrøder
Græs i omdrift 20,2 21,0 22,1 25,7 24,0 26,6 26,4
Græs uden for omdrift 5,8 5,4 5,3 5,9 5,1 5,3 4,9
Efterslæt efter korn og 
helsæd 1,1 1,0 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7
I alt 27,1 27,4 28,2 32,2 29,8 32,6 32,0

Øvrige ensileringsafgrøder
Majs 13,9 14,2 1,7 18,1 15,7 17,9 16,7
Lucerne 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4
Helsæd, vår- og 
vintersæd 3,2 3,1 2,3 2,8 3,0 3,2 3,0
I alt 16,5 17,4 17,7 19,1 21,3 21,6 20,1

Græsmarks- og ensile-
ringsafgrøder i alt 44,6 45,1 47,3 53,5 49,0 54,2 52,1

Foderroer
Rod 0,5 0,5 0,6 0,7 0,5 0,5 0,6
Grovfoder i alt 45,1 45,6 47,9 54,2 49,5 54,7 52,7

1) Foreløbige tal.

Udbringning af gylle med slæbeslanger under sam-
tidig tilsætning af syre. Når gyllen forsures, er der 
ikke krav om nedfældning i græsmarker. (Foto: Inger 
Bertelsen, Videncentret for Landbrug).
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flere steder gjorde det umuligt at sikre en retti-
dig etablering af afgrøden.
 Vinterraps. I april har der været mere ud-
bredte angreb af gråskimmel i flere marker, 
hvilket er usædvanligt. Gråskimmel er en typisk 
svækkelsesparasit, som hovedsageligt angriber 
svækkede og beskadigede planter. Det vurde-
res, at barfrost har svækket planterne og har 
skabt indfaldsveje for gråskimmel og bakterier. 
Indtrængningen er sket via bladstilkene fra de 
frostskadede blade. Angrebene har ikke bredt 
sig til de sunde planter. I foråret er der også set 
ret udbredte angreb af lys bladplet på de nedre 
blade i flere marker, men angrebet har i de fleste 
tilfælde ikke udviklet sig. I de fleste marker har 
der været svage angreb af knoldbægersvamp, 
men i flere marker har der været ret kraftige an-
greb af knoldbægersvamp. I enkelte marker har 
der også været meget rodhalsråd. Angrebene 
af rapsjordloppens larver og glimmerbøsser har 
været meget svage. Udbyttet af vinterraps pr. ha 
har været relativt stort, men på grund af et fal-
dende areal med afgrøden er den samlede pro-
duktion noget mindre end i de foregående år. Se 
tabel 12.

Frøafgrøder mv.
Markfrø. Høsten 2011 startede tidligt, men fra 
midt i juli blev vejret meget ustabilt med en del 
nedbør. Det gjorde det vanskeligt at få høstet 
afgrøderne og at få etableret de efterårssåede 
arter. Det våde vejr medførte også en del skader 
på de nye udlægsmarker på grund af spor og pro-
blemer med at få fjernet halmen. Fra sidst i sep-
tember blev vejret mere stabilt og mildt, hvilket 
sikrede udviklingen i de nye afgrøder.
 Indtil februar 2012 har vinteren været mild 

og mere våd end de foregående år. Det har 
sikret gode vækstforhold for afgrøderne, men 
har vanskeliggjort bekæmpelse af ukrudt med 
Reglone, der kræver, at afgrøderne er gået af 
vækst.
 Generelt er frømarkerne sluppet godt gen-
nem vinteren.
 Den kolde februar er blevet afløst af en me-
get mild marts, der har givet en tidlig vækststart 
i frømarkerne. Hele foråret har været præget af 
mildt og solrigt vejr. Det har gavnet frøafgrøder-
ne, der har fået en god blomstringsperiode med 
god bestøvning.
 Nedbøren har været meget uens fordelt. Der 
er kommet mest nedbør i Midt- og Vestjylland og 
mindst i Østdanmark. Det tørre vejr i maj har i 
nogle områder i Østdanmark reduceret udbyttet 
af især rødsvingel.
 Sygdomsmæssigt er 2012 gennemsnitligt. I 
Planteavlskonsulenternes Registreringsnet i alm. 
rajgræs, som blev startet i 2011, er der fundet ret 
udbredte angreb af kronrust fra primo juni, men 
kun meget svage angreb af sortrust, der ligeledes 
er kommet meget sent. I engrapgræs har der væ-
ret angreb af engrapgræsrust og gulrust, men på 
et meget moderat niveau. Ligeledes har angre-
bene af skadedyr været moderate.
 Høsten 2012 er startet til normal tid. Primo 
juli har de første mejetærskere kørt i de tidlige 
arter.
 Modsat de to foregående år er høsten forlø-
bet uden store vejrmæssige problemer. Måske 
på grund af de to foregående års erfaringer er 
nogle marker høstet med et ret højt vandind-
hold, hvilket har stillet store krav til tørreanlæg-
genes kapacitet.
 Høsten af havefrø er i 2012 forløbet godt. Spi-
nat, der er langt den største afgrøde, er modsat 
2011 blevet høstet under gode vejrforhold.
 Udbytterne i 2012 er generelt bedre end 
2011, selv om der også i 2012 er store variatio-
ner, specielt mellem landsdelene. Alm. rajgræs 
ligger på forholdstal 110 i forhold til tidligere år. 
Vejret har tilsyneladende passet denne afgrøde 
godt. Der har været en god bestøvning og pas-
sende nedbør på de rigtige tidspunkter. Udbyt-
terne i rødsvingel ligger over 2011, men ikke på 
højde med fem års gennemsnit. Forholdstallet 
for rødsvingel ligger på 93. Engrapgræs ligger 
på forholdstal 105. Det er betydeligt bedre end 

Tabel 12. Udbytte af raps og ærter

Mio. hkg

2006 2007 2008 2009 2010 2011 20121)

Vinterraps 4,3 5,9 6,3 6,3 5,8 5,0 4,7
Vårraps 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bælgsæd i alt 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3

Gennemsnitsudbytte, hkg pr. ha
Vinterraps 34,9 32,9 36,6 39,1 34,9 33,9 37,2
Vårraps 19,6 24,7 34,5 34,4 22,7 22,1 22,3
Bælgsæd i alt 31,0 33,6 31,5 33,0 32,4 34,7 37,8

1) Foreløbige tal.
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i 2011. Hvidkløveren, der i 2011 skuffede, har 
givet et flot resultat i 2012 med et forholdstal 
på 110. Moderate angreb af skadedyr, en god 
bestøvning og godt vejr i høstperioden har sikret 
det fine udbytte.
 Spinatudbytterne i 2012 er rigtig fine, svaren-
de til et forholdstal på 110 i forhold til de fem 
foregående år. Vejret i høst har været godt og 
angrebene af svampesygdomme på et moderat 
niveau. Sammen med gode priser sikrer det en 
god økonomi i spinatavlen.
 Markært og hestebønne. Arealet med bælg-
sæd er faldet en smule til høst 2012. Faldet skyl-
des et vigende areal med markært til moden-
hed, der ikke kan opvejes af en forsat stigning på 
cirka 40 procent i det beskedne areal med heste-
bønner i Danmark. Igen i 2012 har udbytterne 
i bælgsædsafgrøderne været svingende, og især 
hestebønnerne er som følge af den kølige som-
mer modnet sent.

Det forventede samlede høst-
udbytte
Det forventede samlede høstudbytte for 2012 
er vist i tabel 13. Udbytterne af korn- og bælg-
sæd er foreløbigt opgjort af Danmarks Statistik. 
Halmudbyttet og udbytterne af rodfrugter og 
græsmarksafgrøder er skønnet af Videncentret 
for Landbrug, Planteproduktion. Bemærk, at ud-
bytterne er gjort op i afgrødeenheder. For korn 
og markærts vedkommende er der anvendt de 
omregningsfaktorer, der p.t. er gældende. Der-
for er tallene for 1984 lavere end Danmarks Sta-

tistiks opgørelse. Man skal være opmærksom på, 
at tabel 13 ikke indeholder udbyttet af frø til ud-
sæd og grønsager. Det er kun de bjærgede halm-
mængder fra korn, der er vist. Det svarer normalt 
til cirka 50 procent af den samlede produktion, 
men opgørelsen er særdeles usikker.
 Årets samlede høst på 170,5 mio. afgrødeen-
heder kan betegnes som ganske tilfredsstillende 
under de gældende regler på miljøområdet, men 
når man tager det generelt meget lave protein-
indhold i afgrøderne i betragtning, er der ingen 
tvivl om, at udbyttet ville have været væsentligt 
større, hvis dansk landbrug ikke havde været un-
derlagt kravene om, at man kun må gødske op til 
i gennemsnit 85 procent af den optimale kvæl-
stofmængde.

Tabel 13. Det samlede høstudbytte (eksklusive 
frø til udsæd og grønsager) 

Mio. a.e.

1984 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20121)

Korn, kerne2) 92,6 85,4 81,3 89,8 100,4 86,8 87,2 93,9
Korn, halm3) 9,0 5,5 5,6 6,9 7,2 5,9 5,9 5,9
Bælgsæd 2,8 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3
Raps 8,5 7,4 10,1 10,7 10,8 9,9 8,7 8,1
Rodfrugter 28,7 8,7 9,3 9,4 8,6 8,8 10,2 10,2
Græsmarks-
afgr. 37,8 44,5 45,1 47,0 53,5 49,0 54,2 52,1
I alt 179,4 151,9 151,6 163,9 180,8 161,1 166,5 170,5

1) Foreløbige tal. 2) Inkl. 5.000 ha kernemajs. 3) Bjærget halmmængde.

I bestræbelserne for at finde alternative energikil-
der til kul og olie gennemføres der blandt andet 
forsøg med flerårige energiafgrøder. Her poppel og 
pil. (Foto: Carl Åge Pedersen, Videncentret for Land-
brug).
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Vinterbyg

Sorter

Konklusion
SY LEOO giver det største udbytte i årets lands-
forsøg med vinterbygsorter. Der er i årets lands-
forsøg høstet et rekordstort udbytte.
 Den mest dyrkede sort, Matros, betaler, som 
den eneste sort i landsforsøgene med vinter-
bygsorter, ikke for den gennemførte svampebe-
kæmpelse.
 KWS Meridian, der er seksradet, giver det 
største udbytte i de supplerende forsøg med vin-
terbygsorter.
 Det største udbytte af foderenheder til svin 
(FEsv pr. ha) blev i 2011 målt i den toradede sort 
KWS Glacier, efterfulgt af den ligeledes toradede 
sort California.

Landsforsøg
SY LEOO giver i 2012 et udbytte, der er 7 pro-
cent større end målesortsblandingens. Den 
seksradede sort KWS Meridian ligger nummer 
to med et udbytte, der er 3 procent større end 
måleblandingens. Den toradede sort Padura føl-
ger lige efter med et udbytte, der er 2 procent 
større end måleblandingens. Den toradede sort 
Matros, der er den mest dyrkede vinterbygsort 
herhjemme, giver i årets forsøg et udbytte, der 
er 1 procent mindre end måleblandingens.
 Merudbytterne for svampebekæmpelsen i 

landsforsøgene 2012 varierer fra 0,9 hkg pr. ha 
i sorten Matros til 8,5 hkg i nummersorten NSL 
08-6725-D.
 Landsforsøgene med vinterbygsorter har i 
2012 omfattet 24 sorter. Det er otte færre end 
i 2011. Sorterne har ligesom de foregående år 
ligget i samme forsøgsserie. Derfor kan alle ud-
bytter, registreringer og kvalitetsparametre sam-
menlignes direkte mellem sorterne. I 2012 er 
ni af de ti anlagte forsøg gennemført med et til-
fredsstillende resultat. Det tiende forsøg er kas-
seret på grund af en meget uens plantebestand 
efter vinteren.
 Resultaterne af årets landsforsøg med vinter-
bygsorter er vist i tabel 2. Der er som tidligere år 
anvendt en målesortsblanding som reference. 

Vælg en vinterbygsort, der
•	 	har en god overvintringsevne
•	 	har	givet	et	stort	udbytte	i	flere	års	forsøg	

og uden svampebekæmpelse
•	 	har	lav	modtagelighed	for	meldug,	skold-

plet, bygbladplet og bygrust
•	 	har	et	højt	energiindhold	til	svinefoder
•	 	er	blandt	de	mest	stråstive	sorter,	så	be-

hovet for vækstregulering kan minime-
res.

Strategi

Tabel 1. Oversigt over flere års forsøg med sor-
ter af vinterbyg, forholdstal for udbytte

Vinterbyg 2008 2009 2010 2011 2012

Blanding1) 100 100 100 100 100
Matros 111 109 105 104 99
Apropos 108 105 101 101 98
Sandra 107 103 91 97
Anisette 106 99 103 95 96
Tasmanien 104 107 95 100 95
Zephyr 108 104 96 100 92
KWS Meridian2) 101 108 96 103
Souleyka2) 104 94 98
SEC 116A-2C2) 99 101
KWS Tonic2) 92 101
California 103 99
BR 8096a452) 99 99
Chalup 100 98
KWS Glacier 104 97
Xenon 98 95
SY LEOO2), 3) 107
Padura 102
Alpine 101
NORD 06067/52) 100
AC 05/279/74 96
NSL 08-6725-D 95
SY 209-72 95
SJ 075394 94
Talisman 93

1)  2008: Chess, Himalaya, Jeopardy, Cressida; 2009: Chess, Anisette, 
Himalaya, Tasmanien; 2010: Apropos, Anisette, Himalaya, Tasmanien; 
2011: Apropos, Anisette, Finlissa, Tasmanien; 2012: Apropos, Anisette, 
Sandra, Tasmanien. 2) 6-radet. 3) Hybrid.
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Måleblandingen består i 2012 af de toradede 
sorter Apropos, Anisette, Sandra og Tasmanien, 
idet Finlissa er erstattet af Sandra i forhold til i 
2011. I målesortsblandingen er der som gen-
nemsnit af årets forsøg høstet et udbytte på 87,5 
hkg pr. ha. Det er hele 12,7 hkg pr. ha mere end i 
2011 og er ny udbytterekord i forsøgene.
 I tabel 2 er udbytterne opdelt på Øerne og Jyl-
land.	Tabellen	er	sorteret	efter	udbytte,	og	flere	
af de seksradede sorter ligger i den øverste del 
af tabellen. De seksradede sorter lå også i top i 
2010, mens det i 2011 var de toradede sorter, 
der klarede sig bedst. Den store forskel mellem 
årene hænger formentlig sammen med blandt 
andet nedbørsmængderne. Foråret 2011 var 
tørt, mens foråret i 2012 har været både fugtigt 
og lunt, hvilket har betydet, at vinterbyggen er 
kommet	rigtig	godt	 fra	 start	på	de	fleste	 lokali-
teter. I den næst yderste kolonne til højre i ta-
bel 2 er anført det målte indhold af råprotein i 
sorterne. Det varierer fra 10,0 procent i den to-
radede nummersort SY 209-72 til 11,1 procent 
i den toradede nummersort AC 05/279/74 og er 
som gennemsnit 0,9 procent lavere end sidste 
år. Rumvægten svinger mellem 64,4 i den tora-
dede sort Tasmanien og 70,4 i den toradede sort 
Sandra og er som gennemsnit 0,8 enheder lavere 
end i sidste års forsøg.
 Der er i 2012 gennemført tre forsøg med og 
uden svampebekæmpelse i vinterbygsorterne. 
Resultaterne af disse forsøg ses i tabel 3. Svam-

pebekæmpelsen i forsøgene er afpasset efter de 
mest udbredte svampesygdomme i vækstsæso-
nen og på det enkelte forsøgssted. I alle forsø-
gene er svampebekæmpelsen gennemført som 
én behandling.
 Som det fremgår af tabel 3, er der opnået et 
merudbytte for svampebekæmpelsen i alle de 
afprøvede sorter. Merudbytterne for svampe-
bekæmpelse i årets forsøg ligger på niveau med 
sidste års merudbytter, men med nogen forskel 
mellem årene for en del af sorterne. Det skyldes 
især, at skoldplet har været den mest domine-
rende sygdom i 2012, mens det i 2011 var mel-
dug og især bygbladplet, der dominerede.
 I figur 1 ses en grafisk afbildning af årets tre 
landsforsøg med vinterbygsorter med og uden 
svampebekæmpelse. Figuren illustrerer økono-
mien i den gennemførte svampebekæmpelse. 
Svampebekæmpelsen i forsøgene har i gennem-

Fra landsforsøget med vinterbygsorter på JB 1 ved 
Billund. I forsøget har der været relativt kraftige 
angreb af skoldplet og som følge heraf pæne mer-
udbytter for den gennemførte svampebekæmpelse 
i de modtagelige sorter. (Foto: Morten Haastrup, 
Videncentret for Landbrug).

Tabel 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2012, 
med svampebekæmpelse. (B1)

Vinterbyg

Udbytte og 
merudbytte,

hkg pr. ha

Hele landet

Udb. 
og mer-

udb., 
hkg pr. 

ha

Fht. for 
udbytte

Pct. rå-
protein

Rum-
vægt, kg 

pr. hlØerne Jylland

Antal forsøg 4 5 9 9 9
Blanding1) 94,7 81,7 87,5 100 10,6 67,7
SY LEOO2), 3) 6,7 5,9 6,3 107 10,4 69,2
KWS Meridian2) 1,3 3,3 2,4 103 10,6 66,8
Padura 0,9 2,1 1,6 102 10,7 68,9
Alpine -1,2 2,7 0,9 101 10,5 67,3
SEC 116A-2C2) 2,0 0,1 0,9 101 10,4 65,7
KWS Tonic2) -1,6 2,6 0,7 101 10,3 66,7
Nord 06067/52) -2,6 1,5 -0,3 100 10,8 66,7
California 1,5 -2,0 -0,5 99 10,6 67,5
Matros -2,0 0,4 -0,7 99 10,7 67,6
BR 8096a452) -1,3 -0,8 -1,0 99 10,7 64,6
Apropos 0,8 -3,2 -1,4 98 10,4 66,9
Chalup -2,0 -1,1 -1,5 98 10,5 68,4
Souleyka2) -3,6 -0,1 -1,7 98 11,0 65,1
Sandra -1,7 -3,3 -2,6 97 10,7 70,4
KWS Glacier -0,7 -4,9 -3,0 97 10,1 69,2
Anisette -4,5 -2,4 -3,3 96 10,7 67,8
AC 05/279/74 -6,1 -2,1 -3,9 96 11,1 67,7
Tasmanien -4,2 -4,4 -4,3 95 10,6 64,4
Xenon -6,1 -3,4 -4,6 95 10,6 67,8
NSL 08-6725-D -3,4 -5,6 -4,7 95 10,3 69,9
SY 209-72 -3,7 -5,5 -4,7 95 10,0 67,5
SJ 075394 -3,3 -6,8 -5,2 94 10,2 66,7
Talisman -5,4 -6,6 -6,0 93 10,2 67,1
Zephyr -6,8 -7,0 -6,9 92 10,4 67,3
LSD 5,6 2,8 3,0

1) Apropos, Anisette, Sandra, Tasmanien. 2) 6-radet. 3) Hybrid.
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Tabel 3. Vinterbygsorter med og uden svam-
pebekæmpelse, landsforsøg 2012. (B2)
A: Ingen bekæmpelse af bladsvampe
B: 0,25 liter Comet + 0,25 liter Zenit 575 EC 
pr. ha eller 0,25 liter Comet + 0,25 liter Folicur 
EC 250 pr. ha, udbragt på en gang

Vinterbyg

Procent dækning med
Udbytte,
hkg kerne

pr. ha

Merud-
bytte

for sv.-
bekæm-

pelsemel-
dug

skold-
plet

byg-
blad-
plet

A B B-A

Antal forsøg 3 3 3 3 3
Blanding1) 0,01 3 0,03 77,8 83,0 5,2
SY LEOO2), 3) 0,07 1 0,3 83,9 88,1 4,2
KWS Meridian2) 1 2 0,01 82,0 85,1 3,1
Padura 0,7 0,2 0,03 80,1 85,0 4,9
KWS Tonic2) 2 3 0,07 79,0 84,9 5,9
Alpine 0,09 0,6 0,02 78,7 84,3 5,6
California 0,1 2 0,06 80,1 83,9 3,8
Chalup 1 1 0,3 78,1 83,1 5,0
SEC 116A-2C2) 0,3 2 0,2 78,4 83,1 4,7
Anisette 0,01 10 0,06 76,8 81,7 4,9
Matros 0 0,1 0,02 80,8 81,7 0,9
AC 05/279/74 0,02 0,2 0,01 78,0 81,6 3,6
Nord 06067/52) 2 1 0,02 77,3 81,1 3,8
Sandra 0,01 9 0,03 78,1 80,9 2,8
Apropos 0 10 0,07 77,7 80,9 3,2
BR 8096a452) 0,01 1 0,01 74,8 80,1 5,3
Souleyka2) 0 1 0,02 74,8 79,6 4,8
Xenon 0 6 0,03 77,4 79,3 1,9
Tasmanien 0,02 8 0,01 74,1 79,1 5,0
SY 209-72 2 5 0,02 74,7 78,6 3,9
NSL 08-6725-D 0,04 15 0,02 68,8 77,3 8,5
KWS Glacier 0,2 16 0,1 71,2 76,2 5,0
Talisman 0,3 9 0,07 70,0 75,7 5,7
SJ 075394 0,2 14 0,02 69,3 74,5 5,2
Zephyr 0,3 16 0,09 68,4 73,6 5,2
LSD, sorter 2,9
LSD, svampebek. 0,8
LSD, vekselvirkning mellem sorter og 
svampebek. ns

1) Apropos, Anisette, Sandra, Tasmanien. 2) 6-radet. 3) Hybrid.

Sorter med og uden svampebekæmpelse

65 70 75 80 85 90

Uden svampebekæmpelse
Nettoudbytte i behandlede led

Omk. til udbringning
Omk. til svampemidler

Hkg pr. ha

2)  6-radet.

1)  Apropos, Anisette, Sandra, Tasmanien.
3) Hybrid.

Blanding1)

SY LEOO2), 3)

KWS Meridian2)

Padura

KWS Tonic2)

Alpine

California

Chalup   

SEC 116A-2C2)

Anisette

Matros

AC 05/279/74

Nord 06067/52)

Sandra

Apropos

BR 8096a452)

Souleyka2)

Xenon

Tasmanien

SY 209-72

NSL 08-6725-D

KWS Glacier

Talisman

SJ 075394

Zephyr

Figur 1. Udbytte af vinterbygsorter med og uden 
svampebekæmpelse. Den lyseblå bjælke viser ud-
byttet, hvor der ikke er gennemført svampebekæm-
pelse. Hele den flerfarvede bjælke viser udbyttet, 
når der er behandlet med svampemidler, som det 
fremgår af tabel 3. Den orange del af bjælken sva-
rer til omkostningen til svampemidlerne. Den gule 
del svarer til omkostningen til udbringning på 70 kr. 
pr. ha pr. gang, når man selv står for arbejdet, og 
den mørkegrønne del af bjælken viser nettoudbyt-
tet. Det har i årets forsøg været rentabelt at gen-
nemføre behandlingen i de 23 sorter, hvor den mør-
kegrønne bjælke er længere end den lyseblå.
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snit kostet, hvad der svarer til 1,4 hkg pr. ha in-
klusive udbringning. I årets forsøg er der opnået 
et positivt nettomerudbytte i hele 23 af de 24 
sorter i afprøvningen.

Foderværdi i vinterbygsorter 2011
Igen i 2011 blev udvalgte vinterbygsorter i lands-
forsøgene analyseret for foderværdien til svin. I 
2011 blev der analyseret prøver af fem sorter af 
vinterbyg i landsforsøgene. Det er tre sorter fær-
re end året før. Ligesom de foregående år blev 
der analyseret prøver fra tre lokaliteter, hvor der 
var opnået normale udbytter, dvs. at de ikke var 
præget af tørke, sygdomme eller tilsvarende. 
Det er med til at sikre, at analyserne med størst 
mulig sikkerhed viser reelle forskelle i sorternes 
kvalitet. Prøver fra høst 2012 er i øjeblikket ved 
at blive analyseret for foderværdi. Analyseresul-

taterne fra 2012 vil blive publiceret, så snart de 
foreligger. Analyseresultaterne fra høst 2011 ses 
i tabel 4. Det største udbytte af foderenheder til 
svin (FEsv pr. ha) blev i 2011 målt i den toradede 
sort KWS B100, efterfulgt af den ligeledes tora-
dede sort California.

Supplerende forsøg med vinterbygsorter
I 2012 er der, sideløbende med landsforsøgene 
med vinterbygsorter, gennemført i alt 11 supple-
rende forsøg med otte af de afprøvede sorter. 
De otte sorter er som årene før udvalgt af de lo-
kale planteavlskonsulenter, der ser dem som væ-
rende særligt interessante, enten fordi de har en 
stor udbredelse, eller fordi de er nye og lovende 
på markedet.
 Udbyttet i de supplerende forsøg med vin-
terbygsorter ligger i 2012 omkring 7 hkg pr. ha 

”Solskoldning” eller kraftig anthocyandannelse på 
den side af vinterbygakset, som vender mod lyset, 
og ikke på undersiden af akset. Her i sorten Matros. 
Mængden af anthocyan varierer fra sort til sort. 
Anthocyan beskytter blandt andet planten mod UV-
lys. (Fotos: Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for 
Landbrug).

Tabel 4. Vinterbygsorternes udbytte i foderenheder, FEsv pr. ha, landsforsøg 2011. Se afsnittet 
Sorter, priser, midler og udviklingsstadier vedrørende definition af FEsv og FEso

Vinterbyg FEsv pr. hkg FEso pr. hkg Pct. råprotein Rumvægt,  
kg pr. hl

Fht. for  
udbytte

Udbytte,  
hkg pr. ha FEsv pr. ha FEso pr. ha

Antal forsøg 3 3 9 9 9 9     
Blanding1) 107,6 107,2 11,0 67,7 100 74,8 8.048 8.019
KWS Glacier 107,9 107,6 10,8 70,2 104 77,6 8.373 8.350
California 105,3 105,3 11,3 69,8 103 77,3 8.140 8.140
Apropos 100,6 101,5 10,6 68,6 101 75,8 7.625 7.694
KWS Meridian2) 104,0 104,2 11,8 66,5 96 71,9 7.478 7.492
KW 6-9262) 101,2 101,7 11,9 65,5 92 68,9 6.973 7.007
LSD 4,0   3,2 2,9

1) Apropos, Anisette, Finlissa, Tasmanien. 2) 6-radet. 

Tabel 5. Vinterbygsorter 2012, supplerende 
forsøg, med svampebekæmpelse. (B3)

Vinterbyg

Procent dækning med
Kar.  
for  

leje-
sæd1)

Udb. 
og 

mer-
udb., 

hkg pr. 
ha

Fht.
for ud-
bytte

Pct. 
råpro-

teinbyg-
rust

mel-
dug

skold-
plet

Antal forsøg 7 7 7 11 11 11
Blanding2) 0,4 0 0,9 1 79,7 100 10,7
KWS Meridian3) 1 0 1 1 3,2 104 10,5
Matros 0,04 0,01 0,9 2 1,0 101 10,6
Souleyka3) 0 0 2 0 0,2 100 10,9
Anisette 0,02 0,02 2 1 0,1 100 10,3
California 0,07 0 3 0 -0,4 99 10,5
Apropos 0,3 0 1 1 -0,9 99 10,2
Sandra 0 0,04 2 0 -3,0 96 10,7
Zephyr 0 0 4 1 -6,5 92 10,3
LSD 2,9

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd. 2) Apropos, Anisette, Sandra, Tasmanien. 
3) 6-radet.



28

Vinterbyg – sorter

lavere end i landsforsøgene. Den seksradede 
sort KWS Meridian, der også klarer sig godt i 
landsforsøgene, er den højest ydende sort i årets 
supplerende forsøg, efterfulgt af den toradede 
sort Matros, der de to foregående år har været 
den højest ydende sort i de supplerende forsøg. 
Rangeret efter udbytte ligger sorterne i de sup-
plerende forsøg i stort set samme rækkefølge 
som i landsforsøgene med vinterbygsorter.
 Der er igen i år gennemført fem supplerende 
forsøg med vinterbygsorter med og uden svam-
pebekæmpelse. Svampebekæmpelsen, der frem-
går af tabel 6, svarer nogenlunde til behandlin-
gen i landsforsøgene. Omkostningerne til svam-
pebekæmpelsen i de supplerende forsøg svarer i 
gennemsnit til 1,5 hkg pr. ha inklusive udbring-
ningen. Den gennemførte behandling er renta-
bel i alle de afprøvede sorter, på nær Souleyka og 
Matros.

Vinterbygsorters egenskaber og flere års 
resultater
I observationsparcellerne sammenlignes alle de 
afprøvede sorters modtagelighed for svampe-

sygdomme, ligesom deres dyrkningsegenskaber 
bedømmes. Alle registreringer af sygdomme 
er gennemført af medarbejdere ved NaturEr-
hvervstyrelsen, Afdeling for Sortsafprøvning, 
Tystofte. Bedømmelserne er præsenteret i tabel 
7. I højre side af tabellen er udvalgte karakterer 
fra den lovbestemte værdiafprøvning anført for 
de otte af de 24 afprøvede sorter, der er på den 
danske sortsliste.
 Af kolonnen længst til venstre i tabel 7 frem-
går, at der i år kun er tre dages forskel i mod-
ningstidspunktet mellem den tidligst modnede 
sort, den toradede Sandra, og den sildigste sort, 
den toradede nummersort SJ 075394. Strålæng-
den varierer i årets observationsparceller fra 71 
cm i sorten KWS Glacier til 97 cm i den seksra-
dede nummersort SEC 116A-2C. De samme sor-
ter havde henholdsvis korteste og længste strå 
i sidste års observationsparceller. Karaktererne 
for lejesæd i årets observationsparceller er no-
genlunde på niveau med 2011. Mindst tendens 
til lejesæd er observeret i de toradede sorter Ma-
tros og California, mens de toradede sorter KWS 
B100 og SY 209-72 har størst tendens til lejesæd 
i 2012. Haglbyger har umuliggjort bedømmelser 
af nedknækning af strå og aks på de udvalgte lo-
kaliteter.
 Meldugangrebene i årets observationsparcel-
ler med vinterbygsorter er knap så kraftige som 
i 2011 og varierer fra 0 procent angreb i sorten 
Xenon til 4,5 procent angreb i sorten KWS Gla-
cier. Angrebene af bygrust har været en smule 
kraftigere end de relativt svage angreb, der 
blev observeret i sidste års observationsparcel-
ler. Sorten Chalup, der også var mest angrebet i 
2011, har været kraftigst angrebet med 13 pro-
cent dækning, mens den mest dyrkede sort, Ma-
tros, er gået næsten fri med 0,01 procent dæk-
ning i årets observationsparceller. Angrebene af 
bladplet har været svage i 2012. Fem af sorterne 
er gået helt fri, mens sorten Xenon med 4,0 pro-
cent dækning har været kraftigst angrebet. An-
grebene af Ramularia har, sammenlignet med de 
foregående år, været relativt kraftige og varierer 
fra 1,4 procent dækning i sorten Chalup til 38 
procent dækning i nummersorten SJ 064207. 
Angrebene af skoldplet har været en smule kraf-
tigere i årets observationsparceller, sammenlig-
net med de to foregående år, og har varieret fra 
0,1 procent dækning i de toradede sorter Padura 

Tabel 6. Vinterbygsorter med og uden svam-
pebekæmpelse, supplerende forsøg 2012. (B4)
A: Uden bekæmpelse af bladsvampe
B: 0,25 liter Comet + 0,25 liter Folicur EC 250 
pr. ha eller 0,25 liter Comet + 0,25 liter Zenit 
575 EC, udbragt på en gang, eller 0,2 liter 
Comet + 0,4 liter Folicur EC 250 + 0,2 liter Ze-
nit 575 EC, udbragt ad to gange

 Vinterbyg

Procent dækning med
Udbytte,

hkg pr. ha

Merudb. 
for 

svampe- 
bekæmp.mel- 

dug
skold- 

plet
byg- 
rust

A B B-A

Antal forsøg 5 5 5 5 5
Blanding1) 0,02 1 0,02 72,1 73,9 1,8
Anisette 0,04 3 0,01 71,2 75,3 4,1
KWS Meridian2) 0,08 2 0,01 72,2 75,0 2,8
California 0,02 3 0 71,8 73,7 1,9
Souleyka2) 0,01 0,5 0 72,1 73,0 0,9
Apropos 0,01 2 0,04 71,8 72,9 1,1
Matros 0,02 0,2 0 72,0 72,9 0,9
Sandra 0,01 2 0,01 67,9 72,0 4,1
Zephyr 0,07 5 0 62,6 67,6 5,0
LSD, sorter 3,7
LSD, svampebek. 1,7
LSD, vekselvirkning mellem sorter og 
svampebek. ns

1) Apropos, Anisette, Sandra, Tasmanien. 2) 6-radet.
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og Alpine og op til 19 procent dækning i sorten 
KWS Glacier, der også var kraftigst angrebet i ob-
servationsparcellerne i 2011.
 Udbyttestabiliteten er en afgørende parame-
ter ved valg af vinterbygsort, og sorter, der har 
givet	et	stort	og	stabilt	udbytte	gennem	flere	års	
forsøg, bør altid foretrækkes. De gennemsnitlige 
forholdstal for udbytte i de seneste to til fem år 
er vist i tabel 8 for de sorter af vinterbyg, der har 
været med i perioden. Resultaterne i tabel 8 kan, 
sammen med resultaterne i tabel 1 i dette afsnit, 
give et overblik over, hvordan sorterne klarer sig 
gennem	flere	 års	dyrkning,	 og	 således	 være	en	
god hjælp, når der skal vælges vinterbygsorter.
 Til høst 2012 har ti sorter udgjort mere end 
1,0 procent af den solgte udsæd. Den mest solg-
te sort er Matros, der med en markedsandel på 
54 procent er meget dominerende. De seksra-
dede sorter udgør tilsammen kun 11 procent af 
salget til høst 2012.

Tabel 7. Egenskaber for vinterbygsorter 2012

Vinterbyg

Observationsparceller 2012 Beskrivende sortsliste,
Landbrugsplanter 20121)

Dato for 
moden- 

hed

Strå- 
længde, 

cm

Kar. for 
leje- 

sæd2)

Procent dækning af bladareal Vinter- 
fast- 
hed

Korn- 
vægt

Sorte-
ring

Foder-
kvalitetmeldug bygrust bladplet Ramu-

laria
skold- 

plet

Antal forsøg 6 4 2 15 5 2 6 14
Blanding3) 20/7 83 1,0 0,4 1,0 1,5 7 1,9
AC 05/279/74 20/7 81 1,0 0,6 2 0,01 17 0,2
Alpine 19/7 78 0,5 1 2,1 0,5 7 5
Anisette 19/7 82 0,5 0,7 6 0 4 4,8 8 8 8 6
Apropos 19/7 95 1,0 0,8 0,5 0,01 6 5
BR 8096a454) 20/7 81 0,5 2,7 7 0,1 11 6
California 19/7 71 3,0 4,5 1,3 0 19 19 8 7
Chalup 21/7 84 1,0 1,7 0,1 1,5 14 0,1
KWS Glacier 20/7 92 1,5 2,5 0,2 0,05 11 1,8
KWS Meridian4) 20/7 94 2,0 5 0,2 0,05 28 6 5 6
KWS Tonic4) 20/7 89 0,5 0,8 0,01 2 25 0,8
Matros 19/7 93 1,0 2,1 0,1 0,06 20 2 6 5 2
NORD 06067/54) 19/7 83 2,5 1 0,9 0,5 25 19
NSL 08-6725-D 19/7 97 1,5 1,9 6 0,01 9 3,7
Padura 20/7 77 1,0 8 13 0 38 3,1
Sandra 21/7 78 1,5 9 5 0 1,4 14 5 9 9
SEC 116A-2C4) 19/7 82 1,5 6 0,2 0 26 0,1
SJ 075394 20/7 80 3,0 2,6 2,7 0,06 22 3,7
Souleyka4) 19/7 91 1,0 1 12 1,5 3 2
SY 209-72 18/7 77 1,0 0,3 9 0,5 15 6
SY LEOO4), 5) 20/7 92 1,5 2,2 0,02 0,01 22 1,3
Talisman 20/7 85 1,0 1,8 1 0,5 27 4 6 2
Tasmanien 20/7 80 1,5 0,05 1,7 2,5 2,5 6 8 4 1 4
Xenon 19/7 82 0,5 0 2 4 24 2,1
Zephyr 20/7 87 2,0 1,6 3,9 1,5 4,3 15 7 7 8 7

1) Skala: 1-9, 1 = lave værdier. 2) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd. 3) Apropos, Anisette, Sandra, Tasmanien. 4) 6-radet. 5) Hybrid.

Tabel 8. Vinterbygsorter, forholdstal for ud-
bytte, gennemsnit to til fem år

Vinterbyg 2008-2012 2009-2012 2010-2012 2011-2012

Blanding1) 100 100 100 100
Matros 106 104 103 102
Apropos 102 101 100 100
Tasmanien 102 99 97 98
Zephyr 102 98 96 96
Anisette 102 98 98 96
KWS Meridian2) 102 102 100
Souleyka2) 99 96
Sandra 97 94
California 101
Glacier 101
SEC 116A-2C2) 100
BR 8096a452) 99
SJ 064207 99
KWS Tonic2) 97
Xenon 97

1)  2008: Chess, Cressida, Himalaya, Jeopardy; 2009: Chess, Anisette, 
Himalaya, Tasmanien; 2010: Apropos, Anisette, Himalaya, Tasmanien; 
2011: Apropos, Anisette, Finlissa, Tasmanien; 2012: Apropos, Anisette, 
Sandra, Tasmanien. 2) 6-radet. 
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Sygdomme
Konklusion
I årets to forsøgsserier er der opnået positive, 
men moderate nettomerudbytter på omkring 
2 til 3 hkg pr. ha for svampebekæmpelse. For-
søgene	viser,	at	der	er	flere	jævnbyrdige	løsnin-
ger til svampebekæmpelse i vinterbyg. Der har 
ikke været nogen sikker sammenhæng mellem 
midlernes effekt på Ramularia og de opnåede 
merudbytter. I forsøgene har skoldplet og Ra-
mularia været mest udbredt, men har optrådt 
med moderate angreb indtil sidste bedømmelse 

omkring 8. juni. Fem af de ni forsøg er udført i 
sorten Matros, som kun er svagt modtagelig for 
skoldplet, men er modtagelig for Ramularia.

Registreringsnet
I figur 2 til 4 ses udviklingen af svampesygdom-
me i vinterbyg i Planteavlskonsulenternes Re-
gistreringsnet i 2012. Skoldplet har været mest 
udbredt, og angrebene har været kraftigere end 

Tabel 9. Vinterbygsorter, der har udgjort over 
1,0 procent af den solgte udsæd til høst 2012. 
Procent af solgt udsæd

Høstår 2008 2009 2010 2011 2012

Matros 7 13 54
Sandra 16
Anisette 12 21 18 10
KWS Meridian1) 4 6 3 6
Salling 1 11 3
Souleyka1) 2
Pelican1) 2 5 8 9 2
Tasmanien 8 6 12 2
Zephyr 6 12 15 2
SY WAHOO1), 2) 1
Andre sorter 98 65 39 19 2

1) 6-radet, 2) Hybrid.
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Figur 2. Udviklingen af skadegørere i vinterbyg i 
Planteavlskonsulenternes Registreringsnet.

Figur 3. Udviklingen af skoldplet i de seneste seks år 
i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet.

Figur 4. Udviklingen af skoldplet i forskellige vinter-
bygsorter i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet.
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i de foregående fem år. Sorten Matros har været 
mindst angrebet af skoldplet, mens Zephyr, Tas-
manien og Sandra har været meget angrebet. Se 
figur 4. Meldug har også været relativt udbredt 
og har optrådt med moderate til kraftige angreb. 
Angrebene af bygbladplet og bygrust har været 
svage	til	moderate.	I	flere	marker,	blandt	andet	
med sorten Matros, har plettypen af bygblad-
plet optrådt mere udbredt end normalt. Nor-
malt er nettypen af bygbladplet mest udbredt. 
Fra primo juni er Ramularia begyndt at brede sig 
i	flere	vinterbygmarker.

Sammenligning af svampemidler
Der er gennemført forsøg efter to forsøgsplaner 
med sammenligning af svampemidler og blan-
dinger af svampemidler. Se tabel 10 og 11. I 
vinterbyg er der i 2012 kun afprøvet et nyt svam-
pemiddel, nemlig Folicur Xpert, hvor indholdet 

i normaldoseringen på 1,0 liter pr. ha svarer til 
0,64 liter Folicur + 0,32 liter Proline pr. ha. Af de 
afprøvede midler er Folicur Xpert og Viverda p.t. 
ikke godkendt. Viverda indeholder tre aktivstof-
fer, der allerede er på markedet, nemlig boscalid 
og epoxiconazol, som er kendt fra Bell, og py-
raclostrobin, som er kendt fra Comet. Normal-
doseringen for Viverda er 2,5 liter pr. ha, men 
mængden af aktivstof er meget høj ved denne 
dosering, hvorfor effekten af 0,75 liter Viverda 
er afprøvet, da indholdet herved ligger tæt på 
indholdet i 0,5 liter Bell + 0,15 liter Comet, der 
tidligere har været afprøvet i forsøgene som halv 
dosering.
 I tabel 10 ses resultatet af forsøg, hvor forskel-
lige midler og blandinger er afprøvet i samlet 
halv dosis omkring skridning. Prosaro er yderli-
gere afprøvet i trekvart og kvart dosis, ligesom 
Bell yderligere er afprøvet i kvart dosis. Forsø-
gene er udført i sorterne Matros (tre forsøg), 
Anisette og Sandra. På landsplan har Matros 
udgjort omkring 55 procent af vinterbygarealet 
i 2012. Det fremgår, at der har været moderate 
angreb af svampesygdomme. Sidste bedøm-
melse er foretaget omkring 7. juni, og mange 
steder i blandt andet Matros er det i 2012 set, at 
Ramularia har bredt sig fra dette tidspunkt. Selv 
om skoldplet har været mest udbredt, har an-
grebene været svage, og Matros er mindre mod-
tagelig for skoldplet. Der er opnået nettomer-
udbytter på omkring 3 hkg pr. ha for mange af 
løsningerne. Det højeste nettomerudbytte med 
halv dosis er opnået med Prosaro. Merudbyttet 
og nettomerudbyttet ved brug af Osiris og Orius 
har ligget lavere end for mange af de øvrige løs-
ninger, hvilket også gælder i gennemsnit af de 
seneste tre års forsøg, som ses nederst i tabellen. 
Det højeste nettomerudbytte i enkeltforsøgene 
på 6,2 hkg pr. ha er opnået i Matros ved brug af 
halv dosis Prosaro.
 Nettomerudbyttet med de tre doseringer af 
Prosaro har ligget på samme niveau, men kvart 
dosering har resulteret i et sikkert lavere merud-
bytte og nettomerudbytte end trekvart dosis.
 Af de afprøvede løsninger har Aproach + 
Bumper og Comet + Orius svagest effekt på Ra-
mularia, men der har ikke været sikre forskelle 
på disse løsninger og mange af de øvrige løsnin-
ger med bedre effekt mod Ramularia. Orius har 
også svag effekt mod Ramularia.

Sortsforskelle i modtagelighed over for skoldplet i 
sortsforsøg på Bornholm, fotograferet den 25. juni. 
Der er meget skoldplet i Zephyr (øverst), men ikke 
særlig meget i Matros (nederst). (Fotos: Ghita Cord-
sen Nielsen, Videncentret for Landbrug).
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Det fremgår, at nettomerudbytterne ikke æn-
drer sig særlig meget ved de nye forventede af-
gifter.
 I tabel 11 ses resultatet af forsøg, hvor forskel-
lige midler og blandinger er afprøvet i samlet 
halv dosis omkring skridning. Blandingen Comet 
+ Folicur er yderligere afprøvet i kvart dosis og Vi-
verda yderligere med 1,25 liter pr. ha. Ligeledes 
er effekten af to sprøjtninger belyst i forsøgsled 
2 og 3. Forsøgene er udført i sorterne Matros (to 

forsøg), Anisette og Sandra. Der har optrådt mo-
derate angreb af svampesygdomme. Skoldplet 
og Ramularia har været mest udbredt. Der er 
kun opnået små nettomerudbytter på omkring 1 
hkg pr. ha, og der har ikke været sikre forskelle på 
merudbytterne. Ved halv dosering er det højeste 
nettomerudbytte opnået med 0,35 liter Prosaro 
+ 0,15 liter Comet pr. ha. Det højeste nettomer-
udbytte i enkeltforsøgene på 4,2 hkg pr. ha er op-
nået i Matros ved brug af halv dosis Prosaro.

Tabel 10. Bladsvampe, middelafprøvning. (B5, B6, B7, B8)

Vinterbyg

Pct. dækning med Hkg kernepr. ha Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug

Ra-
mu-
la-
ria

skold-
plet

Ud-
bytte

og
mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb.,

ny 
afgift

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug

Ra-
mu-
la-
ria

skold-
plet

Ud-
bytte

og
mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb., 

ny 
afgiftca. 7/6 ca. 7/6

2012. 5 forsøg 2011-2012. 9 forsøg
 1. Ubehandlet 0,9 0,7 0,5 0,9 4 75,1 - - 4 0,4 0,7 1 3 71,5 - -
 2. 0,25 l Aproach 

+ 0,125 l Bumper 25 EC 0,07 0,08 0,01 0,5 2 3,7 2,5 2,5 - - - - - - -
 3. 1,0 l Osiris 0,02 0,08 0,01 0,4 1 1,9 0,5 0 1 0,05 0,05 0,6 1 2,3 0,8 0,3
 4. 0,75 l Viverda 0,07 0,08 0,06 0,5 1 4,7 2,8 - 0,4 0,04 0,08 0,5 1 3,9 2,0 -
 5. 0,25 l Comet 

+ 0,3 l Orius 200 EW 0,03 0,06 0,2 0,7 2 3,9 2,5 2,5 1 0,03 0,1 0,8 1 3,7 2,4 2,3
 6. 0,4 l Proline EC 250 0,07 0,09 0,01 0,6 1 5,3 3,4 3,6 0,9 0,05 0,04 0,6 0,8 4,1 2,3 2,5
 7. 0,75 l Prosaro 250 EC 0,03 0,05 0,01 0,3 1 6,3 4,0 4,2 0,7 0,03 0,04 0,5 0,8 4,9 2,6 2,8
 8. 0,5 l Prosaro 250 EC 0,05 0,06 0,06 0,5 1 5,5 3,8 3,9 1 0,03 0,06 0,6 0,9 4,2 2,5 2,6
 9. 0,25 l Prosaro 250 EC 0,01 0,05 0,01 0,3 1 4,4 3,3 3,4 1 0,03 0,08 0,6 0,9 3,8 2,8 2,8
10. 0,35 l Prosaro 250 EC 

+ 0,15 l Comet 0,03 0,07 0,01 0,6 1 5,1 3,4 3,5 0,8 0,04 0,04 0,7 0,8 4,3 2,6 2,7
11. 0,75 l Bell 0,05 0,06 0,04 0,6 2 5,4 3,2 2,6 0,8 0,03 0,07 0,6 1 4,7 2,5 1,8
12. 0,375 l Bell 0,06 0,09 0,1 0,5 2 5,1 3,8 3,4 1 0,05 0,2 0,6 1 4,1 2,8 2,5
13. 0,25 l Comet 

+ 0,375 l Bell 0,02 0,08 0,01 0,6 1 5,1 3,1 2,8 - - - - - - - -
14. 0,625 l Orius 200 EW 0,06 0,09 0,01 0,6 2 3,2 2,2 2,1 1 0,05 0,1 0,7 2 2,3 1,3 1,2
15. 0,5 l Folicur Xpert 0,04 0,07 0,06 0,3 1 4,5 3,2 - - - - - - - - -
16. 0,25 l Aproach 

+ 0,25 l Prosaro 250 EC 0,05 0,05 0,06 0,4 1 4,4 2,7 2,8 0,9 0,03 0,06 0,6 0,9 4,0 2,3 2,4
LSD 1-16 1,7 1,2
LSD 2-16 1,7 1,7 1,7 1,2

2010-2012. 15 forsøg 2008-2012. 26 forsøg
25 fs. 25 fs. 25 fs. 25 fs. 25 fs.

 1. Ubehandlet 3 0,3 2 0,7 2 68,3 - - 3 1 3 0,5 2 68,5 - -
 3. 1,0 l Osiris 0,9 0,03 0,09 0,4 0,9 2,2 0,7 0,2 - - - - - - - -
 5. 0,25 l Comet 

+ 0,3 l Orius 200 EW 0,8 0,02 0,2 0,5 1 3,5 2,2 2,1 - - - - - - - -
 6. 0,4 l Proline EC 250 0,6 0,03 0,07 0,4 0,7 3,9 2,1 2,3 0,6 0,2 0,2 0,3 0,4 4,7 2,9 2,4
 8. 0,5 l Prosaro 250 EC 0,7 0,02 0,1 0,4 0,7 4,0 2,3 2,4 0,8 0,2 0,2 0,3 0,4 4,4 2,7 2,0
11. 0,75 l Bell 0,6 0,02 0,2 0,4 0,9 4,9 2,7 2,0 0,7 0,3 0,5 0,3 0,5 4,9 2,7 2,9
12. 0,375 l Bell 0,9 0,03 0,5 0,4 1 3,6 2,3 2,0 0,8 0,4 0,8 0,3 0,7 3,9 2,6 2,0
14. 0,625 l Orius 200 EW1) 1 0,03 0,2 0,5 1 1,8 0,8 0,7 - - - - - - - -
16. 0,25 l Aproach 

+ 0,25 l Prosaro 250 EC 0,6 0,02 0,1 0,3 0,7 3,8 2,1 2,2 - - - - - - - -
LSD 1-16 1,0 LSD 1-12 1,0
LSD 3-16 1,0 LSD 6-12 ns

Led 2-16 behandlet i vækststadie 39 til 45.
1) I 2010 anvendtes Folicur EC 250. Orius 200 EW og Folicur EC 250 indeholder samme aktivstof og mængde i de afprøvede doseringer.
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Mange steder i blandt andet Matros er det i 
2012 set, at Ramularia har bredt sig fra primo 
juni. Hvorvidt dette også er tilfældet i forsøgene 

kan ikke afgøres. Sidste bedømmelse er foreta-
get omkring 8. juni.
 Ved at sammenholde forsøgsled 2 og 3 med 
forsøgsled 4 fremgår, at der ikke har været sikre 
merudbytter for en tidlig bekæmpelse i vækst-
stadium 31-32 (et til to knæ udviklet) i begyndel-
sen af maj.
 Det fremgår, at nettomerudbytterne ikke 
ændrer sig særlig meget ved de nye forventede 
afgifter.

Tabel 11. Bladsvampe, middelafprøvning og afprøvning af skoldpletmodel. (B9, B10, B11)

Vinterbyg

Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha

byg-
blad-
plet

byg-
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mel-
dug
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la-
ria
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Ra-
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Ud-
bytte

og
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udb.

Net-
to-

mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb., 

ny 
afgiftca. 8/6 ca. 8/6

2012. 4 forsøg 2011-2012. 9 forsøg
 1. Ubehandlet 1 0,1 1 3 3 64,4 - - 0,9 0,1 0,5 2 3 61,8 - -
 2. 0,25 l Folicur EC 250 

0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 0,5 0,08 0,03 1 0,4 2,2 0 -0,1 0,4 0,09 0,01 0,5 1 2,7 0,6 0,4
 3. 0,375 l Ceando 

0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 0,4 0,08 0,01 0,9 0,3 3,3 0,8 0,4 0,3 0,06 0,01 0,4 0,7 3,8 1,3 0,9
 4. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 0,4 0,1 0,04 1 0,6 1,5 0,1 0 0,4 0,08 0,02 0,5 1 2,7 1,3 1,3
 5. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur Xpert 0,4 0,08 0,1 1 0,2 2,9 1,4 - - - - - - - - -
 6. 0,35 l Prosaro 250 EC + 0,15 l Comet 0,4 0,1 0,07 0,6 0,2 3,3 1,7 1,7 0,3 0,07 0,03 0,3 0,6 3,8 2,1 2,2
 7. 0,5 l Prosaro 250 EC 0,4 0,1 0,02 0,4 0,3 3,0 1,3 1,4 0,3 0,06 0,01 0,2 1 3,9 2,2 2,3
 8. 0,2 l Proline EC 250 + 0,25 l Rubric 0,4 0,1 0,01 0,4 0,4 2,7 1,0 0,9 - - - - - - - -
 9. 0,4 l Stereo 312,5 EC + 0,25 l Rubric 0,3 0,1 0,02 0,8 0,6 2,0 0,7 0,4 - - - - - - - -
10. 0,25 l Comet + 0,375 l Bell 0,5 0,1 0,2 0,7 0,2 2,4 0,5 0,1 0,3 0,06 0,09 0,3 0,8 3,4 1,5 1,1
11. 0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 0,4 0,1 0,1 1 0,8 0,5 -0,4 -0,5 0,3 0,09 0,05 0,6 1 1,5 0,6 0,6
12. 1,25 l Viverda 0,4 0,1 0,01 0,3 0,2 2,8 0 - - - - - - - - -
13. 0,75 l Viverda 0,3 0,1 0,06 0,4 0,4 1,8 0 - - - - - - - - -
14. Planteværn Online, syg

Planteværn Online, syg 2 0 0,3 0 0,4 4,7 3,7 3,7 - - - - - - - -
15. Planteværn Online, skoldplet 

Planteværn Online, skoldplet 1 0 0,7 0 0,8 0,3 -0,3 -0,3 - - - - - - - -
LSD 1-15     2,1 LSD 1-11 1,0
LSD 2-15 ns ns ns LSD 2-11 1,0

2009-2012. 21 forsøg
 1. Ubehandlet 2 0,9 4 0,7 3 60,4 - -
 2. 0,25 l Folicur EC 250 

0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 0,4 0,05 0,1 0,2 1 3,5 1,4 1,2
 4. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 0,4 0,04 0,6 0,2 1 3,1 1,7 1,7
10. 0,25 l Comet + 0,375 l Bell 0,3 0,08 0,6 0,1 0,8 3,7 1,8 1,4
11. 0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 0,4 0,06 0,8 0,2 1 2,8 1,9 1,9
LSD 1-11           0,9
LSD 2-11           ns

Led 2 og 3 behandlet i vækststadie 31-32 og 39-45.
Led 4-13 behandlet i vækststadie 39-45.

Ramularia er dukket op fra primo juni i flere sorter, 
blandt andet i Matros. I årets forsøg er der opnået 
moderate nettomerudbytter for bekæmpelse af 
svampesygdomme. De fleste forsøg har været an-
lagt i sorten Matros, der i 2012 er blevet dyrket på 
cirka 55 procent af vinterbygarealet. (Foto: Ghita 
Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug).
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Der er udført yderligere to forsøg efter forsøgs-
planen i tabel 11, som kan ses i Tabelbilaget, ta-
bel	B9.	I	det	ene	forsøg	er	flere	forsøgsled	udgå-
et, og i det andet har der af uforklarlige grunde 
optrådt væksthæmning i forsøgsled 3. Der hen-
vises til Tabelbilaget, tabel B9.

Afprøvning af ny skoldpletmodel
I tabel 11 er der i forsøgsled 15 afprøvet en ny 
model til vejledning i bekæmpelse af skold-
plet. Det er testet, om modellen kan forudsige 
angreb af skoldplet og dermed kan vejlede om 
bekæmpelsesbehov. I et samarbejde med Aar-
hus Universitet er der på basis af ni års data fra 
Planteavlskonsulenternes Registreringsnet (syg-
domsregistreringer, oplysninger om sort, for-
frugt og jordtype samt klima) udviklet en model, 
der kan vejlede i bekæmpelse af skoldplet. Mo-
dellen afprøves med henblik på at forbedre den 
nuværende vejledning i skoldpletbekæmpelse i 
Planteværn Online. I forsøget er også medtaget 
vejledningen i bekæmpelse af alle svampesyg-
domme ifølge Planteværn Online i forsøgsled 
14.
 De enkelte sprøjtninger i forsøgsled 14 og 15 
fremgår af Tabelbilaget, tabel B9. Der er udløst 
sprøjtning i forsøgsled 14 eller 15 i to forsøg. I 
forsøg 006 i sorten Sandra er der udløst en en-
kelt sprøjtning med 0,2 liter Proline + 0,25 liter 
Comet pr. ha i begge forsøgsled, men ikke på 
samme tidspunkt. Der har også optrådt en del 
skoldplet i forsøget, men nettomerudbyttet ved 
behandlingen i forsøgsled 14 og 15 er kun 0,3 
henholdsvis -1,3 hkg pr. ha. 
 I det andet forsøg 003 i sorten Matros er der 
udløst to sprøjtninger ifølge Planteværn Online, 
men ingen sprøjtning ifølge skoldpletmodellen. 
Der er dog udført en sprøjtning med 0,2 liter 
Folicur i forsøgsled 15 for at holde meldug væk. 
Der har ikke optrådt skoldplet af betydning i 
forsøget, og sorten er mindre modtagelig for 
skoldplet. Der er i forsøgsleddet med Plante-
værn Online opnået et nettomerudbytte på 5,0 
hkg pr. ha, som er udløst af angreb af meldug og 
bygbladplet. 
 I de øvrige to forsøg er der ikke udløst nogen 
sprøjtning i forsøgsled 14 og 15, og der har her 
også kun været meget svage angreb af skoldplet. 
I det ene forsøg er der ikke opnået sikre merud-
bytter for bekæmpelse i forsøgsled 2 til 13, mens 

der i det andet er opnået nettomerudbytter på 
omkring 0 til 2 hkg pr. ha i forsøgsled 2 til 13.
 Forsøgene fortsætter.  

Resistens hos bygbladplet mod strobiluriner
Der er i alle år fundet resistens hos bygbladplet 
mod strobiluriner i omkring halvdelen af mar-
kerne, men i 2012 er der fundet mindre resistens 
end i tidligere år.
 I 2008 blev der for første gang påvist resistens 
hos bygbladplet mod strobiluriner i Danmark. 
Følgende midler er strobiluriner eller indeholder 
strobiluriner: Amistar/Mirador, Aproach, Comet 
og Opera (Comet + Opus). Siden 2008 er der i et 
samarbejde mellem planteavlskonsulenterne, 
Aarhus Universitet, NaturErhvervstyrelsen, Af-

Plettypen henholdsvis nettypen af bygbladplet. 
Normalt er nettypen mest udbredt, men i 2012 har 
plettypen været mest udbredt, selv om angrebene 
i de fleste tilfælde har været svage. (Fotos: Ghita 
Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug).
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deling for Sortsafprøvning, Tystofte, BASF og 
Syngenta undersøgt bladprøver med bygblad-
plet for eventuel resistens mod strobiluriner. Re-
sultaterne fra de fem år ses i tabel 12. Fremtidige 
målinger må afgøre, om den mindre udbredte 
resistens i 2012 skyldes en tilfældig variation. 
Resistensen skyldes den såkaldte F129L muta-
tion. Mutationen medfører nedsat effekt af stro-
bilurinerne, men udviklingen er ikke så drastisk 
som ved den såkaldte G143A mutation. G143A 
mutationen er fundet i Septoria (hvedegråplet), 
hvedebladplet og meldug, og den medfører, at 
effekten af strobiluriner falder drastisk, og efter 
få år er der ikke længere nogen nævneværdig ef-
fekt af strobiluriner tilbage. Mutationen F129L 
blev først fundet i Frankrig i 2003, og deres erfa-
ring er, at strobilurinernes effekt mod bygblad-
plet falder, men stabiliserer sig så på et lavere 
niveau. Desuden er erfaringen, at rækkefølgen 
af strobilurinernes effekt bibeholdes. Effekten 
er bedst af strobilurinerne Comet og Aproach 
og dårligst af Amistar. Da man ikke kan udpege 
marker med resistens hos bygbladplet, er det 
nødvendigt ved bekæmpelse af bygbladplet at 
anvende de mest effektive strobiluriner og blan-
de dem med andre midler med god effekt mod 
bygbladplet.
 I byg er der også fundet resistens hos bygmel-
dug mod strobiluriner, så det i dag er nødvendigt 
at blande strobiluriner med midler med god ef-
fekt mod meldug eller vælge andre løsninger, 
hvis der er behov for meldugbekæmpelse. For 
skoldplet er der p.t. kun fundet et tilfælde af 
resistens mod strobiluriner, og det blev fundet i 
Frankrig i 2008 (G143A mutation). Mod bygrust 
og andre rustsvampe i korn er der ikke fundet re-
sistens mod strobiluriner.

Tabel 12. Test af bygbladplet for eventuel 
 resistens mod strobiluriner i 2008 til 2012

År
Totalt 
antal 

prøver

Antal 
uden 

resistens

Antal 
med lav 

resistens, 
1-20 pct.

Antal 
med 

middel
resistens, 
21-60 pct.

Antal 
med høj

resistens, 
over 

60 pct.

Procent 
prøver 

med 
resistens

2008 20 9 5 3 3 55
2009 44 18 7 13 6 59
2010 16 5 3 7 1 69
2011 34 13 4 12 5 62
2012 19 14 1 2 2 26

Svampebekæmpelse i vinterbyg
På baggrund af indeværende og tidligere 
års forsøg er anbefalingen ved svampebe-
kæmpelse i vinterbyg:
•	 	En enkelt behandling med cirka halv do-

sis omkring skridning vil oftest være til-
strækkelig.

•	 	Ved højt smittetryk af bygrust eller byg-
bladplet anvendes halv til trekvart dosis.

•	 	Ved højt smittetryk af skoldplet eller mel-
dug anvendes kvart til halv dosis.

•	 	Ved tidlige og udbredte angreb af bygrust 
eller bygbladplet anbefales yderligere en 
tidlig sprøjtning med kvart dosis omkring 
vækststadium 32 (to knæ udviklet).

•	 	Strobilurinholdige løsninger anbefales 
omkring skridning. De ikke strobilurin-
holdige midler Proline, Prosaro og Bell gi-
ver i forsøgene nettomerudbytter på ni-
veau med strobilurinholdige løsninger og 
kan derfor også anvendes. Bell anvendes 
dog ikke ved meldugangreb. Strobilurin-
holdige løsninger er Comet + andet mid-
del eller Aproach + andet middel. Opera 
(strobilurinet Comet + Opus) anbefales 
ikke ved angreb af meldug. Strobilurinet 
Amistar + andet middel anbefales ikke 
ved angreb af bygbladplet.

•	 	Når der vælges blandingspartner til stro-
biluriner, skal der vælges midler med god 
effekt mod de fremherskende sygdom-
me.

•	 	Der er endnu ikke fundet resistens hos 
bygrust og skoldplet mod strobiluriner i 
Danmark.

•	 	Der	forekommer	 i	flere	marker	resistens	
hos bygmeldug og bygbladplet mod stro-
biluriner.

En oversigt over godkendte samt nye svam-
pemidlers effekt mod de enkelte svampe-
sygdomme i korn ses i afsnittet om vinter-
hvede.

Strategi
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Skadedyr
Registreringsnet
I	efteråret	2011	var	der	flere	bladlus	end	ellers	
i vinterbyggen. Registreringer i ”risikomarker” i 
Planteavlskonsulenternes Registreringsnet har 
i gennemsnit vist omkring 10 procent planter 
angrebet af havrerødsot i foråret 2012. Marker 
med omkring 2 til 4 procent planter angrebet af 
bladlus i efteråret har givet ingen eller kun svage 
angreb af havrerødsot.
 Hvert år følges forekomsten af bladlus om ef-
teråret i Planteavlskonsulenternes Registrerings-
net i vinterbyg og vinterhvede for at vurdere risi-
koen for angreb af viruset havrerødsot, der over-
føres af bladlus om efteråret. Registreringsnettet 
startede i efteråret 2007, da der i vækstsæsonen 
2007 mange steder optrådte kraftige angreb 
af havrerødsot. Der bedømmes derfor hvert 
efterår angreb af bladlus i ”risikomarker”, dvs. i 
tidligt såede marker i milde områder af landet. 
Bladlusene fremmes af tidlig såning og mildt vejr 
om efteråret. I figur 5 ses forekomsten af bladlus 
i vinterbyg i efterårene 2007 til 2011. Vær op-
mærksom på inddelingen på y-aksen, hvor der i 
gennemsnit blev fundet op til omkring 8 til 10 

procent angrebne planter i efteråret 2011. I vin-
terhvedeafsnittet ses tilsvarende data fra vinter-
hvede. Det fremgår, at der kun i efterårene 2007 
og 2011 blev fundet mere udbredte angreb af 
bladlus. I de mellemliggende år blev der således 
også fundet ingen eller meget lidt havrerødsot 
om foråret.
 I marker, som indgår i registreringsnettet, skal 
der efterlades et ubehandlet område, hvis der 
sprøjtes mod skadedyr om efteråret. Om foråret 
bedømmes angrebene af havrerødsot i de ube-
handlede områder for at sammenholde mæng-
den af bladlus om efteråret med angreb af hav-
rerødsot om foråret. Såfremt marken sprøjtes, 
skal der også bedømmes angreb i det sprøjtede 
område om foråret. I tabel 13 ses sammenhæn-
gen mellem angreb af bladlus om efteråret og 
angreb af havrerødsot om foråret. Der er fun-
det meget havrerødsot om foråret i marker med 
mange bladlus om efteråret. I enkelte vinter-
bygmarker er der ikke fundet ret meget havre-
rødsot trods mange bladlus om efteråret. Dette 
kan skyldes, at kun relativt få af bladlusene har 
indeholdt virus på disse lokaliteter. Omkring 2 til 
4 procent planter med bladlus om efteråret har 
ikke resulteret i angreb eller kun i svage angreb 
af havrerødsot om foråret.

Forekomst af bladlus i vinterbyg,
efterårene 2007 - 2011
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Figur 5. Udviklingen af bladlus (procent angrebne 
planter) i ubehandlede vinterbygmarker i Plante-
avlskonsulenternes Registreringsnet i efterårene 
2007 til 2011. Årligt er der bedømt i omkring 20 
marker.

Tabel 13. Fundne angreb af bladlus i efteråret 
2011 sammenholdt med angreb af havrerød-
sot i ubehandlet i foråret i vinterbyg 2012

Vinterbyg Maks. pct. planter 
med bladlus 

registreret efterår 
2011

Angreb af havrerødsot 
forår 2012

Område Ubehandlet Behandlet

Fyn 8 0 -
Fyn 8 55 -
Fyn 40 2 -
Fyn 50 0 -
Esbjerg 80 65 < 1
Djursland 8 20 -
Fredericia 18 10 0
Fredericia 52 25 101)

Sønderjylland 15 5 0
Sønderjylland 5 < 1 -
Sønderjylland 2 0 -
Sønderjylland 2 0 -
Vestsjælland 4 1 0,1
Vestsjælland 3 0 -
Storstrøm 3 0 -
Storstrøm 3 0,12) -
Storstrøm 2 0 -
Gennemsnit 17,8 10,8

1) 8-10 pct. angreb. Sprøjtet 14 dage for sent.
2) Plet på 0,25 m2.
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Vinterrug

Sorter

Konklusion
Hele syv af de afprøvede hybridsorter giver i 
2012 udbytter, der er mere end 15 procent stør-
re end udbyttet i den konventionelle målesort. 
Fem sorter præsterer udbytter på over 100 hkg 
pr. ha som gennemsnit af årets syv forsøg.
 Det største nettomerudbytte for vækstregu-
lering i årets forsøg på 4,1 hkg pr. ha er opnået i 
hybridsorten SU Skaltio, der også er sorten med 
den højeste karakter for lejesæd i årets observa-
tionsparceller.
 Det største udbytte af foderenheder til svin 
(FEsv pr. ha) blev i 2011 målt i de to hybridsorter 
Palazzo og KWS Magnifico. Det var en gentagel-
se af resultatet fra 2010.
 I forsøgene med såtider og udsædsmængder i 
hybridrug er der i 2012 ingen forskel mellem så-
tidspunkterne primo september og medio sep-
tember, og heller ingen sikre forskelle mellem de 
tre afprøvede udsædsmængder.

Landsforsøg
KWS Tronno, der er en hybridsort, giver det 
største udbytte i årets landsforsøg med sorter 
af vinterrug. Sorten er med i landsforsøgene for 
første gang og giver et 21 procent større udbytte 
end den konventionelle målesort Marcelo. Lige 
efter følger hybridsorten KWS Bono, der giver 

et udbytte, der er 20 procent større end måle-
sortens, samt KWS Magnifico, SU Mephisto og 
KWS-H124, der alle giver 19 procent mere end 
målesorten.
 Merudbyttet for den gennemførte vækstre-
gulering af vinterrugsorterne varierer fra 0,6 hkg 

Vælg altid en vinterrugsort, der
•	 har givet et stort udbytte i flere års forsøg
•	 har en god stråstivhed
•	 	er blandt de mindst modtagelige over for 

meldug, brunrust og skoldplet.

Vælg en hybridsort, hvor der
•	 forventes et udbytte på over 50 hkg pr. ha
•	 kan opnås en ensartet plantebestand.

Strategi

Tabel 1. Oversigt over flere års forsøg med sor-
ter af vinterrug, forholdstal for udbytte

Vinterrug 2008 2009 2010 2011 2012

Marcelo1) 104 99 103 100 100
Palazzo2) 115 118 120 119 117
Evolo2) 116 118 117 116 112
Kapitaen 101 110 107 108 105
KWS Magnifico2) 122 118 117 119
SU Skialto2) 117 121 117
Helltop2) 108 113 112
Herakles 108 101 105
SU Mephisto2) 119 119
SU Drive2) 119 115
KWS Tronno2) 121
KWS Bono2) 120
KWS-H1242) 119
Vivaldie 114
SU Santini2) 114

1) Målesort 2008-2010: Rotari; 2011-2012: Marcelo.
2) Hybrid.

Angreb af meldrøjer i vinterrug. Meldrøjen har væ-
ret knap så udbredt i 2012 som sidste år. I moderne 
hybrider af vinterrug modvirkes angreb af svampen 
gennem en forøget pollenproduktion, enten via det 
såkaldte PollenPlus system eller via en 10 procent 
iblanding af en pollenproducerende liniesort. (Foto: 
Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug).
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pr. ha i hybridsorten SU Santini til 6,6 hkg pr. ha i 
hybridsorten SU Skaltio og er rentabelt i 12 af de 
15 sorter i årets afprøvning.
 I 2012 er der afprøvet fire konventionelle 
sorter og 11 hybridsorter i landsforsøgene med 
vinterrugsorter. Det er en fremgang på to sor-
ter i forhold til i 2011, og dermed forsætter de 
seneste års stigende interesse for afprøvning af 
vinterrugsorter. I år er syv af de otte anlagte for-
søg gennemført med et tilfredsstillende resultat. 
I det sidste forsøg har der været en del lejesæd, 
hvilket sandsynligvis har resulteret i den store 
statistiske variation i udbyttet i dette forsøg.
 Den konventionelle sort Marcelo er målesort 
for andet år og giver som gennemsnit af de syv 
gennemførte forsøg et udbytte på 84,6 hkg pr. 
ha. Det er ny en udbytterekord i landsforsøgene 
og 15,4 hkg pr. ha mere end udbyttet i 2011 
samt hele 18,7 hkg pr. ha mere end i 2010. Re-
sultaterne af årets landsforsøg med vinterrug-
sorter fremgår af tabel 2, hvor der er opdelt på 
Øerne, Jylland og hele landet.
 Der er i 2012 gennemført tre forsøg med 
og uden vækstregulering af vinterrugsorterne. 
Resultaterne er vist i tabel 3. Der har været en 
del lejesæd i forsøgene, og den gennemførte 
behandling med vækstreguleringsmidler har 

generelt været effektiv. Behandlingen svarer til 
en udgift på 2,5 hkg pr. ha og har givet statistisk 
sikre merudbytter for vækstregulering i alle de 
afprøvede sorter, på nær SU Santini.
 Den ret intensive vækstregulering har som 
gennemsnit af årets tre forsøg været rentabel i 
12 af de 15 afprøvede sorter. Den stråforkorten-
de effekt, vurderet ud fra effekten på strålæng-
den, har i årets forsøg varieret fra 9 cm i sorten 
KWS Bono til 17 cm i sorterne Helltop, Herakles 
og Vivaldie. Det er næsten på niveau med den 
stråforkortende effekt, der blev målt i landsfor-
søgene 2011. Resultaterne af dette års forsøg 
med og uden vækstregulering af vinterrugsor-
terne kan studeres i detaljer i Tabelbilaget, tabel 
C2, hvor der opdelt i forsøg med og uden leje-
sæd.

Foderværdi i vinterrugsorter 2011
Ligesom årene før blev udvalgte vinterrugsorter 
i landsforsøgene 2011 analyseret for indholdet 
af foderenheder til svin. Der blev analyseret prø-
ver af tre sorter fra tre lokaliteter. Som de foregå-

Tabel 2. Vinterrugsorter, landsforsøg 2012, 
med vækstregulering. (C1)

Vinterrug

Udbytte og 
merudb.,
hkg pr. ha

Hele landet

Udb. 
og mer-

udb.,
hkg pr. 

ha

Fht. 
for 

udbytte

Kar. for
leje-

sæd1)

Rum-
vægt,

kg pr. hlØerne Jylland

Antal forsøg 2 5 7 4 7
Marcelo 86,0 84,1 84,6 100 1,0 75,7
KWS Tronno2) 14,4 18,7 17,5 121 1,0 77,5
KWS Bono2) 14,2 18,3 17,2 120 1,0 77,0
SU Mephisto2) 15,0 17,1 16,5 119 1,0 75,8
KWS Magnifico2) 12,8 17,6 16,2 119 1,0 77,0
KWS-H1242) 12,5 17,7 16,2 119 2,0 76,4
Palazzo2) 13,0 15,5 14,8 117 0,0 76,7
SU Skialto2) 9,0 16,0 14,0 117 3,0 75,2
SU Drive2) 12,2 13,4 13,1 115 1,0 76,2
Vivaldie 11,7 12,3 12,1 114 1,0 77,2
SU Santini2) 12,6 11,1 11,5 114 0,0 76,3
Helltop2) 10,2 10,7 10,5 112 0,0 77,2
Evolo2) 9,9 10,6 10,4 112 1,0 76,6
Herakles 3,8 4,7 4,5 105 0,0 75,4
Kapitaen 4,4 3,9 4,1 105 0,0 76,3
LSD 4,9 3,4 2,8

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd. 2) Hybrid.

Tabel 3. Vækstregulering af vinterrugsorter 
2012. (C2)
A: Ingen vækstregulering
B: 1,5 liter Cycocel 750 + 1,0 liter Terpal pr. ha

Vinterrug

Karakter 
for 

lejesæd1)

Strålængde,
cm

Udbytte,
hkg pr. ha

Merudbytte 
for vækst-
regulering,

B-A

A B A B A B brutto netto

Antal forsøg 3 3 3 3 3 3
Marcelo 3 0 136 122 83,6 86,5 2,9 0,4
KWS Tronno2) 3 0 126 116 98,2 103,7 5,5 3,0
KWS Bono2) 5 0 124 115 98,1 103,3 5,2 2,7
SU Mephisto2) 4 0 129 119 97,5 102,8 5,3 2,8
KWS Magnifico2) 3 0 130 118 98,3 102,3 4,0 1,5
SU Skialto2) 5 2 131 118 94,7 101,3 6,6 4,1
KWS-H1242) 4 0 126 116 96,9 101,0 4,1 1,6
SU Drive2) 5 0 129 115 94,6 99,4 4,8 2,3
Vivaldie2) 2 0 135 118 96,2 98,9 2,7 0,2
Palazzo2) 2 0 132 117 96,0 98,3 2,3 -0,2
Helltop2) 1 0 134 117 94,1 96,9 2,8 0,3
Evolo2) 3 0 127 115 91,1 96,5 5,4 2,9
SU Santini2) 1 0 128 115 95,9 96,5 0,6 -1,9
Herakles 3 0 130 113 87,9 89,9 2,0 -0,5
Kapitaen 2 0 135 120 85,9 89,7 3,8 1,3
LSD, sorter 3,3
LSD, vækstregulering 1,2
LSD, vekselvirkning mellem sorter og 
vækstregulering ns

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.
2) Hybrid.
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ende år blev der udvalgt lokaliteter, hvor der var 
opnået normale udbytter, dvs. de ikke var præ-
get af tørke, sygdomme eller tilsvarende. Det er 
med til at sikre, at analyserne med størst mulig 
sikkerhed viser forskelle i sorternes kvalitet. 
Prøver fra høst 2012 er i øjeblikket ved at blive 
analyseret for indhold af foderenheder til svin, 
og resultaterne af disse analyser vil blive publi-
ceret, så snart de foreligger. Analyseresultaterne 
fra høst 2011 ses i tabel 4. Det største udbytte 
af foderenheder til svin (FEsv pr. ha) blev igen i 
2011 opnået i hybridsorterne Palazzo og KWS 
Magnifico.

Supplerende forsøg med vinterrugsorter
Resultaterne af årets seks supplerende forsøg 
med vinterrugsorter er vist i tabel 5. Udbyttet i 
den konventionelle målesort Marcelo ligger som 
gennemsnit af de supplerende forsøg 11,6 hkg 
pr. ha lavere end rekordudbyttet i årets lands-
forsøg. De højest ydende sorter i de supplerende 
forsøg er hybridsorterne Palazzo, KWS Magnifico 
og Evolo, efterfulgt af SU Mephisto, der er med 
i de supplerende forsøg for første gang. De fire 
hybridsorter er også blandt de højest ydende i 
landsforsøgene 2012. Sorterne i de supplerende 
forsøg ligger således i nogenlunde samme ræk-
kefølge som i landsforsøgene, når de rangeres 
efter udbytte.

Vinterrugsorternes egenskaber og flere års 
resultater
Registreringerne i årets observationsparceller 
med vinterrugsorter ses i tabel 6. I 2012 er der 

observeret to dages forskel mellem de tidligste 
sorter og den sildigste sort Palazzos dato for 
modenhed. Der er i 2012 målt en forskel på 17 
cm i strålængden mellem de to korteste sorter, 
hybridsorterne Evolo og KWS Bono, og den mest 
langstråede sort, den konventionelle sort Vival-
die.
 Der er observeret en del lejesæd i observa-
tionsparcellerne med vinterrugsorter i 2012. 
Mest lejesæd er set i hybridsorten HYH239 med 
karakteren 6,5 og mindst i den konventionelle 
målesort Marcelo med karakteren 1,8.
 I 2012 er der, i modsætning til sidste år, regi-
streret angreb af meldug i observationsparcel-
lerne.

Tabel 4. Vinterrugsorternes rangering i for-
hold til udbyttet af foderenheder, FEsv pr. ha, 
landsforsøg 2011. Se afsnittet Sorter, priser, 
midler og udviklingsstadier vedrørende defini-
tion af FEsv og FEso

Vinterrug FEsv 
pr. hkg

FEso 
pr. hkg

Rum-
vægt,  
kg pr. 

hl

Fht.
for  
ud-

bytte

Ud-
bytte,  

hkg
pr. ha

FEsv 
pr. ha

FEso 
pr. ha

Antal forsøg 3 3 6 6 6
Marcelo 110,9 109,9 76,1 100 69,2 7.674 7.605
KWS Magnifico1) 112,3 110,9 77,1 117 80,8 9.074 8.961
Palazzo1) 110,0 109,1 76,5 119 82,2 9.042 8.968
LSD ns ns 2,8

1) Hybrid.

Tabel 5. Vinterrugsorter, supplerende forsøg 
2012, med vækstregulering. (C3)

Vinterrug

Pct. 
dækning 

med
skold-

plet

Pct. 
dækning 

med 
brun-
rust

Karakter 
for leje-

sæd1)

Udb. 
og mer-

udb.,
hkg pr. 

ha

Fht.  
for 

udbytte

Rum-
vægt,

kg pr. hl

Antal forsøg 6 6 6 6 6
Marcelo 3 0 5 73,0 100 76,2
Palazzo2) 5 2 6 12,3 117 76,3
KWS Magnifico2) 4 2 5 12,0 116 75,8
Evolo2) 6 2 6 12,0 116 76,6
SU Mephisto2) 5 1 5 9,7 113 75,9
Kapitaen 4 1 5 6,3 109 76,2
Helltop2) 4 0 4 2,6 104 77,2
LSD 5,5

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd. 2) Hybrid.

Tabel 6. Vinterrugsorternes egenskaber i ob-
servationsparcellerne 2012

Vinterrug

Dato
for 

moden-
hed

Strå-
længde, 

cm

Kar. for 
leje-

sæd1)

Procent dækning med

meldug skold-
plet

brun-
rust

Antal forsøg 7 3 8 3 13 5
Marcelo 12/8 141 1,8 0,2 7 3,2
Evolo2) 13/8 125 4,5 0,6 9 17
Helltop2) 12/8 140 2,8 1,5 6 3,5
Herakles 13/8 136 4,3 0,9 8 4,8
Kapitaen 13/8 137 3,1 0,9 9 9
KWS Bono2) 12/8 125 6,4 1,3 8 1,7
KWS Magnifico2) 13/8 133 5,4 2,2 7 14
KWS Tronno2) 12/8 127 5,6 2,9 7 3,4
KWS-H1242) 12/8 129 6,3 1,4 8 0,8
Palazzo2) 14/8 137 3,6 0,5 8 11
SU Drive2) 12/8 134 4,5 7 3,7 2,8
SU Mephisto2) 12/8 132 4,1 0,3 9 8
SU Santini2) 12/8 127 4,1 0,1 8 2
SU Skialto2) 12/8 136 6,5 8 7 4
Vivaldie 12/8 142 2,3 1,5 7 2,9

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd. 2) Hybrid.
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Angrebene varierer fra 0,1 procent dækning 
i hybridsorten SU Santini og op til 8 procent 
dækning i hybridsorten HYH239. Angrebene af 
skoldplet er i 2012 næsten på niveau med det se-
neste par års relativt kraftige angreb og varierer 
fra 3,7 procent dækning i hybridsorten SU Drive 
til 9 procent dækning i sorterne Evolo, Kapitaen 
og SU Mephisto. Sidstnævnte sort var også kraf-
tigst angrebet i 2011. Angrebene af brunrust er 
generelt kraftigere i årets observationsparceller 
end i 2011. Angrebene varierer fra 0,8 procent 
dækning i hybridsorten KWS-H124 til 17 pro-
cent dækning i hybridsorten Evolo, der også har 
været kraftigst angrebet i de to foregående år.
 Udbyttestabiliteten er en afgørende parame-
ter ved valg af vinterrugsort, og sorter, der har 
givet et stort og stabilt udbytte igennem flere års 
forsøg, bør altid foretrækkes. De gennemsnitlige 
forholdstal for udbytte i de seneste to til fem års 
landsforsøg med vinterrugsorter er vist i tabel 
7 for de sorter, der har været med i perioden. 
Resultaterne i tabel 7 er, når de sammenholdes 
med de enkelte års resultater i tabel 1, med til at 
give et overblik over, hvordan sorterne har klaret 
sig gennem flere års afprøvning.
 Otte vinterrugsorter udgør mere end 1,0 pro-
cent af salget af certificeret såsæd til høst 2012. 
De enkelte sorters procentandel af udsædssal-
get fremgår af tabel 8. Hybridsorternes andel af 
salget har været stigende de seneste år og udgør 
til høst 2012 hele 86 procent af salget. Den mest 
solgte sort er som sidste år hybridsorten Palazzo, 
der dækker omkring 51 procent af salget.

Såtid og udsædsmængde i hybridrug
Der er som gennemsnit af årets fem forsøg med 
såtid og udsædsmængde i hybridrug opnået næ-
sten samme nettoudbytte ved såning i perioden 
fra 26. august til 5. september og ved såning i 
perioden fra 15. til 19. september. I sidste års 
forsøg blev det største udbytte derimod opnået 
ved såning i starten af september. I 2012 har der 
ikke været tydelige forskelle mellem de tre ud-
sædsmængder i forsøgene. I 2011 kostede det 
som gennemsnit af tre forsøg omkring 4 hkg pr. 
ha netto at reducere udsædsmængden fra 250 
til 150 spiredygtige kerner pr. m2 ved såning i 
begyndelsen af september. I 2012 har der, lige-
som i sidste års forsøg, været et statistisk sikkert 
udbyttetab, når såtidspunktet udskydes til okto-
ber.
 Resultaterne af årets fem forsøg ses i tabel 9. 
Ved beregning af nettoudbyttet er omkostnin-
gen til udsæden fratrukket. Udsædsprisen er sat 

Tabel 7. Vinterrugsorter, forholdstal for ud-
bytte, gennemsnit over to til fem år

Vinterrug 2008-2012 2009-2012 2010-2012 2011-2012

Marcelo1) 101 101 101 100
Palazzo2) 118 119 119 118
Evolo2) 116 116 115 114
Kapitaen 106 108 107 107
KWS Magnifico2) 119 118 118
HYH2392) 118 119
Helltop2) 111 113
Herakles 105 103
SU Mephisto2) 119
SU Drive2) 117

1) Målesort, 2008-2010: Rotari; 2011-2012: Marcelo.
2) Hybrid.

Tabel 8. Vinterrugsorter, der har udgjort mere 
end 1,0 procent af den solgte udsæd til høst 
2012. Tabellen viser sortens procentandel af 
den solgte udsæd

Høstår 2008 2009 2010 2011 2012

Palazzo1) 19 55 51
Evolo1) 25 27 36 14 22
Kapitaen 15 11
Visello1) 20 36 24 9 7
KWS Magnifico1) 1 6 4 2 5
Carotop 41 12 12 4 3
Marcelo 5 3 3 1 1
Gonello1) 1
Andre sorter 8 16 2 0 0

1) Hybrid.

Tabel 9. Såtid og udsædsmængde i hybridrug. 
(C4)

Vinterrug

26. aug. -  
5. sept. 15.-19. sept. 5.-13. okt.

Brut-
toud-
bytte,

hkg 
pr. 
ha1)

Netto-
ud-

bytte,
hkg 
pr. 
ha2)

Brut-
toud-
bytte,

hkg 
pr. 
ha1)

Netto-
ud-

bytte,
hkg 
pr. 
ha2)

Brut-
toud-
bytte,

hkg 
pr. 
ha1)

Netto-
ud-

bytte,
hkg 
pr. 
ha2)

2012. 5 forsøg
150 spiredygtige kerner pr. m2 75,4 71,3 77,4 73,3 64,3 60,2
200 spiredygtige kerner pr. m2 76,8 71,3 77,6 72,1 68,7 63,2
250 spiredygtige kerner pr. m2 78,6 71,8 78,0 71,2 69,9 63,1

1)  LSD, udsædsmængde = ns; LSD, sådato = 6,0; LSD, vekselvirkning 
mellem sort og sådato = ns.

2) Når omkostning til udsæd er fratrukket.
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til 390 kr. pr. unit (1 unit = 1.000.000 kerner) og 
prisen på vinterrug til 150 kr. pr. hkg. Der er an-
lagt fire nye forsøg efter samme forsøgsplan til 
høst 2013.

Sygdomme

Konklusion
I gennemsnit af fire forsøg i sorterne KWS Mag-
nifico og SU Mephisto er der opnået omkring 2 
til 3 hkg pr. ha i nettomerudbytte for svampe-
bekæmpelse, hvilket hovedsageligt tillægges 
en bekæmpelse af skoldplet. Det har ikke været 
rentabelt at hæve dosis af Folicur fra 0,3 liter til 
0,6 liter pr. ha.

Registreringsnet
I figur 1 til 3 ses udviklingen af svampesygdom-
me i rug i Planteavlskonsulenternes Registre-
ringsnet. Skoldplet har været mest udbredt, og 
mange steder har der været kraftige angreb. An-
grebene af meldug har været moderate, og brun-
rust har først udviklet sig meget sent.

Svampestrategi i sorter
I tabel 10 ses resultatet af forsøg efter en ny 
forsøgsplan med forskellige strategier for svam-
pebekæmpelse i rugsorterne KWS Magnifico og 
SU Mephisto. I tabel 11 ses de to sorters modta-

gelighed for svampesygdomme, og i tabel 12 ses 
sygdomsudviklingen i de to sorter i forsøgene.
 Det fremgår, at skoldplet har været mest 
udbredt i begge sorter. Ved en fejl er der kun 
bedømt brunrust ved den sene bedømmelse 
omkring 14. juni, og her har der ikke været ret 
meget brunrust. Der har ikke optrådt meldug 
indtil sidste bedømmelse omkring 23. maj. Ved 
at sammenholde forsøgsled 2 og 3 fremgår det, 
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Figur 1. Udviklingen af skadegørere i rug i 2012 i 
Planteavlskonsulenternes Registreringsnet.

Figur 2. Udviklingen af skoldplet i de seneste seks år 
i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet.

Figur 3. Udviklingen af brunrust i de seneste seks år 
i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet.
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at der er opnået et sikkert nettomerudbytte på 
1,2 hkg pr. ha ved at tilsætte Flexity ved behand-
lingen i sorten KWS Magnifico, hvilket måske 
kan skyldes sene angreb af meldug. I sorten SU 
Mephisto er der ikke opnået noget nettomerud-
bytte for meldugbekæmpelse. Ved at sammen-
holde forsøgsleddene med forskellige strategier 
med Folicur i KWS Magnifico fremgår det, at en 
enkelt behandling med 0,3 liter Folicur pr. ha 
efter skridning har været tilstrækkelig, og det 
har ikke været rentabelt at hæve dosis fra 0,3 til 

0,6 liter pr. ha. Rubric har lidt bedre effekt mod 
skoldplet end Folicur, men nettomerudbyttet er 
ikke øget ved at anvende Rubric fremfor Folicur.

Tabel 10. Svampebekæmpelse i rug. (C5)

Vinterrug

Pct. dækning med Hkg kerne
pr. ha Pct. dækning med Hkg kerne

pr. ha

mel-
dug

brun-
rust

skold-
plet

brun-
rust

Ud-
bytte

og
mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb.,

ny 
afgift

mel-
dug

brun-
rust

skold-
plet

brun-
rust

Ud-
bytte

og
mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb.,

ny 
afgift

ca. 23/5 ca. 
14/6 ca. 23/5 ca. 

14/6

2012. 4 forsøg KWS Magnifico SU Mephisto
1. Ubehandlet 0 0 5 0 79,5 - - 0 0 5 0,06 81,6 - -
2. 0,25 l Flexity 

0,3 l Folicur EC 250
0,3 l Folicur EC 250 0 0 4 0 6,7 3,4 3,3 0 0 4 0 4,6 1,3 1,2

3. 0,3 l Folicur EC 250
0,3 l Folicur EC 250 0 0 4 0 3,9 2,2 2,0 0 0 4 0 3,7 2,0 1,8

4. 0,3 l Folicur EC 250 0 0 5 0 4,0 3,1 3,0 0 0 5 0 2,9 2,0 1,9
5. 0,6 l Folicur EC 250 0 0 4 0 3,9 2,6 2,5 0 0 4 0 1,9 0,6 0,5
6. 0,3 l Rubric 

0,3 l Rubric - - - 0 3,5 1,1 0,6 - - - 0 5,4 3,0 2,5
LSD 1-6 2,4 2,9
LSD 2-6 1,9 ns

Led 2 behandlet i stadium 31-32, 37-39 og 59-65.
Led 3 og 6 behandlet i stadium 37-39 og 59-65.
Led 4 og 5 behandlet i stadium 59-65.

Tabel 11. De to vinterrugsorters modtagelig-
hed for svampesygdomme. (SortInfo)

Vinterrug Meldug1) Brunrust1) Skoldplet1)

KWS Magnifico 2 2 2
SU Mephisto (2) 2 2

( ) = foreløbig indgruppering.
1) Skala 0-3, 0 = ikke modtagelig, 3 = meget modtagelig.

Tabel 12. Sygdomsudviklingen i forsøg med 
svampebekæmpelse i to vinterrugsorter

Sygdomsangreb
Pct. dækning, ubehandlet

28/4 12/5 23/5 14/6

2011. 4 forsøg
KWS Magnifico
Meldug 0 0 0 -
Brunrust 0 0 0 0
Skoldplet 0,3 1 5 -

SU Mephisto
Meldug 0 0 0 -
Brunrust 0 0 0 0,06
Skoldplet 0,3 2 5 -

Vækststadium 34 39 59 73

Skoldplet i rug. I flere marker har der optrådt kraf-
tige angreb i 2012. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, 
Videncentret for Landbrug).
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Det højeste nettomerudbytte i enkeltforsøgene 
i KWS Magnifico er 6,4 hkg pr. ha i forsøgsled 2.
 I SU Mephisto er der opnået sikre merudbyt-
ter for svampebekæmpelse, men der har ikke 
været sikre forskelle mellem behandlingerne.
Det fremgår, at nettomerudbytterne ikke æn-
drer sig særlig meget ved de forventede afgifts-
ændringer.
 I Tabelbilaget, tabel C5 ses resultatet af endnu 
et forsøg, hvor sidste sprøjtning ikke er udført.
 I figur 4 ses de opnåede brutto- og nettoud-
bytter i gennemsnit af de fire forsøg. Det højeste 
nettoudbytte er i gennemsnit af forsøgene i KWS 
Magnifico opnået i forsøgsled 2 og i SU Mephisto 
i forsøgsled 6.

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
KWS Magni�co SU Mephisto

H
kg

 p
r. 

ha

Rug, svampestrategier

Nettoudbytte Omkostning til svampemiddel og kørsel

Figur 4. Opnåede brutto- og nettoudbytter for for-
skellige svampestrategier i gennemsnit af de fire for-
søg i tabel 10. De respektive forsøgsled er markeret 
med tallene 1 til 6 umiddelbart under søjlerne.

I nogle marker har der optrådt kraftige angreb af 
brunrust i 2012, men angrebene er kommet meget 
sent og har først bredt sig efter midten af juni, hvor-
for de kun tillægges mindre betydning for udbyt-
tet. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for 
Landbrug).
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Triticale

Sorter

Konklusion
Nummersorten Br 1390a27 er for andet år i træk 
den højest ydende triticalesort i landsforsøgene.
 Der er i alle afprøvede sorter opnået statistisk 
sikre merudbytter for den gennemførte svampe-
bekæmpelse, der i øvrigt også er rentabel i alle 
afprøvede sorter i 2012.
 Det største udbytte af foderenheder til svin 
(FEsv pr. ha) blev igen i 2011 målt i sorten Tulus.

Landsforsøg
Nummersorten Br 1390a27 giver i 2012 et 3 pro-
cent større udbytte end målesorten SW Valenti-
no. Sorten Empero, der er med i landsforsøgene 
for første gang, giver et udbytte, der er 1 procent 
mindre end udbyttet i målesorten, mens de to 
mest dyrkede sorter, Tulus og Ragtac, begge gi-
ver et udbytte, der er 4 procent mindre end må-
lesortens udbytte.
 Merudbytterne for svampebekæmpelse svin-
ger mellem 7,5 hkg pr. ha i nummersorten Br 
1390a27 og 19,9 hkg pr. ha i nummersorten Br 
1351b2. Den gennemførte svampebekæmpelse 
svarer til en udgift på kun 1,5 hkg pr. ha og er så-
ledes rentabel i alle de afprøvede sorter i årets 
forsøg.
 Der er afprøvet otte triticalesorter i lands-
forsøgene 2012. Det er to sorter færre end sid-

ste år. Målesorten er som de foregående år SW 
Valentino. Den giver som gennemsnit af årets 
forsøg et udbytte på 86,6 hkg pr. ha. Det er 10,1 
hkg pr. ha mere end i 2011 og kun 0,3 hkg pr. 
ha mindre end rekordudbyttet tilbage i 2008. 
Syv af årets forsøg har givet brugbare resultater. 
Det ottende forsøg er kasseret på grund af en for 
stor statistisk variation i udbyttet. Resultaterne 
af årets forsøg ses i tabel 2. I tabellen er de op-
delt på Øerne, Jylland og hele landet. Indholdet 
af råprotein ligger i 2012 cirka 1 procentenhed 
lavere end i de to foregående år.
 Triticalesorterne er i år afprøvet med og uden 
bladsvampebekæmpelse på tre lokaliteter. 

Vælg en triticalesort, der
•	 	har en god overvintringsevne
•	 	giver	 et	 stort	 udbytte	 gennem	 flere	 års	

forsøg, også uden svampebekæmpelse
•	 	kun	 er	 lidt	modtagelig	 over	 for	 gulrust,	

meldug, skoldplet, brunrust og Septoria
•	 	er	 stråstiv,	 så	 behovet	 for	 vækstregule-

ring kan minimeres.

Strategi

Tabel 1. Oversigt over flere års forsøg med 
 sorter af triticale, forholdstal for udbytte

Triticale 2008 2009 2010 2011 2012

SW Valentino 100 100 100 100 100
Gringo 103 94 102 98
Ragtac 100 101 105 96
Tulus 102 96 96
Br 1390a27 106 103
Empero 99
Br 1351b2 95
MAH 5809 93

Tabel 2. Triticalesorter, landsforsøg 2012, med 
svampebekæmpelse. (D1)

Triticale

Udbytte og 
merudb.,
hkg pr. ha

Hele landet

Udb. og 
merudb.,

hkg pr. 
ha

Fht. for 
udbytte

Pct. rå-
protein

Rum-
vægt,

kg pr. hlØerne Jylland

Antal forsøg 2 5 7 7 7
SW Valentino 95,2 83,2 86,6 100 10,9 60,6
Br 1390a27 0,0 3,6 2,6 103 10,3 63,6
Empero 0,6 -1,1 -0,6 99 10,6 61,4
Gringo -5,5 -0,6 -2,0 98 10,8 61,0
Tulus -5,7 -2,0 -3,1 96 10,8 61,0
Ragtac -1,0 -4,5 -3,5 96 10,9 59,1
Br 1351b2 -8,0 -2,9 -4,4 95 10,6 59,0
MAH 5809 -12,7 -3,1 -5,8 93 11,0 63,8
LSD ns ns 4,9
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Svampebekæmpelsen i forsøgene er afpasset ef-
ter de mest udbredte svampesygdomme i vækst-
sæsonen på de enkelte forsøgssteder og er i to 
af forsøgene udført som én behandling, mens 
der i det tredje forsøg er gennemført to behand-
linger. Det beregnede nettomerudbytte for den 
gennemførte behandling er vist yderst til højre 
i tabel 3. Udgiften til den gennemførte svampe-
bekæmpelse svarer til 1,5 hkg pr. ha. Angrebene 
af gulrust har i 2012 været væsentligt kraftigere 
end sidste år, og nye smitteracer har betydet, at 
også sorter, der ikke tidligere var gulrustmodta-
gelige, er blevet angrebet. Den relativt besked-
ne indsats med svampemiddel har således ikke 
kunnet holde de mest modtagelige sorter fri for 
angreb. De højeste merudbytter for svampebe-
kæmpelsen på henholdsvis 19,9 og 17,5 hkg pr. 

ha er opnået i nummersorten Br 1351b2 og den 
meget gulrustmodtagelige målesort, SW Valen-
tino.

Foderværdi i triticalesorter 2011
Igen i 2011 blev udvalgte triticalesorter i lands-
forsøgene analyseret for foderværdien til svin. 
Der blev analyseret prøver af to triticalesorter. 
Det er én sort mindre end i 2010. Prøverne blev 
indsamlet fra tre lokaliteter, hvor der var opnået 
normale udbytter, dvs. at de ikke var præget af 
tørke, sygdomme eller tilsvarende. Det er med 
til at sikre, at analyserne med størst mulig sikker-
hed viser forskelle i sorternes kvalitet. Prøver fra 
høst 2012 er i øjeblikket ved at blive analyseret 
for foderværdi. Analyseresultaterne fra 2012 vil 
blive publiceret, så snart de foreligger. Analyse-
resultaterne fra høst 2011 ses i tabel 4. Det stør-
ste udbytte af foderenheder til svin (FEsv pr. ha) 
blev ligesom året før opnået i sorten Tulus, der i 
2011 gav cirka 450 FEsv pr. ha mere end måle-
sorten SW Valentino.

Supplerende forsøg med triticalesorter
Der er i 2012 gennemført fire supplerende for-
søg med triticalesorter. Resultaterne af disse for-
søg ses i tabel 5. I de supplerende forsøg ligger 
udbyttet i målesorten SW Valentino små 4 hkg 
pr. ha lavere end i årets landsforsøg. Sorten Tulus 
giver i de supplerende forsøg et udbytte, der sva-
rer til udbyttet i målesorten SW Valentino, mens 
sorterne Gringo og Ragtac begge giver et ud-
bytte, der er 8 procent mindre end målesortens. 
Dermed klarer Tulus sig en smule bedre i de sup-
plerende forsøg end i årets landsforsøg. Gringo 
og Ragtac klarer sig derimod en smule dårligere i 
de supplerende forsøg, sammenlignet med årets 
landsforsøg.

Tabel 3. Svampebekæmpelse i triticalesorter, 
2012. (D2)
A: Ingen svampebekæmpelse
B: 0,35 liter Rubric pr. ha, udbragt på én gang, 
eller 0,35 liter Rubric + 0,25 liter Folicur pr. 
ha, udbragt ad to gange

Triticale

Procent dækning i A
Udbytte,

hkg pr. ha

Merudbytte 
for svampe-

bekæmpelse, 
B-Amel-

dug
gul-
rust

Sep-
toria

A B brutto netto

Antal forsøg 3 3 3 3 3
SW Valentino 0,4 21 4 61,9 79,4 17,5 16,0
Br 1390a27 5 2 4 78,2 85,7 7,5 6,0
Empero 4 3 5 74,6 83,0 8,4 6,9
Tulus 7 6 5 69,7 79,1 9,4 7,9
Gringo 0,7 15 6 64,9 78,6 13,7 12,2
MAH 5809 0,5 8 4 71,3 78,6 7,3 5,8
Br 1351b2 0,2 16 4 58,0 77,9 19,9 18,4
Ragtac 7 2 4 65,3 77,7 12,4 10,9
LSD, sorter ns
LSD, svampebek. 5,1
LSD, vekselvirkning mellem sorter og 
svampebek. ns

Tabel 4. Triticalesorternes udbytte af foderenheder, FEsv pr. ha, landsforsøg 2011. Se afsnittet 
Sorter, priser, midler og udviklingsstadier vedrørende definition af FEsv og FEso

Triticale FEsv pr. hkg FEso pr. hkg Pct. råprotein Rumvægt, 
kg pr. hl

Fht. for 
udbytte

Udbytte, 
hkg pr. ha FEsv pr. ha FEso pr. ha

Antal forsøg 3 3 5 4 5 5
SW Valentino 113,2 111,7 11,8 61,6 100 76,5 8.660 8.545
Tulus 115,8 113,7 11,5 61,9 102 78,2 9.056 8.891
LSD 2,6 1,7    3,5   
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Triticalesorternes egenskaber og flere års 
resultater
I tabel 6 er vist registreringerne i årets observati-
onsparceller med triticalesorter. Der har i 2012 
været tre dages forskel i modenhedsdato mel-
lem den tidligste sort, målesorten SW Valentino, 
og den sildigste sort MAH 5809. Strålængden 
varierer i 2012 fra 86 cm i nummersorten Br 
1351b2 til 113 cm i nummersorten Br 1390a27.
 I 2012 er der kun set en smule lejesæd i sor-
ten Ragtac, der er givet karakteren 0,5. De øvrige 
sorter i årets observationsparceller er således 
gået helt fri.

Meldugangrebene er i 2012 på niveau med 
angrebene, der blev registreret i sidste års ob-
servationsparceller. I målesorten SW Valentino 
er der kun registreret 0,1 procent dækning, og 
målesorten er således igen i år gået næsten fri, 
mens der i sorten Ragtac, der også sidste år var 
kraftigst angrebet, er registreret 5 procent dæk-
ning med meldug. Sorten Ragtac kan, som det 
fremgår af kolonnen næst yderst til højre i tabel 
6, også blive angrebet kraftigt af meldug i akset. 
Angrebene af Septoria er i 2012 på niveau med 
de foregående år. Mindst Septoria er set i num-
mersorten Br 1390a27 med 2,2 procent dæk-
ning, mens der i sorterne Gringo og Br 1351b2 
er registreret 8 procent dækning. Der er ikke 
registreret angreb af skoldplet i årets observati-
onsparceller. Til gengæld har der igen i år været 
kraftige angreb af gulrust. De kraftigste angreb 
af gulrust er set i sorten Gringo, mens nummer-
sorten Br 1390a27 er gået næsten fri med kun 
0,9 procent dækning. Der er også registreret pro-
cent dækning med gulrust i aks i årets observati-
onsparceller. De svageste angreb er set i sorten 
Empero, mens der i sorterne Gringo og Ragtac 
er registreret henholdsvis 22 og 21 procent dæk-
ning med gulrust i aksene. Der er ikke observeret 
brunrust i årets observationsparceller med triti-
calesorter.
 Udbyttestabiliteten er en afgørende para-
meter ved valg af triticalesort, og sorter, der har 
givet	 et	 stort	 og	 stabilt	 udbytte	 gennem	 flere	
års forsøg, bør foretrækkes. De gennemsnitlige 
forholdstal for udbytte i de seneste to til fem 
års landsforsøg med triticalesorter er vist i tabel 

Tabel 5. Triticalesorter, supplerende forsøg 
2012, med svampebekæmpelse. (D3)

Triticale

Pct. dækning med Udb. 
og mer-

udb.,
hkg pr. 

ha

Fht. 
for ud-
bytte

Pct. rå-
protein

Rum-
vægt,

kg 
pr. hl

mel-
dug

gul-
rust

Sep-
toria

Antal forsøg 4 4 4 4 4 4
SW Valentino 0,04 3 0,8 82,7 100 11,5 70,6
Tulus 0,5 1 0,6 0 100 11,0 71,1
Ragtac 0,3 1 0,3 -6,3 92 11,6 69,2
Gringo 0,07 2 2 -6,5 92 11,4 70,8
LSD ns

Tabel 6. Triticalesorternes egenskaber, obser-
vationsparceller 2012

Triticale

Dato 
for 

mo-
den-
hed-

Strå-
læng-

de,
cm

Kar. 
for 

leje-
sæd1)

Procent dækning med

mel-
dug

Sep-
toria

gul-
rust

mel-
dug i 
aks

gul-
rust i 
aks

Antal forsøg 6 5 2 16 5 10 2 7
SW Valentino 10/8 109 0 0,1 6 19 0 15
Br 1351b2 11/8 86 0 0,4 8 15 0 17
Br 1390a27 11/8 113 0 3,4 2,2 0,9 0 4,2
Empero 12/8 93 0 3,4 5 1,2 10 2,5
Gringo 11/8 99 0 1,1 8 25 0 22
MAH 5809 13/8 103 0 0,3 4 9 0 11
Ragtac 11/8 100 0,5 5 2,6 2,4 43 21
Tulus 12/8 107 0 3,7 6 6 1,5 0,2

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.

Fra forsøget med triticalesorter ved Ringsted. I 
sorten til venstre på det store billede ses et gulligt 
skær som følge af angreb af gulrust i akset. Indsat 
et nærbillede af aks med angrebne kerner. Der er 
ingen entydig korrelation mellem angreb af gulrust 
på bladene og angreb i akset. Eksempelvis er der i 
årets observationsparceller registreret begrænsede 
angreb af gulrust på bladene i sorten Ragtac, men 
alligevel hele 21 procent dækning af gulrust i akset. 
(Fotos: Morten Haastrup og Ghita Cordsen Nielsen, 
Videncentret for Landbrug).
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7 for de sorter, der har været med i perioden. 
Resultaterne i tabel 7 er, når de sammenholdes 
med de enkelte års resultater i tabel 1, med til at 
give et overblik over, hvordan sorterne har klaret 
sig	gennem	flere	års	afprøvning.
 Fem sorter udgør mere end 1,0 procent af 
salget af certificeret udsæd til høst 2012. De en-
kelte sorters procentandel af udsædssalget frem-
går af tabel 8. Sorten Tulus har alene udgjort 50 
procent af salget, og Tulus og Ragtac har tilsam-
men udgjort 83 procent af salget. De to sorter 
har begge været på markedet i to år. Sorten Di-
naro, der tilbage i 2010 udgjorde 54 procent af 
salget, er nu helt ude af markedet. Det vidner 
om en meget hurtig udskiftning af de dyrkede 
triticalesorter. En udskiftning, der især er drevet 
af de nye smitteracer af gulrust, som kommer til 
landet.

Sygdomme

Konklusion
Der er opnået nettomerudbytter på omkring 15 
hkg pr. ha i et forsøg med svampebekæmpelse 
i sorten Gringo med meget gulrust. I to forsøg i 
Ragtac er der opnået op til omkring 6 hkg pr. ha 

i nettomerudbytte i forsøg med meldug og Sep-
toria.

Registreringsnet
I figur 1 til 5 ses udviklingen af svampesygdom-
me i triticale i 2012 i Planteavlskonsulenternes 
Registreringsnet. I triticale har først gulrust og 
senere meldug været mest udbredt. Gulrust har 

Tabel 7. Triticalesorter, forholdstal for udbyt-
te, gennemsnit over to til fem år

Triticale 2008-2012 2009-2012 2010-2012 2011-2012

SW Valentino 100 100 100 100
Ragtac 101 101 101
Gringo 98 100
Tulus 98 96
Br 1390a27 105

Tabel 8. Triticalesorter, der har udgjort mere 
end 1,0 procent af den solgte udsæd til høst 
2012. Tabellen viser sorternes procentandel af 
den solgte udsæd

Høstår 2008 2009 2010 2011 2012

Tulus 16 50
Ragtac 26 33
Gringo 14
Vuka 18 2
Agostino 1
Andre sorter 75 28 1 1 0

Triticale 2012
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Figur 1. Udviklingen af skadegørere i triticale i Plan-
teavlskonsulenternes Registreringsnet.

Triticale 2007 - 2012, gulrust
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Figur 2. Udviklingen af gulrust i de seneste seks år i 
Planteavlskonsulenternes Registreringsnet.
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optrådt med moderate til kraftige angreb, hvil-
ket er overraskende, da sorterne hidtil har været 
resistente. Angrebene har været under niveauet 
i 2009, hvor der blev dyrket andre sorter. Flere 
steder har angrebet ikke udviklet sig så kraftigt 
i 2012. Der er i marker med Ragtac og Tulus i 
flere	 både	 konventionelle	 og	 økologiske	 mar-

ker meldt om gule områder på bladene uden 
gulrustsporer eller med kun få sporer. I nogle 
tilfælde er der dog fundet meget gulrust i akset i 
Ragtac i modsætning til i sorten Tulus. Brunrust-

Triticale 2012, gulrust
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Figur 3. Udviklingen af gulrust i forskellige sorter i 
Planteavlskonsulenternes Registreringsnet.

Triticale 2007 - 2012, meldug
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Figur 4. Udviklingen af meldug i de seneste seks år i 
Planteavlskonsulenternes Registreringsnet.

Triticale 2012, meldug
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Figur 5. Udviklingen af meldug i forskellige sorter i 
Planteavlskonsulenternes Registreringsnet.

Tidlige angreb af gulrust er fundet fra marts til april 
i flere marker. Senere er angrebet gået lidt i stå flere 
steder. Nogle sorter kan have såkaldt ”voksenplan-
teresistens”, hvilket betyder, at sorten kan være 
mere resistent i de sene vækststadier end i de tidlige 
vækststadier. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, Viden-
centret for Landbrug).
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angrebene har været svage. Angrebene af Sep-
toria har været moderate, men angrebene har 
udviklet sig sidst på sæsonen.

Sammenligning af svampemidler
I tabel 9 ses resultatet af tre forsøg med svampe-
bekæmpelse i triticale. Et forsøg i sorten Gringo 
med meget og tidlig gulrust er vist for sig selv. De 
øvrige forsøg er udført i sorten Ragtac, hvor der 
ikke har optrådt gulrust. Folicur må maksimalt 
anvendes to gange pr. vækstsæson, men er af 
forsøgstekniske	 årsager	 anvendt	 flere	 gange	 i	
nogle af forsøgsleddene.
 I sorten Gringo har to behandlinger været 
tilstrækkeligt, og der er opnået nettomerudbyt-
ter på samme niveau med to behandlinger med 

kvart dosis Folicur, Rubric, Proline + Rubric hen-
holdsvis Viverda. Behandlingerne har også for-
hindret aksangreb.
 I de to forsøg i sorten Ragtac har meldug 
været mest udbredt, og angrebene er startet 
op tidligt i det ene forsøg og først fra omkring 
skridning i det andet forsøg. Derudover har der 
været sene angreb af Septoria. Merudbyttet er 
hævet lidt ved at tilsætte Flexity (sammenhold 
forsøgsled 2 og 3), men forskellen er ikke sikker. 
I forsøget med tidlige angreb af meldug er net-
tomerudbyttet øget med 2,9 hkg pr. ha ved at 
tilsætte Flexity. Der er opnået jævnbyrdige net-
tomerudbytter	 ved	 flere	 af	 løsningerne,	 og	 en	
enkelt behandling under skridning med Folicur 
har givet det laveste nettomerudbytte. Ved to 

Tabel 9. Svampebekæmpelse i triticale. (D4, D5)

Triticale
Sta-
di-
um

Pct. dækning med Hkg kerne
pr. ha Pct. dækning med Hkg kerne

pr. ha

brun-
rust

gul-
rust

mel-
dug

Sep-
toria

gul-
rust, 
aks

Ud-
bytte

og
mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb.,

ny 
afgift

brun-
rust

gul-
rust

mel-
dug

Sep-
toria

gul-
rust, 
aks

Ud-
bytte

og
mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb.,

ny 
afgiftca. 27/6 ca. 25/6

2012. 1 forsøg med meget gulrust 2 forsøg 
1. Ubehandlet - 0 11 0 8 7 53,4 - - 0 0 10 2 0 63,6 - -
2. 0,25 l Folicur EC 250 

0,25 l Folicur EC 250 
0,25 l Folicur EC 250 

31-32 
37-39 
55-61 0 0,8 0 0,8 0 16,5 14,2 14,0 0 0 1 1 0 7,0 4,7 4,5

3. 0,25 l Folicur EC 250 + 0,15 l Flexity 
0,25 l Folicur EC 250 
0,25 l Folicur EC 250 

31-32 
37-39 
55-61 0 0,5 0 0,8 0 17,0 14,1 14,0 0 0 0,08 1 0 8,4 5,5 5,4

4. 0,5 l Osiris 
0,5 l Osiris 
0,5 l Osiris 

31-32 
37-39 
55-61 0 0,5 0 0,8 0 18,0 15,1 14,4 0 0 0,2 0,3 0 10,1 7,3 6,5

5. 0,25 l Folicur EC 250 
0,25 l Folicur EC 250 

37-39 
55-61 0 1 0 2 0 16,5 15,0 14,8 0 0 4 1 0 4,8 3,3 3,2

6. 0,25 l Folicur EC 250 55-61 0 2 0 2 0 11,6 10,9 10,8 0 0 7 0,9 0 0,6 -0,2 -0,2
7. 0,25 l Rubric 

0,25 l Rubric 
37-39 
55-61 0 2 0 2 0 18,3 16,3 15,9 0 0 5 0,3 0 4,5 2,5 2,1

8. 0,1 l Proline EC 250 + 0,125 l Rubric 
0,1 l Proline EC 250 + 0,125 l Rubric 

37-39 
55-61 0 2 0 1 0 16,8 14,6 14,5 0 0 3 0,2 0 8,4 6,3 6,2

9. 0,375 l Viverda 
0,375 l Viverda 

37-39 
55-61 0 2 0 0,7 0 19,2 16,9 - 0 0 2 0,8 0 8,4 6,1 -

LSD 1-9 3,8 3,1
LSD 2-9 3,3 3,3 3,4

2010-2012. 11 forsøg
1. Ubehandlet - 0 28 2 2 8 50,2 -
2. 0,25 l Folicur EC 2501) 

0,25 l Folicur EC 2501) 
0,25 l Folicur EC 2501) 

31-32 
37-39 
55-61 0 1 0,3 0,7 0,7 13,8 11,6 11,3

5. 0,25 l Folicur EC 2501) 
0,25 l Folicur EC 2501) 

37-39 
55-61 0 2 0,7 0,8 1 13,2 11,7 11,6

6. 0,25 l Folicur EC 2501) 55-61 0 14 1 1 3 6,5 5,8 5,7
LSD 1-6 5,3
LSD 2-6 4,1

1) I 2010 blev anvendt Orius 200 EW. Orius 200 EW og Folicur EC 250 indeholder samme aktivstof og mængde i de afprøvede doseringer.
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Aksangreb af gulrust i sorten Ragtac. (Fotos: Ghita 
Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug).

Strategi for gulrustbekæmpelse i triticale

På baggrund af dette og tidligere års forsøg med gulrustbekæmpelse i triticale kan det 
 konkluderes,
•	 	at der er store forskelle på sorternes modtagelighed for gulrust
•	 	at nye smitteracer kan komme til Danmark, så ellers resistente sorter kan blive modtagelige
•	 	at der er behov for at kende sorternes eventuelle voksenplanteresistens mod gulrust
•	 	at gulrust kan være meget tabsvoldende
•	 	at behandling ved højt smittetryk skal gentages efter to uger
•	 	at	flere	sprøjtninger	ofte	er	nødvendige	i	modtagelige	sorter
•	 	at rettidig behandling er vigtigere end dosering
•	 	at straffen for at komme for sent med sprøjtning er meget stor i modtagelige sorter
•	 	at der ved rettidig brug af effektive midler kan anvendes lave doseringer.

En oversigt over godkendte samt nye svampemidlers effekt mod de enkelte svampesygdomme i 
korn ses i afsnittet om vinterhvede.

Strategi

behandlinger har Proline + Rubric henholdsvis 
Viverda givet et sikkert højere merudbytte og 
nettomerudbytte end to behandlinger med Fo-
licur henholdsvis Rubric.

Det fremgår, at nettomerudbytterne ikke æn-
drer sig særlig meget ved indregning af de nye 
forventede afgiftsændringer.
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Vinterhvede

Sorter

Konklusion
Hybridsorten Hybery er højest ydende i årets 
landsforsøg med vinterhvedesorter. Lige efter 
følger sorterne SJ 7388006 og KWS Cleveland. 
De tre sorter giver alle udbytter på 105 hkg pr. 
ha eller mere i gennemsnit af årets ni forsøg.
 Den gennemførte svampebekæmpelse har i 
år været rentabel i alle de afprøvede sorter, og 
det største merudbytte for svampebekæmpel-
sen på 25,7 hkg pr. ha er opnået i den meget gul-
rustmodtagelige nummersort SJ 07-42.
 I forsøgene med brødhvedegødskning er sor-
ten Elixer den højest ydende, efterfulgt af sorten 
KWS Dacanto. Alle de ni afprøvede sorter lever 
op til kravene i forbindelse med ansøgning om 
brødhvedenorm til næste års høst.
 Også i 2011 blev udvalgte vinterhvedesorter 
i landsforsøgene analyseret for indhold af foder-
enheder til svin. Det største udbytte, målt i fo-
derenheder til svin pr. ha, blev opnået i sorten 

Torp. Lige efter fulgte sorterne Elixer, SJ 07-42, 
KWS Cleveland og Denman.

Landsforsøg
Hybery, der er en hybridsort, er med i landsfor-
søgene for første gang og giver 4 procent større 
udbytte end måleblandingen. Lige efter følger 
sorterne SJ 7388006 og KWS Cleveland, der beg-
ge giver 3 procent mere end måleblandingen.
 Merudbytterne for svampebekæmpelse er 
generelt højere end i 2011 og svinger fra 4,2 hkg 
pr. ha i sorten Elixer til 25,7 hkg pr. ha i den me-
get gulrustmodtagelige nummersort SJ 07-42.
 Der er i 2012 afprøvet 46 sorter af vinterhve-
de i landsforsøgene. Det er to sorter mere end i 
2011, men 12 sorter færre end i 2010. 24 af de 
afprøvede sorter er med i landsforsøgene for før-
ste gang. Der er således stadig stor interesse for 
at afprøve nye sorter af vinterhvede til det dan-
ske marked. Målesortsblandingen består i år af 

Vælg altid en vinterhvedesort, der
•	 	har givet et stort udbytte gennem flere 

års forsøg
•	 	har	en	god	overvintringsevne
•	 	har	en	god	stråstivhed,	så	den	kan	klare	

sig uden vækstregulering
•	 	har	en	god	modstandsdygtighed	over	for	

følgende sygdomme i prioriteret række-
følge:

 – gulrust
 – meldug
 – Septoria
 – brunrust.

En satsning på deciderede brødhvedesorter 
er aktuel, hvis der er rimelig sikkerhed for 
afsætning til en passende merpris.

Strategi

Fra landsforsøget med vinterhvedesorter med og 
uden svampebekæmpelse ved Holeby på Lolland. 
I dette forsøg er der i 2012 opnået et udbytte i må-
lesortsblandingen på 114,4 hkg pr. ha. Nummersor-
ten bb 850607 er imidlertid den højest ydende sort 
i dette forsøg og giver et udbytte på 119,7 hkg pr. 
ha. (Foto: Morten Haastrup, Videncentret for Land-
brug).
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sorterne KWS Dacanto, Hereford, Jensen og Ma-
riboss, idet KWS Dacanto har erstattet Frument i 
forhold til 2011.
  Ni af årets 11 landsforsøg med vinterhvede-
sorter har givet brugbare resultater. I de to sid-

ste forsøg har der været problemer med overvin-
tringen.

Tabel 1. Oversigt over flere års forsøg med vin-
terhvedesorter, forholdstal for udbytte

Vinterhvede 2008 2009 2010 2011 2012

Blanding1) 100 100 100 100 100
Mariboss 104 101 100 101 101
Hereford 103 103 105 99 98
Tabasco 100 98 98 98
JB. Diego 97 98
JB Asano 89 96 95 101 95
Ambition 101 98 100 100 95
Frument 101 100 99 96 95
Timaru 99 100 101 96 95
Julius 90 95
Tuareg 98 95 97 97 93
Jensen 101 101 102 98
KWS Podium 94 94 92 90
KWS Dacanto 104 100 99
SJ 07-42 103 102 98
KWS Santiago 100 99 98
Gedser 103 104 93
KWS Cleveland 101 103
Denman 101 98
Elixer 103 97
Xantippe 100 97
Genius 91 87
Hybery2) 104
SJ 7388006 103
LGW 56 102
KWS W226 101
FD 07164 100
Nakskov 99
Kramnitse 98
UN 5260 98
bb 850607 98
Tobak 98
Sj 7343501 98
Sj 7420510 97
NOS 12090x24.1 97
KWS W203 96
KW 2259-1-06 96
NOS 895889 95
Bombus 95
Egoist 95
KWS W196 94
SW 75450 94
Foxtrott 94
Kepler 93
Amundsen 92
BR 8037b26 91
MH 10-11 91

1)  2008: Ambition, Frument, Skalmeje, Hereford; 2009: Frument, 
Hereford, Contact, Ambition; 2010: Frument, Hereford, Mariboss, 
Ambition; 2011: Frument, Hereford, Jensen, Mariboss; 2012: KWS 
Dacanto, Hereford, Jensen, Mariboss.

2)  Hybrid.

Tabel 2. Vinterhvedesorter, landsforsøg 2012, 
hvor svampesygdomme er bekæmpet. (E1)

Vinterhvede

Udb. og merudb., 
hkg pr. ha Hele landet

Øerne Jylland Hele 
landet

Fht. 
for
ud-

bytte

Pct. 
råpro- 

tein

Pct. sti- 
velse

Rum- 
vægt,
kg pr. 

hl

Antal forsøg 4 5 9 9 9 9
Blanding1) 110,3 94,7 101,6 100 9,4 71,1 78,2
Hybery2) 4,0 4,4 4,2 104 9,3 71,7 79,3
SJ 7388006 0,3 5,9 3,4 103 9,1 71,5 76,9
KWS Cleveland 3,9 2,8 3,3 103 9,1 71,0 74,7
LGW 56 1,0 3,4 2,3 102 9,0 72,0 78,2
KWS W226 1,0 1,3 1,2 101 9,2 70,5 76,4
Mariboss 1,1 0,4 0,7 101 9,2 70,5 76,0
FD 07164 1,2 -1,6 -0,3 100 9,6 72,0 79,4
Nakskov -0,2 -1,1 -0,7 99 9,3 71,6 76,4
KWS Dacanto -0,3 -1,8 -1,1 99 9,7 71,5 80,7
Denman -3,8 0,0 -1,7 98 9,1 71,4 75,7
Jensen -2,5 -1,3 -1,8 98 9,4 71,4 79,6
KWS Santiago -0,4 -2,9 -1,8 98 9,3 70,8 75,2
bb 850607 -1,6 -2,3 -1,9 98 9,5 69,9 77,4
Kramnitse 1,9 -5,2 -2,0 98 9,5 70,8 77,3
Tobak -3,3 -1,0 -2,0 98 9,6 70,3 78,1
SJ 07-42 -3,2 -1,3 -2,1 98 9,1 71,6 78,3
Sj 7343501 -3,5 -1,1 -2,2 98 9,5 72,0 76,9
UN 5260 -2,5 -1,9 -2,2 98 10,1 71,0 79,5
Tabasco -3,4 -1,5 -2,3 98 9,5 71,5 79,2
JB, Diego -2,3 -2,3 -2,3 98 9,5 71,4 78,8
Hereford -3,1 -1,9 -2,4 98 9,1 71,4 77,6
Xantippe -3,0 -2,4 -2,7 97 9,6 71,0 77,3
Elixer -2,0 -3,5 -2,8 97 10,0 70,8 78,7
Sj 7420510 -2,4 -3,8 -3,2 97 9,2 71,0 77,6
NOS 12090x24,1 -4,0 -2,7 -3,3 97 9,4 71,4 79,0
KWS W203 -0,5 -6,4 -3,8 96 9,2 72,1 78,1
KW 2259-1-06 -5,7 -3,0 -4,2 96 10,0 69,8 78,6
NOS 895889 -6,5 -3,1 -4,6 95 9,4 71,5 77,6
JB Asano -6,1 -3,5 -4,7 95 10,0 71,7 81,4
Julius -8,0 -2,1 -4,7 95 9,9 71,1 81,5
Bombus -4,0 -5,4 -4,8 95 9,9 71,7 78,3
Ambition -6,5 -3,7 -5,0 95 9,5 71,5 77,9
Frument -7,1 -3,3 -5,0 95 9,4 70,5 76,4
Timaru -4,3 -5,6 -5,0 95 9,9 72,0 79,0
Egoist -6,0 -4,4 -5,1 95 9,8 71,0 76,0
SW 75450 -6,3 -6,1 -6,2 94 9,7 70,7 78,4
KWS W196 -6,7 -6,0 -6,3 94 9,3 71,1 78,3
Foxtrott -8,1 -5,1 -6,4 94 9,8 71,4 77,5
Tuareg -7,6 -6,4 -6,9 93 10,0 70,4 78,7
Gedser -6,2 -7,6 -7,0 93 9,6 71,8 78,9
Kepler -7,8 -6,4 -7,0 93 10,3 71,7 80,2
Amundsen -9,7 -7,4 -8,4 92 10,1 71,4 79,4
BR 8037b26 -9,4 -8,1 -8,7 91 10,2 70,4 81,7
MH 10-11 -11,7 -7,7 -9,5 91 10,6 70,6 80,4
KWS Podium -10,4 -10,0 -10,2 90 10,2 69,9 79,1
Genius -14,8 -11,4 -12,9 87 10,9 70,6 81,4
LSD 4,9 4,8 3,5

1) KWS Dacanto, Hereford, Jensen, Mariboss.
2) Hybrid.
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Målesortsblandingen giver et udbytte på 101,6 
hkg pr. ha som gennemsnit af de ni forsøg. Det 
er 17,1 hkg pr. ha mere end i 2011, men stadig 
4,2 hkg pr. ha mindre end rekordudbyttet til-
bage i 2008. Resultaterne af årets landsforsøg 
med vinterhvedesorter ses i tabel 2. I tabellen 
er resultaterne opdelt på Øerne, Jylland og hele 
landet. Alle sorterne har igen i år ligget i samme 
forsøgsserie i et såkaldt alpha-design, og derfor 
kan alle de målte udbytter og kvalitetsparame-
tre sammenlignes direkte med hinanden.
 I 2012 er fire af landsforsøgene gennemført 
med og uden svampebekæmpelse i vinterhve-
desorterne. Resultaterne af de fire forsøg ses i 
tabel 3. Forsøgene er behandlet to til tre gange 
mod svampesygdomme, og indsatsen er afpas-
set efter de mest udbredte svampesygdomme 
i vækstsæsonen og på det enkelte forsøgssted. 
Angrebene af både meldug, gulrust og Septoria 
har generelt været kraftigere end sidste år, og 
som følge heraf er der generelt opnået nogle lidt 
højere merudbytter for svampebekæmpelsen i 
2012, sammenlignet med de seneste år.
 Figur 1 viser også resultaterne af forsøgsse-
rien med og uden svampebekæmpelse i vinter-
hvedesorterne. De sorter, der giver det største 
udbytte med svampebekæmpelse, er placeret 
øverst i figuren. Den lyseblå bjælke viser udbyt-
tet uden svampebekæmpelse. Den røde del af 
bjælken svarer til udgiften til svampemidler, og 
den gule del svarer til udgiften til udbringning af 
svampemidlerne. Den resterende mørkegrønne 
del viser nettoudbyttet. Svampebekæmpelsen 

Tabel 3. Vinterhvedesorter med og uden 
svampebekæmpelse, 2012. (E2)
A: Uden bekæmpelse af bladsvampe
B: 0,25 liter Rubric + 0,5 liter Bell + 0,1 liter 
Comet pr. ha eller 0,25 liter Rubric + 0,15 liter 
Flexity + 0,5 liter Bell + 0,1 liter Comet pr. ha, 
udbragt ad to gange, eller 0,35 liter Rubric + 
0,3 liter Bell + 0,1 liter Comet + 0,1 liter Pro-
line 250 EC + 0,15 liter Zenith 575 EC pr. ha 
eller 0,3 liter Rubric + 0,3 liter Bell + 0,1 liter 
Comet + 0,1 liter Proline 250 EC + 0,3 liter 
Tern pr. ha, udbragt ad tre gange

Vinterhvede

Procent angreb i A

Udbytte,
hkg pr. ha

Merudb. 
for 

svampe-
bekæm-

pelsemel-
dug gulrust Sep-

toria

A B B-A

Antal forsøg 4 4 4 4 4 4
Blanding1) 2 0 15 86,7 94,0 7,3
Hybery2) 7 4 16 90,3 98,9 8,6
KWS Cleveland 2 0 23 87,0 98,8 11,8
LGW 56 3 2 9 90,9 98,5 7,6
KWS W226 1 0 10 90,1 98,3 8,2
SJ 7388006 2 6 25 84,4 98,2 13,8
SJ 07-42 4 23 18 70,4 96,1 25,7
Mariboss 3 0 13 86,6 95,4 8,8
bb 850607 3 8 15 85,2 95,4 10,2
Denman 4 3 15 86,1 95,2 9,1
FD 07164 6 22 10 81,0 94,9 13,9
Tobak 5 0,2 18 86,0 94,9 8,9
Tabasco 0,08 0,2 10 89,0 94,3 5,3
Kramnitse 2 0,6 13 79,4 93,9 14,5
KW 2259-1-06 1 9 10 84,4 93,8 9,4
Nakskov 2 0 15 85,1 93,6 8,5
Xantippe 1 2 12 85,5 93,4 7,9
KWS Dacanto 5 0,06 19 84,8 93,3 8,5
Hereford 3 0,1 25 79,7 93,1 13,4
JB, Diego 5 0,1 19 82,3 93,0 10,7
KWS Santiago 4 2 24 79,6 92,7 13,1
Jensen 0,4 0,03 13 85,8 92,6 6,8
NOS 895889 4 0,2 15 84,2 92,4 8,2
Sj 7420510 3 0,3 16 82,5 92,3 9,8
Sj 7343501 0,04 1 11 86,8 92,3 5,5
UN 5260 1 0,06 19 87,1 92,2 5,1
Elixer 0,9 0,06 13 87,7 91,9 4,2
NOS 12090x24,1 0,8 0,03 11 84,6 91,7 7,1
Frument 2 0,1 16 83,0 91,6 8,6
Egoist 0,3 0,3 17 82,1 91,6 9,5
Bombus 2 0,7 24 83,5 90,9 7,4
JB Asano 1 2 24 82,4 90,8 8,4
KWS W203 6 0,06 23 79,9 90,8 10,9
Foxtrott 4 1 24 82,5 90,7 8,2
Ambition 3 9 13 78,8 90,3 11,5
Timaru 0,3 0,6 14 83,5 90,3 6,8
KWS W196 6 13 22 76,2 90,1 13,9
Tuareg 0,9 0,3 16 82,6 89,9 7,3
Julius 0,8 0,5 9 83,6 89,7 6,1
SW 75450 0 12 19 77,4 89,0 11,6
Kepler 2 0 13 83,1 88,7 5,6
BR 8037b26 1 2 12 80,7 87,9 7,2

Vinterhvede

Procent angreb i A

Udbytte,
hkg pr. ha

Merudb. 
for 

svampe-
bekæm-

pelsemel-
dug gulrust Sep-

toria

A B B-A

Gedser 8 5 15 78,1 87,4 9,3
KWS Podium 5 0,8 30 71,6 87,0 15,4
Amundsen 4 0,8 17 79,5 86,7 7,2
MH 10-11 4 0,4 9 80,2 86,2 6,0
Genius 0,7 6 20 77,6 82,8 5,2
LSD, sorter 4,9
LSD, svampebek. 1,0
LSD, vekselvirkning mellem sorter og 
svampebek. ns

1) KWS Dacanto, Hereford, Jensen, Mariboss.
2) Hybrid.

Tabel 3. Fortsat
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svarer som gennemsnit af de fire forsøg til en 
udgift på 3,2 hkg pr. ha inklusive udbringning. 
Det er lidt mindre end de foregående to år og en 
konsekvens af den højere kornpris i 2012. I årets 
forsøg er der opnået positive nettomerudbytter 
for svampebekæmpelsen i alle de 46 sorter i af-
prøvningen.
 I 2012 er ni af vinterhvedesorterne i landsfor-
søgene afprøvet med en kvælstofmængde, der 
svarer til brødhvedenormen for vinterhvede. 
Hensigten med den forsøgsserie er at vise sorter-
nes egnethed til brødhvede samt deres udbyt-
teniveau og proteinindhold, når der tildeles en 
kvælstofmængde svarende til brødhvedenor-
men. Referencen er den samme målesortsblan-
ding som i de almindelige landsforsøg. Sorten 
Hereward er desuden med som reference for de 
kvalitetsmæssige egenskaber. Sorterne Genius, 
JB Asano, KWS Dacanto og Tuareg er, ligesom 
målesorten Hereward, på listen over godkendte 
brødhvedesorter til høst 2013.
 Sorten Elixer er højest ydende i årets forsøg 
og giver et udbytte, der er 4 procent mindre end 
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Vinterhvedesorter 2012
med og uden svampebekæmpelse

Uden svampebekæmpelse

Nettoudbytte i behandlet Omk. til udbringning
Omk. til svampemidler

1) KWS Dacanto, Hereford, Jensen, Mariboss.
2) Hybrid.

NOS 12090x24,1 

Figur 1. Vinterhvedesorternes udbytte med og uden 
svampebekæmpelse.

Haglskadede aks af vinterhvede. I juni er der set 
kraftige haglskader på blandt andet Langeland. 
(Fotos: Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for 
Landbrug).
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måleblandingens. Sorten KWS Dacanto følger 
lige efter med et udbytte, der 5 procent mindre 
end måleblandingens, og er den højest ydende 
blandt de godkendte brødhvedesorter. Alle sor-
ter i afprøvningen overholder som gennemsnit 
af forsøgene de krav, der stilles i forbindelse 
med ansøgning om brødhvedenorm til høst 
2013, dvs. et proteinindhold over 11,5 procent, 
en rumvægt over 77 kg pr. hl samt et faldtal over 
275 sekunder. Se resultaterne fra de enkelte lo-
kaliteter i Tabelbilaget, tabel E3 og resultaterne 
af de tre gennemførte forsøg i tabel 4.

Foderværdi i vinterhvedesorter 2011
Igen i 2011 blev udvalgte vinterhvedesorter i 
landsforsøgene undersøgt for indholdet af fo-
derenheder. Der blev analyseret prøver af otte 
sorter af vinterhvede. Det er én sort mere end 
året før. Der blev, som de foregående år, ana-
lyseret prøver fra tre lokaliteter med normale 
udbytter, dvs. at de ikke var præget af tørke, syg-
domme eller tilsvarende. Det er med til at sikre, 
at analyserne med størst mulig sikkerhed viser 
de reelle forskelle i sorternes kvalitet. Prøver fra 
høst 2012 er i øjeblikket ved at blive analyseret 
for foderværdi, og resultatet af disse analyser vil 
blive publiceret, så snart de foreligger. Analy-
seresultaterne fra høst 2011 ses i tabel 5, hvor 
sorter er rangeret efter udbytte af foderenheder 
til svin i vækst (FEsv) pr. ha. Forskellen mellem 
de fem øverste sorter i tabellen er kun cirka 200 
FEsv pr. ha. De to foregående års højest ydende 
sort, Hereford, gav i 2011 et udbytte, der var 
godt 400 FEsv pr. ha mindre end udbyttet i den 
højest ydende sort, Torp.

Supplerende forsøg med vinterhvedesorter
I 2012 er der gennemført i alt 16 supplerende 
forsøg med 13 af de vinterhvedesorter, der er 
med i landsforsøgene. Sorterne er, ligesom de 
foregående år, udvalgt af de lokale planteavls-
konsulenter som værende særligt interessante, 
enten fordi de er meget udbredte eller blandt de 
mest lovende vinterhvedesorter. Resultaterne af 
årets supplerende forsøg ses i tabel 6 til 9.
 I tabel 6 er resultaterne af årets supplerende 

Tabel 4. Brødhvedesorter af vinterhvede, 
landsforsøg 2012, kvælstofmængde svarende 
til brødhvedenorm. (E3)

Vinterhvede

Udbyt-
te og 

merud-
bytte, 

hkg pr. 
ha

Fht. 
for
ud-

bytte

Pct. 
råpro- 

tein

Pct. 
sti- 

velse

Rum- 
vægt,
kg pr. 

hl

Pct. 
gluten

Fald-
tal, 
sek.

Sedi-
men-

ta-
tions-
værdi

Antal forsøg 3 3 3 3 3 3 3
Blanding1) 122,1 100 11,6 70,3 82,3 21,5 309 36
Hereward2) -23,9 80 13,8 69,0 83,1 28,8 362 50
Elixer -4,8 96 12,5 69,0 82,8 24,2 319 31
KWS Dacanto2) -5,5 95 12,0 70,3 85,0 22,9 349 46
JB Asano2) -8,2 93 12,6 70,4 84,6 25,0 381 45
Julius -9,0 93 12,3 69,9 86,0 23,9 364 50
Tuareg2) -10,8 91 12,4 69,4 82,5 24,0 322 48
KW 2259-1-06 -11,1 91 12,2 69,1 82,5 24,2 347 41
MH 10-11 -17,5 86 13,4 69,1 83,3 27,0 343 60
KWS Podium -17,6 86 12,8 68,2 82,3 24,9 350 52
Genius2) -17,8 85 13,4 69,0 83,6 28,3 420 60
LSD 7,2

1) KWS Dacanto, Hereford, Jensen, Mariboss.
2) På listen over godkendte brødhvedesorter til høst 2013.

Tabel 5. Vinterhvedesorternes rangering i forhold til udbyttet af foderenheder, FEsv pr. ha, 
landsforsøgene 2011. Se afsnittet Sorter, priser, midler og udviklingsstadier vedrørende defini-
tion af FEsv og FEso

Vinterhvede FEsv 
pr. hkg

FEso 
pr. hkg

Pct. 
råprotein

Pct. 
stivelse

Rumvægt, 
kg pr. hl

Fht. for 
udbytte

Udbytte, 
hkg pr. ha

FEsv 
pr. ha

FEso 
pr. ha

Antal forsøg 3 3 9 9 9 9 9
Blanding1) 115,2 113,3 10,3 69,8 75,8 100 84,5 9.734 9.574
Torp 116,9 114,6 10,0 70,7 74,2 104 87,9 10.276 10.073
Elixer 116,0 113,9 10,8 70,1 77,9 103 87,2 10.115 9.932
SJ 07-42 117,3 115,0 9,9 70,9 77,3 102 86,2 10.111 9.913
KWS Cleveland 118,1 115,7 9,9 70,8 74,5 101 85,3 10.074 9.869
Denman 117,6 115,3 9,9 70,6 75,5 101 85,6 10.067 9.870
Hereford 117,3 114,9 10,1 70,6 76,1 99 84,1 9.865 9.663
KWS Santiago 117,1 114,7 10,1 69,8 74,5 99 83,8 9.813 9.612
Xantippe 116,4 114,3 10,4 70,1 76,6 100 84,2 9.801 9.624
LSD ns ns 3,2

1) Frument, Hereford, Jensen, Mariboss.
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forsøg, opdelt efter landsdele. Der er igen i år 
nogen forskel på, hvordan sorterne klarer sig 
i de forskellige dele af landet. Størst variation i 
udbyttet mellem de forskellige landsdele ses i 
sorten Gedser, der i nogle områder har klaret 
vinteren relativt dårligt, men også sorten Tabas-
co udviser, ligesom de seneste to år, en relativt 

stor variation i udbyttet mellem landsdelene. 
Mest stabile er sorterne Ambition, KWS Dacanto 
og KWS Santiago, der giver et relativt stort ud-
bytte i alle landsdele. Sorterne i de supplerende 
forsøg ligger ikke i helt samme rækkefølge som i 
landsforsøgene, når de rangeres efter forholds-
tal for udbytte. Især sorterne Ambition og Fru-
ment klarer sig bedre i de supplerende forsøg 
end i landsforsøgene. Måleblandingens udbytte 
i de supplerende forsøg er som gennemsnit 2,7 
hkg pr. ha mindre end måleblandingens udbytte 
i landsforsøgene 2012.
 I tabel 7 er resultaterne af de supplerende 
forsøg, opdelt efter forfrugt i forsøgene. En sam-
menligning af forholdstallene på tværs af tabel-
len giver et indtryk af, om nogle af sorterne kla-
rer sig relativt bedre, når forfrugten ikke er korn 
i forhold til, når forfrugten er andet korn eller 
vinterhvede. De fleste af sorterne klarer sig no-
genlunde lige godt i sammenligning med blan-
dingen, uanset forfrugten, mens især sorterne 
Timaru og Gedser ser ud til at klare sig relativt 
bedre, når forfrugten er vinterhvede, end efter 
andre forfrugter. Timaru deltog også i de supple-
rende forsøg i 2011, og her var der ikke nogen 
effekt af forfrugten.
 I tabel 8 er resultaterne af de supplerende for-
søg, opdelt efter jordtype. Størstedelen af forsø-
gene er, som de foregående år, gennemført på 

Tabel 6. Vinterhvedesorter, supplerende forsøg med svampebekæmpelse 2012. (E4)

Vinterhvede

Udbytte i hkg pr. ha og forholdstal

Sjælland Lolland-
Falster Øerne Øst-

jylland
Sønder-
jylland

Nord-
jylland Jylland Hele landet

Antal forsøg 2 2 5 5 3 2 11 16
Blanding1), hkg kerne pr. ha 99,7 100,3 100,3 98,7 98,7 97,4 98,3 98,9
Blanding1) 100 100 100 100 100 100 100 100
Ambition 103 104 102 100 100 105 101 101
Timaru 85 95 91 98 91 92 95 94
Hereford 103 101 102 99 96 103 99 100
Jensen 97 101 99 98 96 104 99 99
Gedser 91 103 97 105 94 99 100 99
Frument 101 98 100 100 99 106 101 101
Mariboss 100 101 100 97 98 105 99 99
KWS Santiago 99 103 102 98 98 102 99 100
KWS Dacanto 101 100 100 97 98 103 99 100
Tabasco 93 101 97 101 99 106 102 101
Genius 85 93 89 90 93 92 92 91
JB Asano 88 98 93 99 96 99 98 96
Tuareg 95 100 98 97 94 103 97 97
LSD (forholdstal) 9 ns 5 4 ns ns 3 3

1) KWS Dacanto, Hereford, Jensen, Mariboss.

Tabel 7. Vinterhvedesorter, supplerende for-
søg 2012, opdelt efter forfrugt. (E5)

Vinterhvede

Forfrugt 
vinterhvede

Forfrugt andet 
korn Forfrugt ikke korn

Udb. og 
merudb., 

hkg pr. 
ha

Fht. for 
udbytte

Udb. og 
merudb., 

hkg pr. 
ha

Fht. for 
udbytte

Udb. og 
merudb., 

hkg pr. 
ha

Fht. for 
udbytte

Antal forsøg 4 4 8
Blanding1) 94,0 100 94,8 100 103,4 100
Ambition 2,1 102 1,8 102 0,8 101
Timaru -1,2 99 -7,8 92 -8,3 92
Hereford 1,0 101 -2,3 98 0,4 100
Jensen -1,4 99 0,8 101 -1,6 98
Gedser 3,2 103 -1,7 98 -2,6 97
Frument 1,5 102 -1,9 98 1,4 101
Mariboss -0,8 99 -0,5 99 -0,7 99
KWS Santiago -1,1 99 -0,5 99 0,0 100
KWS Dacanto -1,9 98 0,2 100 0,0 100
Tabasco 0,7 101 4,1 104 -1,0 99
Genius -8,2 91 -6,7 93 -10,1 90
JB Asano -1,9 98 -2,6 97 -4,8 95
Tuareg -1,6 98 -1,3 99 -3,5 97
LSD 5,0 5,0 4,4

1) KWS Dacanto, Hereford, Jensen, Mariboss. 
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lerede jorder. En del af sorterne, herunder især 
sorterne Hereford, Gedser og KWS Santiago, 
ser ud til at klare sig relativt bedre i forhold til 
blandingen i forsøgene på JB 5 til 7, sammenlig-
net med forsøgene på JB 2 og 4. Hereford deltog 
også i de supplerende forsøg i 2011, og her var 
effekten af jordtypen begrænset.
 I fem af de supplerende forsøg er vinterhve-
desorterne afprøvet med og uden svampebe-
kæmpelse. Indsatsen med svampemiddel er på 
niveau med indsatsen i årets landsforsøg. Re-
sultaterne af årets supplerende forsøg med og 
uden svampebekæmpelse ses i tabel 9. I år har 
angrebene af Septoria og meldug været knap 
så kraftige i de supplerende forsøg som i lands-
forsøgene, mens angrebene af gulrust har været 
en smule kraftigere i de supplerende forsøg end 
i landsforsøgene. Merudbytterne for svampe-
bekæmpelsen i de meget gulrustmodtagelige 
sorter, Ambition, KWS Santiago, Gedser og JB 
Asano, er derfor højere i de supplerende forsøg 
end i landsforsøgene. Omvendt er merudbytter-
ne for svampebekæmpelsen i de øvrige sorter en 
smule lavere i de supplerende forsøg end i lands-
forsøgene. Det højeste merudbytte for svampe-
bekæmpelse i de supplerende forsøg er opnået 
i den meget gulrustmodtagelige sort Ambition. 

Den gennemførte svampebekæmpelse i de sup-
plerende forsøg svarer til en omkostning på 3,4 
hkg pr. ha inklusive udbringning, og svampebe-
kæmpelsen er som gennemsnit af de fem forsøg 
rentabel i alle de afprøvede sorter.

Vinterhvedesorternes egenskaber
Registreringerne i årets observationsparceller 
med vinterhvedesorter er vist i tabel 10. I år er 
der bedømt vitalitet efter vinteren på de loka-
liteter, hvor især barfrost har selekteret mellem 
sorterne. Vitaliteten er et mål for sorternes kon-
dition i det tidlige forår, og sorter med karakte-
ren 9 er kommet bedst gennem vinteren. Den 

Tabel 8. Vinterhvedesorter, supplerende for-
søg 2012, opdelt efter jordtype. (E6)

Vinterhvede

JB 1 JB 2 + 4 JB 5-7 JB 11

Udb. 
og 

mer-
udb., 

hkg pr. 
ha

Fht. 
for ud-
bytte

Udb. 
og 

mer-
udb., 

hkg pr. 
ha

Fht. 
for ud-
bytte

Udb. 
og 

mer-
udb., 

hkg pr. 
ha

Fht. 
for ud-
bytte

Udb. 
og 

mer-
udb., 

hkg pr. 
ha

Fht. 
for ud-
bytte

Antal forsøg 1 2 12 1
Blanding1) 93,6 100 84,0 100 102,2 100 94,7 100
Ambition 3,1 103 -1,6 98 1,5 101 3,5 104
Timaru -1,9 98 -10,7 87 -6,9 93 3,6 104
Hereford -0,3 100 -5,2 94 0,7 101 0,6 101
Jensen 3,1 103 -1,3 98 -0,8 99 -6,4 93
Gedser -0,2 100 -6,5 92 -1,2 99 13,0 114
Frument 1,8 102 -1,9 98 0,8 101 2,5 103
Mariboss 0,1 100 -3,7 96 -0,3 100 0,8 101
KWS Santiago -1,9 98 -5,6 93 0,6 101 -0,9 99
KWS Dacanto 7,5 108 -4,8 94 -0,2 100 -2,9 97
Tabasco 13,0 114 -0,4 100 -0,7 99 6,9 107
Genius -4,1 96 -8,0 90 -9,6 91 -4,7 95
JB Asano 0,9 101 -5,5 93 -4,2 96 3,4 104
Tuareg 1,6 102 -5,9 93 -2,6 97 1,0 101
LSD 5,0 ns 3,2 5,4

1) KWS Dacanto, Hereford, Jensen, Mariboss. 

Tabel 9. Vinterhvedesorter med og uden 
svampebekæmpelse, supplerende forsøg 
2012. (E7)
A: Uden svampebekæmpelse
B: 0,25 liter Rubric + 0,1 liter Comet + 0,5 
liter Bell pr. ha eller 0,1 liter Comet + 0,4 liter 
Opera + 0,5 liter Prosaro 250 EC pr. ha eller 
0,15 liter Flexity + 0,25 liter Rubric + 0,1 liter 
Comet + 0,5 liter Bell pr. ha eller 0,15 liter Fle-
xity + 0,3 liter Rubric + 0,1 liter Comet + 0,3 
liter Bell + 0,1 liter Proline EC 250 pr. ha eller 
0,1 liter Flexity + 0,15 liter Comet + 0,5 liter 
Bell + 0,25 liter Proline EC 250 + 0,1 liter Bum-
per 25 EC pr. ha, udbragt ad to til tre gange

Vinterhvede

Udbytte,
hkg pr. ha

Merudb. for
svampe-

bekæmpelse,
hkg pr. ha, B-A

Procent angreb i A

A B brutto netto mel-
dug

Sep-
toria

gul-
rust

Antal forsøg 5 5 5 5 5
Blanding1) 95,1 99,5 4,4 1,0 0,2 3 0,3
KWS Dacanto 96,4 102,1 5,7 2,3 0,4 2 0,01
Ambition 72,9 101,6 28,7 25,3 1 3 43
Hereford 91,3 101,4 10,1 6,7 0,6 4 0,1
KWS Santiago 80,7 100,2 19,5 16,1 0,3 3 22
Tabasco 96,0 100,1 4,1 0,7 0,1 2 0,3
Frument 92,0 100,0 8,0 4,6 0,2 3 0,3
Mariboss 94,0 99,9 5,9 2,5 1 2 0
Jensen 89,7 99,0 9,3 5,9 0,1 2 0,02
Tuareg 88,7 97,2 8,5 5,1 0,8 3 0,1
Gedser 78,7 95,5 16,8 13,4 2 3 30
JB Asano 78,0 93,2 15,2 11,8 0,4 3 34
Timaru 87,2 91,4 4,2 0,8 0,2 2 0,3
Genius 82,6 88,9 6,3 2,9 0,2 4 0,4
LSD, sorter 5,2
LSD, svampebek. 2,0
LSD, vekselvirkn. ns

1) KWS Dacanto, Hereford, Jensen, Mariboss. 
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højeste vitalitet er i 2012 observeret i sorterne 
Elixer og bb 850607, der begge er givet karak-
teren 9, mens den laveste vitalitet, svarende til 
karakteren 4, er observeret i sorterne Gedser, 
Kramnitse og SJ 07-42. I 2012 er der observeret 

fire dages forskel i modningsdatoen mellem den 
tidligst modnende sort, Egoist, og de syv sildigst 
modnende sorter.
 Vinterhvedesorterne i årets observationspar-
celler er gennemsnitligt modnet ti dage senere 

Tabel 10. Vinterhvedesorternes egenskaber 2012

Vinterhvede

Observationsparceller 2012 Beskrivende sortsliste1)

På listen 
over brød-

hvede-
sorter til 

høst 2013

Mod-
ning, 
dato

Strå-
læng-

de, cm

Vitali-
tet

Procent dækning med
Korn-
vægt

Mel-
ud-

bytte

Brød-
volu-
men

Brød-
høj-
de

Klæ-
brig-
hed

Fald-
tal

Foder-
kvalitetmel-

dug
Sep-
toria

gul-
rust

Antal forsøg 4 4 5 6 7 11
Blanding2) 14/8 86 8 3,3 10 0,02
Ambition 14/8 82 5 9 6 28 5 4 5
Amundsen 13/8 75 7 4,9 13 7
bb 850607 15/8 98 9 4,9 11 13
Bombus 14/8 76 8 1,8 10 6
BR 8037b26 13/8 87 7 1,8 12 4,4
Denman 14/8 74 8 6 11 9
Egoist 11/8 80 6 0,3 7 13
Elixer 14/8 87 9 1,6 15 0,6
FD 07164 13/8 75 8 12 10 30
Foxtrott 14/8 87 7 5 11 17
Frument 14/8 84 6 4,7 11 0,08 6 5 3
Gedser 15/8 84 4 15 6 18
Genius 13/8 89 8 1,2 24 1,7 Ja
Hereford 14/8 83 7 4,7 17 0,3 6 5 6
Hybery3) 14/8 92 8 8 10 0,07
JB Asano 13/8 88 6 2,7 16 22 Ja
JB Diego 14/8 79 7 9 13 0,3
Jensen 14/8 89 8 0,6 8 0,3 6 7
Julius 14/8 90 8 1 8 0,5
Kepler 14/8 82 8 2,8 13 0,03
Kramnitse 15/8 77 4 3,5 8 0,1 8 8
KW 2259-1-06 14/8 90 8 1,1 6 23
KWS Cleveland 14/8 68 8 1,9 15 0,1
KWS Dacanto 14/8 78 8 7 9 0,2 8 7 4 6 1 8 Ja
KWS Podium 13/8 78 5 10 19 1,3
KWS Santiago 14/8 69 6 8 21 16
KWS W196 14/8 77 5 8 18 20
KWS W203 14/8 82 7 11 17 3,3
KWS W226 14/8 83 6 1,3 8 0,6
LGW 56 15/8 80 7 5 6 12
Mariboss 14/8 75 8 6 12 0 5 6 6
MH 10-11 14/8 88 8 7 10 1,9
Nakskov 15/8 87 6 3,7 8 2,7 6 7 6
NOS 12090x24.1 15/8 83 7 1 7 2
NOS 895889 14/8 86 8 12 10 0,01
SJ 07-42 14/8 78 4 4 8 44
Sj 7343501 14/8 94 7 0,03 12 13
SJ 7388006 14/8 75 7 2,8 11 28
Sj 7420510 14/8 81 6 4,5 11 0,3
SW 75450 14/8 81 7 0,02 13 29
Tabasco 14/8 79 6 0,01 5 0,6 5 5 4
Timaru 14/8 71 6 1,3 7 0
Tobak 13/8 83 7 6 13 0,01
Tuareg 13/8 86 6 1,5 10 2,2 5 6 6 7 1 7 5 Ja
UN 5260 14/8 84 7 3 11 0,02
Xantippe 15/8 97 7 2 7 17

1) Skala 1-9, 1 = lave værdier. 2) KWS Dacanto, Hereford, Jensen, Mariboss. 3) Hybrid.
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end i 2011. Strålængden varierer i 2012 fra 68 
cm i sorten KWS Podium til 98 cm i nummer-
sorten bb 850607. Der er ikke bedømt lejesæd 
i årets observationsparceller med vinterhvede-
sorter.
 Meldugangrebene i årets observationsparcel-
ler er en smule kraftigere end i 2011. Angrebene 
varierer i 2012 fra 0,01 procent dækning i sorten 
Tabasco, der også var svagest angrebet sidste år, 
og op til 15 procent dækning i sorten Gedser. 
Septoriaangrebene i årets observationsparcel-
ler er også lidt kraftigere end de foregående års 
angreb. De kraftigste angreb er i 2012 registreret 
i brødhvedesorten Genius med 24 procent dæk-
ning, mens de svageste angreb af Septoria er set 
i sorten Tabasco med 5 procent dækning. Der er 
meget kraftige angreb af gulrust i observations-
parcellerne 2012, og i flere af sorterne er der ob-
serveret over 20 procent dækning. Mest gulrust 
er set i nummersorten SJ 07-42 med 44 procent 
dækning, mens sorterne Mariboss og Timaru er 
helt fri for angreb af gulrust. Der er ikke konsta-
teret angreb af brunrust og hvedebladplet i årets 
observationsparceller med vinterhvedesorter.
 I højre side af tabel 10 er kvalitetsegenska-
berne vist for de ti af de afprøvede sorter, der er 
på den danske sortsliste i 2012. Yderst til højre i 
tabellen er der desuden angivet, hvilke af de af-

prøvede sorter der er på NaturErhvervstyrelsens 
brødhvedeliste til høst 2013.
 Udbyttestabiliteten er en afgørende parame-
ter ved valg af vinterhvedesort, og sorter, der har 
givet et stort og stabilt udbytte gennem flere 
års forsøg, bør altid foretrækkes. Det gennem-
snitlige forholdstal for udbytte for de seneste to 
til fem år er vist i tabel 11 for de sorter, der har 
været med i perioden. Resultaterne i tabel 11 er, 
når de sammenholdes med resultaterne i tabel 1 

Vinterskader i landsforsøget med vinterhvedesor-
ter ved Holstebro. I parcellen midt i billedet er det 
sorten Kramnitse, der på denne lokalitet giver et 
forholdstal for udbytte på 76. Sorten ser ikke ud til 
at have været skadet af vinteren på de øvrige lo-
kaliteter og giver der et forholdstal for udbytte på 
omkring 100. Dermed resulterer vinterskaderne i et 
anslået udbyttetab på i størrelsesordenen 25 hkg 
pr. ha. (Foto: Morten Haastrup, Videncentret for 
Landbrug).

Tabel 11. Vinterhvedesorter, forholdstal for 
udbytte, gennemsnit to til fem år

Vinterhvede 2008-2012 2009-2012 2010-2012 2011-2012

Blanding1) 100 100 100 100
Mariboss 101 101 101 101
Hereford 102 101 101 99
JB Asano 95 97 97 98
Ambition 99 98 98 98
Timaru 98 98 97 96
Frument 98 98 97 96
Tuareg 96 96 96 95
Jensen 101 100 100
KWS Podium 93 92 91
SJ 07-42 101 100
KWS Dacanto 101 100
Gedser 100 99
KWS Santiago 99 99
KWS Cleveland 102
Elixer 100
Denman 100
Xantippe 99
Tabasco 98
Genius 89

1)  2008: Ambition, Hereford, Skalmeje, Frument; 2009: Ambition, 
Hereford, Contact, Frument; 2010: Ambition, Hereford, Mariboss, 
Frument; 2011: Frument, Hereford, Jensen, Mariboss, Frument; 2012: 
KWS Dacanto, Hereford, Jensen, Mariboss.

Tabel 12. Vinterhvedesorter, der til høst 2012 
har udgjort mere end 1,0 procent af udsæds-
salget. Tabellen viser sorternes andel af salget 
i procent

Høst 2008 2009 2010 2011 2012

Hereford 15 36 41 37
Mariboss 5 14 22
Jensen 2 13
Tabasco 3 6 7
Tuareg 3 4 7 6
Frument 7 29 26 13 5
Timaru 2 3
JB Asano 2 2
Genius 1
Ambition 45 24 9 3 1
Andre sorter 48 30 17 10 2
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i dette afsnit, med til at give et godt overblik 
over, hvordan sorterne har klaret sig gennem 
flere års afprøvning.
 Til høst 2012 har ti sorter udgjort mere end 
1,0 procent af den solgte udsæd. Hereford er, 
som de to foregående år, den mest solgte vinter-
hvedesort og udgør til høst 2012 37 procent af 
salget. Hereford udgør tilsammen med sorterne 
Mariboss og Jensen 72 procent af salget. Tuareg 
er, ligesom de foregående år, den mest solgte 
brødhvedesort og udgør 6 procent af salget til 
høst 2012.

Vinterhvedesorter, såtid og kvælstof
optagelse
En statistisk analyse af tre års forsøg med vinter-
hvedesorter, sået på tre forskellige tidspunkter, 
tyder ikke på, at nogle sorter er bedre egnet til 
henholdsvis tidlig eller sen såning end andre. 
Udbyttet i sorterne er generelt set kun svagt på-
virket af såtidspunktet, både i dette års forsøg 
og i de to foregående års forsøg. I alle tre år er 
der en tendens til, at de højeste nettoudbytter 
opnås ved tidlig såning i første del af september, 
hvilket primært skyldes den lavere omkostning 
til udsæd ved såning på dette tidspunkt.
 I årets forsøg er sorten Ambition højest yden-
de ved de to første såtidspunkter, mens sorten 
KWS Dacanto er højest ydende ved såning i pe-
rioden 13. til 25. oktober. Kun i sorten Timaru 
falder udbyttet meget ved de to seneste såtids-
punkter, sammenlignet med såning i perioden 9. 
til 10. september. Udbyttetabet i Timaru ser ud 
til at hænge sammen med en lidt ringere overvin-
tring i denne sort ved de to sene såtidspunkter.
 I efteråret 2011 blev der, ligesom de to fore-
gående år, anlagt fire forsøg i forsøgsserien ”Vin-
terhvedesorter, såtid og kvælstofoptagelse”. 
Resultaterne af de tre af forsøgene, der har givet 
brugbare resultater, er præsenteret i tabel 13. 
Det fjerde forsøg i serien er kasseret på grund 
af en noget uens plantebestand og vækst efter 
vinteren. I forsøgene sammenlignes otte sorter 
og sortsblandingen ved tre såtidspunkter, hen-
holdsvis tidlig, normal og sen såning. Nogle sor-
ter går igen i alle tre års forsøg, mens andre er 
skiftet ud og derfor kun er med i forsøgene i et 
eller to år. Formålet med forsøgsserien er dels 
at vise, om nogle sorter er mere velegnede til 
enten sen eller tidlig såning end andre, dels at 

vise, om der er forskelle i vinterhvedesorternes 
kvælstofoptagelse om efteråret. Der er i forsø-
gene tilstræbt et plantetal på 225 planter pr. m2 
ved tidlig såning, 325 planter pr. m2 ved normalt 
såtidspunkt og 400 planter pr. m2 ved det sene 
såtidspunkt. De tilstræbte plantetal er ramt no-
genlunde ved det tidlige og det normale såtids-
punkt, mens det kniber med at nå det tilstræbte 
plantetal i praksis ved det sene såtidspunkt i ok-
tober.
 Sorten Hereford er med i forsøgene to gange, 
henholdsvis med og uden Latitudebejdsning. 
Formålet er at belyse Latitudebejdsningens be-
tydning i forhold til angreb af goldfodsyge. I de 
to forsøgsled med Hereford, henholdsvis med og 
uden Latitudebejdsning, er der bedømt angreb 
af goldfodsyge. Goldfodsygeindekset er bereg-

Angreb af goldfodsyge i vinterhvede. Ved tidlige 
angreb kan angreb af goldfodsyge forveksles med 
angreb af havrerødsot, men ved angreb af goldfod-
syge bliver bladspidserne ikke røde. Når man får 
vasket rødderne grundigt, får man ”syn for sagen”, 
hvis der er angreb af goldfodsyge. Rødderne på bil-
ledet stammer fra pletten med de gule bladspidser 
og lavere vækst. (Fotos: Ghita Cordsen Nielsen, Vi-
dencentret for Landbrug).
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net på baggrund af de bedømte angrebsgrader 
og fremgår af Tabelbilaget, tabel E8. Goldfodsy-
geindekset ligger på nogenlunde samme niveau 
ved alle tre såtidspunkter, og Latitudebejdsnin-
gen har ikke reduceret goldfodsygeindekset. 
Latitudebejdsningen svarer til en ekstra omkost-
ning på 160 kr. pr hkg og har, som det fremgår af 
tabel 13, givet et lidt højere nettoudbytte i 2012 
i modsætning til de to foregående år, hvor Lati-
tudebejdsningen ikke var rentabel. Forskellen er 
ikke statistisk sikker.
 I efteråret blev der udtaget planteprøver til 
bestemmelse af kvælstofoptagelsen i udvalgte 
sorter med samtidige målinger af det relative 
vegetationsindeks (RVI). Hensigten er at korre-
lere RVI med optagelse af kvælstof i sorterne på 
baggrund af flere års målinger. Se mere om sam-
menhængen mellem RVI og kvælstofoptagelsen 
i vinterhvedesorterne i afsnittet Gødskning.

Arter af vintersæd med forfrugt vinterhvede
Vinterrug giver som gennemsnit af de seneste 
fire års forsøg et større kerneudbytte end vinter-
hvede, vinterbyg og triticale, når arterne sam-
menlignes på sandjord. Forskellen i udbytte er 
statistisk sikker, og vinterrug er højest ydende i 
alle 11 forsøg på sandjord. Det store udbytte i 
vinterrug på sandjord betyder, sammen med de 
lavere omkostninger til dyrkning af vinterrug, at 
der i forsøgene er opnået et nettoudbytte i vin-

terrug, der er mindst 1.100 kr. højere pr. ha end 
nettoudbyttet i de øvrige arter. Omregnes til ud-
byttet af foderenheder til svin i vækst (FEsv pr. 
ha), giver vinterrug et udbytte på ekstra 1.200 
FEsv pr. ha, sammenlignet med vinterhvede, og 
1.400 FEsv pr. ha, sammenlignet med triticale i 
forsøgene på sandjord.
 I forsøgene på lerjord er vinterhvede, vinter-
rug og triticale mere lige, og selv om vinterrug 
også på lerjord giver et lidt større kerneudbytte 
end de øvrige arter, opvejes udbytteforskellen 
af den højere pris for vinterhvede og til dels tri-
ticale. Vinterhvede giver som gennemsnit af de 
fire års forsøg et nettoudbytte, der er godt 400 
kr. pr. ha højere end nettoudbyttet i vinterrug og 
yderligere 400 kr. pr. ha højere end i triticale. I 
forsøgene på lerjord er vinterhvede og vinterrug 
meget lige, når de måles på udbyttet af foder-
enheder til svin i vækst (FEsv pr. ha), mens triti-
cale giver et udbytte af foderenheder, der er 350 
FEsv pr. ha mindre.
 Der er i 2012 gennemført tre forsøg med ar-
ter af vintersæd med forfrugt vinterhvede. I den-
ne forsøgsserie afdækkes konkurrenceforholdet 
mellem vinterhvede, triticale, vinterrug og vin-
terbyg, når forfrugten er vinterhvede. Vinterhve-
desorten Hereford, der erstattede Frument efter 
det første forsøgsår, går igen i de seneste tre års 
forsøg, mens vinterrugsorten Palazzo går igen i 
forhold til sidste år, hvor den erstattede Evolo. 

Tabel 13. Vinterhvedesorter, såtid og kvælstofoptagelse. (E8)

Vinterhvede

Sådato 9. - 10. september Sådato 19. september - 1. oktober Sådato 13. - 25. oktober

Planter 
pr. m2

RVI-
reflek-

tans 
1/12

Over-
vin-

tring1)

Brutto-
ud-

bytte,
hkg pr. 

ha2)

Netto-
ud-

bytte,
hkg pr. 

ha3)

Planter 
pr. m2

RVI-
reflek-

tans 
1/12

Over-
vin-

tring1)

Brutto-
ud-

bytte,
hkg pr. 

ha2)

Netto-
ud-

bytte,
hkg pr. 

ha3)

Planter 
pr. m2

RVI-
reflek-

tans 
1/12

Over-
vin-

tring1)

Brutto-
ud-

bytte,
hkg pr. 

ha2)

Netto-
ud-

bytte,
hkg pr. 

ha3)

2012. 3 forsøg
Blanding4) 215 2,49 9 88,4 85,6 297 2,30 9 86,2 82,1 350 1,90 9 87,6 82,6
Hereford 231 2,55 9 88,0 85,1 305 2,42 9 88,2 83,9 374 1,92 9 87,0 81,7
Frument 224 2,52 9 87,0 84,3 328 2,37 9 83,6 79,8 323 1,89 9 86,9 82,2
Ambition 218 2,48 10 90,7 88,0 287 2,27 9 90,0 86,1 328 1,90 10 88,9 84,1
Timaru 214 2,55 8 80,1 77,3 285 2,27 6 68,0 64,0 319 1,87 7 73,4 68,5
Mariboss 237 2,55 10 85,7 82,5 333 2,32 10 87,5 82,9 376 1,92 10 87,7 82,1
Jensen 227 2,52 9 86,4 83,7 325 2,32 9 84,1 80,2 353 1,88 9 88,9 84,1
KWS Dacanto 211 2,57 9 86,2 83,0 310 2,30 9 84,4 79,8 369 1,88 9 90,4 84,8
Tabasco 229 2,62 9 85,9 83,2 323 2,35 8 80,6 76,7 376 1,91 9 88,2 83,4
Hereford, Latitude 243 2,63 10 90,6 86,5 317 2,35 9 86,6 80,7 334 1,88 10 88,0 80,7

1) Skala 0-10, 10 = alle planter levende.
2) LSD, sorter = 4,4; LSD, sådato = 2,4; LSD, vekselvirk. mellem sort og sådato = ns.
3) Når omkostning til udsæd og eventuel Latitudebejdsning er fratrukket .
4) KWS Dacanto, Hereford, Jensen, Mariboss.
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Triticalesorten Cando, der efter de to første års 
forsøg erstattede Dinaro, er til høst 2012 erstat-
tet af Ragtac. Vinterbygsorten Matros har til høst 
2012 erstattet sorten Zephyr, der har været med 
i forsøgene de tre første år. Resultatet af de i alt 
14 forsøg, der er gennemført i de seneste fire år, 
er vist i tabel 14. I tabellen er resultaterne opdelt 
efter jordtype.
 I forsøgene er der tilstræbt en udsædsmæng-
de på 325 spiredygtige kerner pr. m2 i vinterbyg 
og vinterhvede, 200 spiredygtige kerner pr. m2 
i vinterrug og 300 spiredygtige kerner pr. m2 i 
triticale. Kvælstofmængden til de enkelte arter 
er beregnet ud fra en N-min analyse i marken, 
og kvælstoftildelingsstrategien samt sygdoms- 
og skadedyrsbekæmpelsen i arterne er tilret-
telagt lokalt af den forsøgsansvarlige ud fra det 

aktuelle behov i marken i det pågældende for-
søgsår.
 I tabel 16 er udgifterne til udsæd, kvælstof-
gødning, eventuel vækstregulering samt be-
kæmpelse af sygdomme og skadedyr opgjort på 
basis af behandlingerne i forsøgene. Udsædspri-
sen er i beregningerne sat til 2,5 gange kornpri-
sen i vinterhvede, vinterbyg og triticale, mens 
den for vinterrug er oplyst til 390 kr. pr. unit (1 
unit = 1.000.000 kerner). Nettoudbyttet fremgår 
af kolonnen yderst til højre i tabellen.
 Prøver fra ti af forsøgene er analyseret for 
indholdet af foderenheder til henholdsvis svin i 
vækst (FEsv) og søer (FEso). Resultaterne af disse 
analyser er præsenteret i tabel 15, hvor der også 
er beregnet udbytter af foderenheder pr. ha og 
opdelt på jordtyper.

Tabel 14. Artsforsøg med vintersæd, gennemsnit af 2009 til 2012, forfrugt vinterhvede. (E9)

Vintersæd
Kerne-

udbytte, 
hkg pr. ha

Brutto-
udbytte, 
kr. pr. ha 

Udgifter, kr. pr. ha
Netto-

udbytte, 
kr. pr. haudsæd kvælstof

sygdomme, 
skadedyr og 

vækstreg.

udsprøjt-
ning/spred-

ning

JB 1-4. 11 forsøg
Vinterhvede (Hereford eller Frument) 69,8 11.866 730 1.419 362 335 9.020
Vinterrug (Palazzo eller Evolo) 83,6 12.540 821 1.162 151 271 10.135
Vinterbyg (Matros eller Zephyr) 65,2 10.432 804 1.313 171 276 7.868
Triticale (Dinaro, Cando eller Ragtac) 69,5 11.120 529 1.336 183 289 8.783
LSD 4,9

JB 5-7. 3 forsøg
Vinterhvede (Hereford eller Frument) 87,4 14.858 717 1.592 601 360 11.588
Vinterrug (Palazzo eller Evolo) 91,7 13.755 821 1.259 268 243 11.164
Vinterbyg (Matros eller Zephyr) 75,1 12.016 808 1.331 377 290 9.211
Triticale (Dinaro, Cando eller Ragtac) 85,0 13.600 517 1.304 624 383 10.771
LSD ns

Tabel 15. Udbytte af foderenheder, artsforsøg med vintersæd, gennemsnit af 2009 til 2012,  
forfrugt vinterhvede. (E9)

Vintersæd FEsv pr. hkg FEso pr. hkg
Kerne-

udbytte, 
kr. pr. ha 

Udbytte, 
FEsv pr. ha

Udbytte, 
FEso pr. ha

JB 1-4. Antal forsøg 8 8 11
Vinterhvede (Hereford eller Frument) 115,6 113,5 69,8 8.069 7.922
Vinterrug (Palazzo eller Evolo) 110,1 109,2 83,6 9.204 9.129
Vinterbyg (Matros eller Zephyr) 105,5 105,2 65,2 6.879 6.859
Triticale (Dinaro, Cando eller Ragtac) 112,8 111,2 69,5 7.840 7.728
LSD 3,0 2,6 4,9

JB 5-7. Antal forsøg 2 2 3
Vinterhvede (Hereford eller Frument) 115,4 113,4 87,4 10.086 9.911
Vinterrug (Palazzo eller Evolo) 109,9 109,1 91,7 10.078 10.004
Vinterbyg (Matros eller Zephyr) 104,4 104,8 75,1 7.840 7.870
Triticale (Dinaro, Cando eller Ragtac) 114,5 112,8 85,0 9.733 9.588
LSD 5,4 3,9 ns
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Arter af vintersæd med forfrugt vinterraps
Vinterrug giver det største kerneudbytte i syv af 
de otte gennemførte forsøg med arter af vinter-
sæd med forfrugt vinterraps. Forskellen mellem 
kerneudbyttet i vinterrug som gennemsnit af de 
tre års forsøg og kerneudbytterne i vinterbyg og 
triticale er statistisk sikker, mens forskellen mel-
lem vinterrug og vinterhvede er lidt mindre og 
ikke statistisk sikker. Merprisen for vinterhvede 
og triticale opvejer dog til dels udbytteforskel-
len, og når arterne sammenlignes på det bereg-
nede nettoudbytte, giver vinterhvede omkring 
400 kr. pr. ha mere end vinterrug og i forhold til 
triticale yderligere små 400 kr. pr. ha. Omregnet 

til udbyttet af foderenheder til svin i vækst (FEsv 
pr. ha) giver vinterrug et udbytte på godt 300 
FEsv pr. ha mere end vinterhvede og små 800 
FEsv pr. ha mere end triticale.
 I efteråret 2011 blev der, som de to foregåen-
de år, etableret tre forsøg med sammenligning 
af vintersædsarterne efter vinterraps. Hensigten 
med forsøgsserien er at sammenligne arternes 
konkurrenceevne med forfrugt vinterraps. For-
søgene har alle ligget på JB 4 til 6, og sorterne i 
de enkelte forsøgsår er de samme som i forsøgs-
serien med sammenligning af arter af vinter-
sæd med forfrugt vinterhvede, der er beskrevet 
ovenfor. Resultatet af de i alt otte forsøg, der er 
gennemført i de seneste tre år, er vist i tabel 16.
 Ligesom i forsøgene med forfrugt vinterhve-
de er der tilstræbt en udsædsmængde svarende 
til 325 spiredygtige kerner pr. m2 i vinterbyg og 
vinterhvede, 200 spiredygtige kerner pr. m2 i 
vinterrug samt 300 spiredygtige kerner pr. m2 i 
triticale. Kvælstofmængden til de enkelte arter 
er beregnet ud fra en N-min analyse i marken, og 
kvælstoftildelingsstrategien samt sygdoms- og 
skadedyrsbekæmpelsen i arterne er også i den-
ne forsøgsserie tilrettelagt lokalt af den forsøgs-
ansvarlige ud fra det aktuelle behov i marken i 
det pågældende forsøgsår.
 I tabel 16 er udgifterne til udsæd, kvælstof-
gødning, vækstregulering samt bekæmpelse 
af sygdomme og skadedyr opgjort på basis af 
behandlingerne i forsøgene. Udsædsprisen er i 
beregningerne sat til 2,5 gange kornprisen i vin-
terhvede, vinterbyg og triticale, mens den for 
vinterrug er oplyst til 390 kr. pr. unit (1 unit = 
1.000.000 kerner).
 Prøver fra forsøgene er analyseret for indhol-
det af foderenheder til henholdsvis svin i vækst 
(FEsv) og søer (FEso). Resultaterne af disse ana-

Forsøget med vintersædsarter efter vinterhvede på 
JB 1 ved Egense i Nordjylland. I forsøget giver hy-
bridrugsorten Palazzo et merudbytte på henholds-
vis 22,9, 21,9 og 24,1 hkg kerne pr. ha i sammenlig-
ning med vinterhvedesorten Hereford, vinterbygsor-
ten Matros og triticalesorten Ragtac. Omregnet til 
udbytte af foderenheder til svin i vækst (FEsv pr. ha) 
er der mindst 1.850 FEsv pr. ha mere at hente ved at 
dyrke vinterrug fremfor en af de øvrige arter. (Foto: 
Morten Haastrup, Videncentret for Landbrug).

Tabel 16. Artsforsøg med vintersæd, gennemsnit af 2010 til 2012, forfrugt vinterraps. (E10)

Vintersæd
Kerne-

udbytte, 
hkg pr. ha

Brutto-
udbytte, 
kr. pr. ha

Udgifter, kr. pr. ha
Netto-

udbytte, 
kr. pr. haudsæd kvælstof

sygdomme, 
skadedyr og 

vækstreg.

udsprøjt-
ning/spred-

ning

JB 4-6. 8 forsøg
Vinterhvede (Hereford eller Frument) 84,4 14.348 726 1.314 309 324 11.675
Vinterrug (Palazzo eller Evolo) 90,5 13.575 863 1.015 158 254 11.286
Vinterbyg (Matros eller Zephyr) 75,6 12.096 822 1.241 233 262 9.539
Triticale (Dinaro, Cando eller Ragtac) 81,9 13.104 521 1.207 171 298 10.908
LSD 8,3
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lyser er præsenteret i tabel 17, hvor der også er 
beregnet udbytter af foderenheder pr. ha.

Sen såtid og udsædsmængder i vinter sæds
arterne
Tre års forsøg med sen såning af vintersædsar-
terne tyder på, at vinterrug giver det højeste 
nettoudbytte ved sen såning på sandjord. Vin-
terrug giver signifikant større kerneudbytter på 
sandjord, mens arterne er mere lige på lerjord, 
når de måles på kerneudbyttet. Den mindre for-
skel i kerneudbyttet betyder, at vinterhvede og 
triticale som gennemsnit af tre års forsøg giver 
det højeste nettoudbytte på lerjord, dels som 

følge af en højere afregningspris, dels som følge 
af en lavere omkostning til udsæden, sammen-
lignet med hybridrugen. Udsædsmængdens be-
tydning for nettoudbyttet er relativt begrænset, 
og der er kun en svag og ikke statistisk sikker 
tendens til et lavere nettoudbytte ved de laveste 
udsædsmængder. Tendensen er tydeligst ved 
lave udsædsmængder i vinterrug.
 I efteråret 2011 blev der, som de to foregå-
ende år, etableret fire forsøg med sen såning af 
vinterhvede, triticale og vinterrug. Formålet er 
at afdække konkurrenceforholdet mellem de tre 
vintersædsarter, når vintersædssåningen stræk-
ker sig ind i oktober. Vinterhvedesorten Here-

Tabel 17. Udbytte af foderenheder, artsforsøg med vintersæd, gennemsnit af 2010 til 2012, 
 forfrugt vinterraps. (E10)

Vintersæd FEsv pr. hkg FEso pr. hkg Kerneudbytte, 
kr. pr. ha 

Udbytte, 
FEsv pr. ha

Udbytte, 
FEso pr. ha

JB 4-6. 8 forsøg
Vinterhvede (Hereford eller Frument) 115,9 113,8 84,4 9.782 9.605
Vinterrug (Palazzo eller Evolo) 110,6 109,6 90,5 10.009 9.919
Vinterbyg (Matros eller Zephyr) 103,3 103,6 75,6 7.809 7.832
Triticale (Dinaro, Cando eller Ragtac) 113,1 111,5 81,9 9.263 9.132
LSD 2,7 2,2 8,3

Tabel 18. Sen såtid og udsædsmængde i vintersædsarterne, gennemsnit af 2010 til 2012. (E11)

Vintersæd Planter 
pr. m2 Kg N pr. ha Karakter for 

lejesæd1)

Brutto-
udbytte, 

hkg pr. ha

Brutto-
udbytte, 
kr. pr. ha

Netto-
udbytte, 

kr. pr. ha2)

JB 1-4. 7 forsøg
Vinterhvede, 350 spiredygt. kerner pr. m2 (Hereford) 272 174 0 57,2 9.724 7.408
Vinterhvede, 400 spiredygt. kerner pr. m2 (Hereford) 309 174 0 58,0 9.860 7.435
Vinterhvede, 450 spiredygt. kerner pr. m2 (Hereford) 339 174 0 59,4 10.098 7.564
Triticale, 350 spiredygt. kerner pr. m2 (Ragtac, Cando eller Vuka) 325 153 1 60,0 9.600 7.591
Triticale, 400 spiredygt. kerner pr. m2 (Ragtac, Cando eller Vuka) 370 153 1 62,1 9.936 7.838
Triticale, 450 spiredygt. kerner pr. m2 (Ragtac, Cando eller Vuka) 378 153 1 62,1 9.936 7.749
Vinterrug, 200 spiredygt. kerner pr. m2 (Palazzo eller Evolo) 182 131 1 68,9 10.335 8.332
Vinterrug, 250 spiredygt. kerner pr. m2 (Palazzo eller Evolo) 211 131 1 71,3 10.695 8.487
Vinterrug, 300 spiredygt. kerner pr. m2 (Palazzo eller Evolo) 256 131 2 73,0 10.950 8.537
LSD 5,1

JB 5-7. 5 forsøg
Vinterhvede, 350 spiredygt. kerner pr. m2 (Hereford) 314 168 0 76,3 12.971 10.707
Vinterhvede, 400 spiredygt. kerner pr. m2 (Hereford) 353 168 0 77,1 13.107 10.734
Vinterhvede, 450 spiredygt. kerner pr. m2 (Hereford) 391 168 0 79,3 13.481 11.000
Triticale, 350 spiredygt. kerner pr. m2 (Ragtac, Cando eller Vuka) 333 161 0 80,8 12.928 10.858
Triticale, 400 spiredygt. kerner pr. m2 (Ragtac, Cando eller Vuka) 358 161 0 78,5 12.560 10.401
Triticale, 450 spiredygt. kerner pr. m2 (Ragtac, Cando eller Vuka) 393 161 0 82,7 13.232 10.984
Vinterrug, 200 spiredygt. kerner pr. m2 (Palazzo eller Evolo) 198 144 4 76,6 11.490 9.408
Vinterrug, 250 spiredygt. kerner pr. m2 (Palazzo eller Evolo) 231 144 4 82,3 12.345 10.057
Vinterrug, 300 spiredygt. kerner pr. m2 (Palazzo eller Evolo) 273 144 5 82,5 12.375 9.882
LSD ns

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.
2) Når omkostningen til udsæd og kvælstofgødning inkl. udbringning er fratrukket.
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ford går igen i alle tre år, mens triticalesorten 
Vuka blev erstattet af Cando til høst 2011, der 
igen er blevet erstattet af Ragtac til høst 2012. 
Vinterrugsorten Palazzo har erstattet Evolo til 
høst 2011 og i årets forsøg. Forsøgene er alle 
sået i perioden mellem 1. og 14. oktober. Der er 
gennemført i alt syv forsøg på JB 1 til 4 og fem 
forsøg på JB 5 til 7 i perioden. Resultatet af de 
seneste tre års forsøg ses i tabel 18, hvor resulta-
terne er opdelt efter jordtype.
 I forsøgene indgår tre udsædsmængder, hen-
holdsvis 350, 400 og 450 spiredygtige kerner pr. 
m2 i vinterhvede og triticale samt 200, 250 og 
300 spiredygtige kerner pr. m2 i vinterrug. De 
opnåede plantetal i forsøgene er generelt en 
smule lavere end de tilstræbte, og der er heller 
ikke opnået den tilstræbte variation i plantetal-
lene. Kvælstofmængden til de enkelte arter er 
beregnet ud fra en N-min analyse i marken. Der 
er desværre ikke differentieret mellem arterne, 
hvad angår sygdoms- og skadedyrsbekæmpel-
sen i alle forsøgene, og de forskelle mellem ar-
terne, det ville kunne bidrage med, er derfor 
ikke medregnet. Yderst til højre i tabel 18 er 
nettoudbytterne beregnet, når omkostningerne 
til udsæd og kvælstofgødskning er trukket fra. I 
beregningerne er udsædsprisen sat til 2,5 gange 
kornprisen i vinterhvede og triticale, mens den 
for vinterrug er oplyst til 390 kr. pr. unit (1 unit = 
1.000.000 kerner).
 Forsøgsserien videreføres ikke.

Ukrudt

Konklusion
Det er vist, at såtiden har stor betydning for 
fremspiring af agerrævehale om efteråret. Ud-
sættelse af såtiden med et par uger på arealer 
med massive problemer med agerrævehale, 
som måske endda er resistent, er med mere end 
en halvering af fremspiringen af agerrævehale 
et ganske effektivt træk. Også ved kemisk be-
kæmpelse kan udsat såning medføre en samlet 
set bedre effekt. De egentlige agerrævehalemid-
ler, Lexus 50 WG, Atlantis OD, Broadway, Topik 
og Primera Super, har vist meget høje effekter, 
mens jordmidlerne Boxer og Flight Xtra har givet 
betydende effektbidrag mod agerrævehale.

Forsøgene med bekæmpelse af rajgræs viser, at 
det er muligt at bekæmpe alm. og italiensk raj-
græs ved at kombinere Boxer, Topik og Grasp 
med ALS-hæmmerne Hussar OD, Broadway, 
Othello og Cossack OD, således at den samme 
virkemekanisme kun anvendes én gang pr. år.
 Forsøgene med bekæmpelse af agerræveha-
le, rajgræs og vindaks viser samlet, at løsninger 
med bekæmpelse af græsserne med en moderat 
indsats om efteråret, suppleret med en behovs-
tilpasset dosis af et effektivt middel om foråret, 
giver den mest effektive bekæmpelse, der bedst 
sikrer mod opformering af græsukrudtet.
 Den langsigtede effekt af nedsatte doseringer 
af ukrudtsmidler er undersøgt i fastliggende for-
søg i en periode på seks år. Forsøgene viser, at 
ændringer i ukrudtsbestandene sker langsomt, 
og at anvendelsen af reducerede doseringer 
ikke giver anledning til pludselige opformerin-
ger af ukrudt, forudsat at middelvalget tilpasses 
ukrudtsfloraen.
 To års forsøg viser, at det ved tilpasning af mid-
delvalg og dosis til den aktuelle ukrudtsbestand 
er muligt at opnå en effektiv bekæmpelse med en 
lav indsats af ukrudtsmidler. Forsøgene indikerer, 
at der er gode muligheder for at effektivisere an-
vendelsen af ukrudtsmidler i vintersæd, såfremt 
der kan udvikles metoder til at udarbejde tilde-
lingskort, der er baseret på den aktuelle ukrudts-
bestand i forskellige marker og delmarker.

Sæson 2011 til 2012
Det lune og tørre efterår har betydet, at vinter-
sæden har kunnet sprøjtes planmæssigt i efter-
året. Mange arealer er på grund af den våde høst 
sået sent, hvilket har givet anledning til mindre 
fremspiring af ukrudt, ikke mindst græsukrudt. 
Allerede sidst i marts har der været mulighed 
for at gennemføre de første forårssprøjtninger, 
rettet mod især græsukrudt. Herefter er der 
kommet en lang, kølig periode med få gode 
sprøjtedage. På mange arealer har der i løbet 
af maj været behov for opfølgende sprøjtning 
mod især snerlepileurt, som er en stadig mere 
udbredt og dominerende ukrudtsart. I løbet af 
foråret har der været mange meldinger om ALS-
herbicidresistens hos især fuglegræs. Også stadig 
flere bestande af italiensk rajgræs og agerræve-
hale mistænkes for at have udviklet resistens, og 
stadig flere frøprøver testes positive.
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Rajgræs
Nettomerudbyttet for bekæmpelse af italiensk 
rajgræs har i gennemsnit været 5 hkg pr. ha i 
årets forsøg. Tidligere forsøg har vist, at italiensk 
rajgræs i tætte bestande kan koste omkring halv-
delen af udbyttet i vinterhvede, hvis der ikke 
gennemføres en effektiv bekæmpelse. Årets 
forsøg viser, at der er flere muligheder for at be-

kæmpe rajgræs og samtidig forebygge udvikling 
af herbicidresistens.
 I 2012 er der udført fem forsøg, som belyser 
mulighederne for bekæmpelse af rajgræs. I for-
søgene er rajgræs bekæmpet med henholdsvis 
en delt indsats efterår/forår og en ren efterårs-
indsats. Temperaturafhængigheden af Hussar 
OD og Broadway er undersøgt ved at udsprøjte 

Tabel 19. Bekæmpelse af rajgræs i vinterhvede. (E12, E13)

Vinterhvede Sta-
dium

Antal ukrudt 
pr. m2, forår

Antal rajgræs
pr. m2

Bio-
masse

rajgræs1)

Rajgræs-
aks pr. m2 

ved
høst

Hkg kerne pr. ha

græs tokim-
bladet efterår forår Udb. og 

merudb.
Netto-

merudb.

Netto-
merudb., 

ny afg.

2012. 3 forsøg med ital. rajgræs 2 fs. 2 fs. 2 fs. 2 fs. 2 fs. 2 fs.
1. Ubehandlet - 25 4 25 23 100 123 72,7 - -
2. 1,5 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril

0,075 l Hussar OD + 0,5 l Renol 
10-11
25-29 1 0 8 0 0 0 8,4 4,8 4,4

3. 1,5 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril
0,075 l Hussar OD + 0,5 l Renol 

10-11
24 1 0 13 0 1 9 9,2 5,7 5,2

4. 1,5 l Boxer + 0,03 l DFF 
165 g Broadway + 0,5 l PG 26N 

10-11
24 1 0 16 1 3 20 7,0 3,2 2,8

5. 1,5 l Boxer + 0,03 l DFF 
165 g Broadway + 0,5 l PG 26N 

10-11
25-29 0 0 9 0 0 0 7,0 3,1 2,8

6. 0,6 l Othello + 1 l Boxer
0,75 tab. CDQ

12-13
24 0 0 16 0 0 4 9,5 6,3 -

7. 0,6 l Othello + 1 l Boxer
0,75 tab. CDQ
0,5 l Grasp 40 SC + 1 l Atplus

12-13
24

25-29 0 0 11 0 0 0 8,4 3,6 -
8. 2 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril

0,2 l Topik 100 EC + 0,5 l Renol
0,75 tab. CDQ

10-11
12-13

24 1 0 7 1 2 13 10,0 5,8 -
9. 0,12 l Oxitril + 0,04 l DFF 

0,75 l Cossack OD
10-11
25-29 0 0 15 0 0 0 9,3 6,0 -

10. 3 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril
0,05 l Hussar OD + 0,5 l Renol 

10-11
25-29 1 0 9 0 0 7 10,0 6,3 4,8

LSD 1-10 4,8
LSD 2-10 ns ns ns

2012. 2 forsøg med alm. rajgræs 1 fs. 1 fs. 1 fs.
1. Ubehandlet - 47 27 135 21 100 62 87,8 -
2. 1,5 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril

0,075 l Hussar OD + 0,5 l Renol 
10-11
25-29 8 2 20 5 7 3 7,8 4,3 3,8

3. 1,5 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril
0,075 l Hussar OD + 0,5 l Renol 

10-11
24 11 0 43 11 8 3 14,6 11,1 10,6

4. 1,5 l Boxer + 0,03 l DFF 
165 g Broadway + 0,5 l PG 26N 

10-11
24 11 8 66 8 9 5 10,9 7,0 6,7

5. 1,5 l Boxer + 0,03 l DFF 
165 g Broadway + 0,5 l PG 26N 

10-11
25-29 19 3 29 8 8 4 16,4 12,5 12,2

6. 0,6 l Othello + 1 l Boxer
0,75 tab. CDQ

12-13
24 9 10 64 2 5 20 12,9 9,7 -

7. 0,6 l Othello + 1 l Boxer
0,75 tab. CDQ
0,5 l Grasp 40 SC + 1 l Atplus

12-13
24

25-29 9 3 83 4 4 3 11,5 6,8 -
8. 2 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril

0,2 l Topik 100 EC + 0,5 l Renol
0,75 tab. CDQ

10-11
12-13

24 12 5 39 3 2 6 7,6 3,5 -
9. 0,12 l Oxitril + 0,04 l DFF 

0,75 l Cossack OD
10-11
25-29 11 5 50 7 11 6 10,6 7,4 -

10. 3 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril
0,05 l Hussar OD + 0,5 l Renol 

10-11
25-29 5 4 20 2 5 1 11,1 7,3 5,9

LSD 1-10 ns
LSD 2-10 ns

fortsættes
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midlerne på to tidspunkter i foråret, dvs. hen-
holdsvis meget tidligt i forsøgsled 3 og 4 og i gen-
nemsnit godt tre uger senere i forsøgsled 2 og 
5. Ukrudtsmidlerne er anvendt med forskellige 
doser, blandinger og timing. Se tabel 19. Hussar 
OD og Cossack OD er sulfonylurea-midler, mens 
de to aktivstoffer i Broadway er beslægtede med 
sulfonylurea-midlerne og har samme virkeme-
kanisme som disse. Othello er en blanding af At-
lantis OD og DFF, og det ikke godkendte middel 

Cossack OD svarer til en tankblanding af Hussar 
OD og Atlantis OD. Grasp har en virkemekanis-
me, der svarer til ukrudtsmidler som Topik og 
Primera Super. Boxer, som også har en rimelig 
effekt mod rajgræs, blokerer fedtsyresyntesen. 
Der er således afprøvet i alt tre forskellige vir-
kemekanismer med forventet effekt på rajgræs. 
Visse forsøgsled er forårsbehandlet med det ikke 
godkendte middel CDQ ST for at bekæmpe to-
kimbladet ukrudt.

Vinterhvede Sta-
dium

Antal ukrudt 
pr. m2, forår

Antal rajgræs
pr. m2

Bio-
masse

rajgræs1)

Rajgræs-
aks pr. m2 

ved
høst

Hkg kerne pr. ha

græs tokim-
bladet efterår forår Udb. og 

merudb.
Netto-

merudb.

Netto-
merudb., 

ny afg.

2011-12. 7 forsøg med ital. rajgræs 6 fs. 6 fs. 6 fs. 6 fs. 6 fs. 6 fs.
1. Ubehandlet - 58 31 31 33 99 108 67,9 - -
2. 1,5 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril

0,075 l Hussar OD + 0,5 l Renol 
10-11
25-29 4 6 7 3 1 3 10,2 6,1 6,2

3. 1,5 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril
0,075 l Hussar OD + 0,5 l Renol 

10-11
24 2 1 8 2 1 4 10,2 6,1 6,2

4. 1,5 l Boxer + 0,03 l DFF 
165 g Broadway + 0,5 l PG 26N 

10-11
24 2 0 9 1 1 8 9,0 4,5 4,8

5. 1,5 l Boxer + 0,03 l DFF 
165 g Broadway + 0,5 l PG 26N 

10-11
25-29 3 4 9 2 1 3 9,1 4,6 4,9

6. 0,6 l Othello + 1 l Boxer
0,75 tab. CDQ2)

12-13
24 0 0 16 0 0 4 10,7 7,5 -

7. 0,6 l Othello + 1 l Boxer
0,75 tab. CDQ2)

0,5 l Grasp 40 SC + 1 l Atplus

12-13
24

25-29 0 0 11 0 0 0 9,6 4,8 -
8. 2 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril

0,2 l Topik 100 EC + 0,5 l Renol
0,75 tab. CDQ2)

10-11
12-13

24 4 9 9 3 3 13 9,9 6,1 -
10. 3 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril

0,05 l Hussar OD + 0,5 l Renol 
10-11
25-29 4 14 10 3 2 11 11,5 8,2 6,3

LSD 1-10 4,6
LSD 2-10 ns 2,7 ns

2011-12. 3 forsøg med alm. rajgræs 2 fs. 2 fs. 2 fs.
1. Ubehandlet - 73 34 192 35 100 55 85,2 - -
2. 1,5 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril

0,075 l Hussar OD + 0,5 l Renol 
10-11
25-29 11 8 64 7 8 2 5,8 1,8 1,8

3. 1,5 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril
0,075 l Hussar OD + 0,5 l Renol 

10-11
24 10 6 78 9 5 2 9,4 5,4 5,4

4. 1,5 l Boxer + 0,03 l DFF 
165 g Broadway + 0,5 l PG 26N 

10-11
24 11 10 91 7 7 3 8,1 3,8 3,9

5. 1,5 l Boxer + 0,03 l DFF 
165 g Broadway + 0,5 l PG 26N 

10-11
25-29 19 7 64 10 11 3 10,2 5,9 6,0

6. 0,6 l Othello + 1 l Boxer
0,75 tab. CDQ2)

12-13
24 9 10 64 2 5 20 9,8 5,9 -

7. 0,6 l Othello + 1 l Boxer
0,75 tab. CDQ2)

0,5 l Grasp 40 SC + 1 l Atplus

12-13
24

25-29 9 3 83 4 4 3 8,4 2,9 -
8. 2 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril

0,2 l Topik 100 EC + 0,5 l Renol
0,75 tab. CDQ2)

10-11
12-13

24 18 17 98 11 6 6 5,4 1,5 -
10. 3 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril

0,05 l Hussar OD + 0,5 l Renol 
10-11
25-29 12 14 78 10 14 3 7,7 4,3 2,5

LSD 1-10 ns
LSD 2-10 ns ns ns

1) Visuelt bedømt.
2) CDQ udeladt i 2011.

Tabel 19. Fortsat
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Der har været alm. rajgræs i to forsøg og italiensk 
rajgræs i tre forsøg. To forsøg er ikke høstet pga. 
henholdsvis udvintring og uensartet bestand af 
vinterhvede, men ukrudtsbedømmelserne er 
alligevel taget med i tabel 19. Forsøgene med 
italiensk rajgræs er vist øverst i tabel 19. I ef-
teråret har der i gennemsnit været 25 planter 
af italiensk rajgræs pr. m2, og bestanden af ita-
liensk rajgræs er ikke reduceret ved udvintring. 
Der er opnået sikre nettomerudbytter ved alle 
løsninger, og forskellen imellem behandlingerne 
er ikke statistisk sikker. Merudbytterne er lidt la-
vere end i 2011.
 Hvor der er udført en delt bekæmpelse af ita-
liensk rajgræs efterår og forår, er der fundet det 
laveste antal aks af italiensk rajgræs pr. m2, op-
talt ved høst, og dermed er der færre planter til 
at vedligeholde bestanden af italiensk rajgræs i 
marken.
 Gennemsnitstemperaturen har været cirka 7 
grader ved tidlig behandling i vækststadium 24 
og 10 grader ved den senere behandling, der 
har været planlagt til vækststadie 25 til 29. Den 
tidlige behandling er udført mellem 23. og 30. 
marts, mens den sene behandling er udført mel-
lem 13. april og 25. maj. Det er på grund af de 
kølige temperaturforhold i den mellemliggende 
periode senere end planlagt. Effekten af Broad-
way og Hussar OD har været lidt bedre på det 
sene sprøjtetidspunkt, på trods af, at græsset i 
mellemtiden er vokset.

I forsøgene med alm. rajgræs har der været 
større ukrudtsbestande, og det har resulteret 
i højere merudbytte i det høstede forsøg. I det 
ikke høstede forsøg er effekten påvirket af, at 
afgrøden har været uensartet, og der skal ikke 
drages for vidtrækkende konklusioner på bag-
grund af effekttallene. Der er her ikke nogen 
tydelig forskel på effekten ved tidlig og senere 
forårsbehandling.
 Efterårsløsningerne med Othello + Boxer og 
Boxer efterfulgt af Topik i forsøgsled 6 og 8 har 
klaret sig jævnbyrdigt mod begge rajgræsarter.
 Tabel 19 viser også en sammenstilling af gen-
nemgående forsøgsled for 2011 og 2012. Når de 
to års forsøg vurderes samlet, er resultaterne i 
overensstemmelse med årets resultater, bortset 
fra, at merudbytterne for bekæmpelse af itali-
ensk rajgræs var større i 2011.
 Der er gennemført et enkelt forsøg, hvor mid-
ler til forårsbekæmpelse af rajgræs er sammen-
lignet ved logaritmesprøjtning. Resultaterne kan 
ses i Nordic Field Trial System under enkeltfor-
søgene, forsøg 091371212-002. I forsøget er der 
opnået meget god effekt af Broadway, tankblan-
ding af Hussar OD + Atlantis OD samt tankblan-
ding af Broadway og Topik ved alle doseringer. 
Hussar alene har også vist god effekt, og der er 
opnået 90 procent effekt ved en dosering på 40 
ml pr. ha. Topik er også afprøvet alene og har 
givet 90 procent effekt ved anvendelse af 0,38 
liter pr. ha, hvilket er tæt på den maksimalt god-
kendte dosering.

Vindaks
Merudbytter og nettomerudbytter for bekæm-
pelse af vindaks har igen i 2012 været meget 
høje. I lighed med tidligere års forsøg er den sik-
reste bekæmpelse opnået ved at dele indsatsen 
mod vindaks med en moderat indsats efterår og 
en supplerende indsats om foråret. Ved tidlig 
bekæmpelse om foråret har det dog også væ-
ret muligt at opnå fuld effekt mod vindaks og 
samme merudbytte som ved de øvrige behand-
linger.
 Resultaterne af seks forsøg med bekæmpelse 
af vindaks er vist i tabel 20. I fire forsøgsled er 
Flight Xtra, Boxer, Stomp Pentagon, DFF og Lex-
us 50 WG afprøvet i forskellige kombinationer 
ved sprøjtning om efteråret i afgrødens vækst-
stadie 10-11. På grund af skiftende vejrlig og 

Ved store bestande af rajgræs i vinterhvede er det 
nødvendigt at udnytte alle tilgængelige værktøjer, 
inklusive ændringer i sædskiftet, for at reducere 
frøbanken og dermed give en varig reduktion af 
problemets omfang. (Foto: Poul Henning Petersen, 
Videncentret for Landbrug).
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stor spredning i sådato er der sprøjtet mellem 
13 og 31 dage efter såning. I forsøgsled 3 og 4 
er en efterårsbehandling fulgt op med henholds-
vis Broad way og Cossack OD om foråret. Baccara 
Special 340 SC indeholder aktivstofferne flufe-
nacet, flurtamon og diflufenican. De to først-
nævnte aktivstoffer er endnu ikke godkendt i 
Danmark og ser heller ikke ud til at kunne blive 
det. Cossack OD er en blanding af iodosulfuron 
og mesosulfuron, svarende til blanding af Hussar 
OD og Atlantis OD. Endelig er forsøgsled 8 alene 
behandlet med Cossack OD plus DFF om foråret. 
Fire af forsøgene er behandlet sidst i marts, et 
den 15. april og det sidste den 25. april. 
 Der har været meget store bestande af vind-
aks med i gennemsnit 154 planter pr. m2 i maj 

Tabel 20. Ukrudtsmidler mod vindaks i vinterhvede. (E14, E15)

Vinterhvede Stadium

Antal ukrudt pr. m2, forår Vind-
aks,
bio-

masse

Vindaks-
strå pr. 
m2 ved 

høst

Pct. 
dæk-
ning i 
stub
i alt

Hkg kerne pr. ha

Vind-
aks

Tokim-
bladet

Sted-
moder Kamille Udb. og 

merudb.
Netto-

merudb.

Netto-
merudb., 
ny afgift

2012. 6 forsøg 4 fs. 3 fs. 5 fs.
1. Ubehandlet - 154 208 68 55 100 80 13 44,8 - -
2. 1 l Flight Xtra + 1 l Boxer 10-11 - 65 15 42 1 8 5 30,6 29,7 28,4
3. 0,75 l Boxer + 0,03 l DFF

110 g Broadway1)
10-11
april - 23 13 10 0 0 2 35,3 32,5 32,4

4. 0,1 l Bacara Special 340 SC
0,4 l Cossack OD2)

10-11
april - 20 7 1 0 1 2 34,2 - -

5. 1 l Stomp Pentagon + 0,8 l Boxer
+ 0,05 l DFF + 5 g Lexus 50 WG 10-11 - 51 14 27 1 5 5 34,0 32,3 31,0

6. 1 l Boxer + 7,5 g Lexus 50 WG + 0,06 l DFF 10-11 - 61 15 36 1 4 5 33,8 32,3 31,9
7. 1,5 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,2 l Oxitril 10-11 - 60 18 35 1 4 7 30,8 29,4 28,4
8. 0,6 l Cossack OD + 0,05 l DFF2) april - 24 8 2 3 0 5 34,4 31,9 31,9
LSD 1-8 6,5
LSD 2-8 2,9 ns 3,4

2010-12. 16 forsøg 12 fs. 7 fs. 13 fs. 15 fs. 15 fs. 15 fs. 15 fs. 15 fs.
1. Ubehandlet - 92 148 58 29 100 69 21 47,7
2. 1 l Flight Xtra + 1 l Boxer 10-11 - 64 23 30 3 5 13 20,2 19,3 18,0
3. 0,75 l Boxer + 0,03 l DFF

110 g Broadway1)
10-11
april - 15 6 5 0 0 10 22,4 19,6 19,5

6. 1 l Boxer + 7,5 g Lexus 50 WG + 0,06 l DFF 10-11 - 57 24 23 2 4 13 21,3 19,8 19,4
7. 1,5 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,2 l Oxitril 10-11 - 56 22 22 2 3 13 20,2 18,8 17,8
LSD 1-7 5,1
LSD 2-7 ns ns -

1) Tilsat 0,5 liter PG26N. 2) Tilsat 0,5 liter Renol.

En række ukrudtsmidler med forskellige virkemeka-
nismer har god effekt mod vindaks. Det giver mu-
lighed for bekæmpelsesstrategier, der modvirker 
udvikling af herbicidresistens og er sandsynligvis 
årsag til, at der i Danmark indtil nu kun er påvist et 
tilfælde af herbicidresistens hos vindaks. (Foto: Poul 
Henning Petersen, Videncentret for Landbrug).
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og 80 vindaksstrå pr. m2 ved optælling i juli. Målt 
som biomasse har der været tæt på 100 procent 
effekt af alle behandlinger. Efter Cossack OD + 
DFF i forsøgsled 8 har der været en lille smule 
grøn biomasse af vindaks i maj, men ingen plan-
ter har kunnet fortsætte væksten og sætte frø-
bærende stængler. I forsøgsled 2, 5, 6 og 7, som 
alene er behandlet om efteråret, er der enkelte 
vindaks, som har overlevet og kunnet sætte frø-
bærende stængler.
 Merudbytter og nettomerudbytter for at 
bekæmpe vindaks er meget høje. Der er sikker 
forskel på merudbytterne behandlingerne imel-
lem, men disse kan ikke umiddelbart forklares 
med effekten på ukrudtet. Et forsøg er på grund 
af en tynd plantebestand som følge af udvintring 
stoppet efter effektvurdering i foråret. Derud-
over er der i forsøgene ikke set påvirkning af af-
grøden.
 Nederst i tabel 20 er vist et sammendrag for 
behandlinger, der er afprøvet i 16 forsøg over tre 
år. Behandlingerne har givet høje effekter mod 
vindaks på 95 procent og derover ved måling på 
biomasse. Det er tydeligt, at en efterårssprøjt-
ning og en opfølgende forårsbehandling giver 
den bedste sikring mod frøsætning hos vindaks, 
idet der ikke her er frøbærende strå ved høst. Ef-
terårsløsningerne har klaret sig ret jævnbyrdigt. 
Udbyttemæssigt har der ikke været sikre forskel-
le behandlingerne imellem.

Agerrævehale
Der er opnået meget høje merudbytter for be-
kæmpelse af agerrævehale. Løsninger med 
udnyttelse af forskellige virkemekanismer har 
været effektive og vil være væsentlige for at for-
sinke udviklingen af herbicidresistens hos ager-
rævehale.
 Der er gennemført fire forsøg efter en ny for-
søgsplan med forskellige strategier mod ager-
rævehale, der samtidig med en effektiv bekæm-
pelse også forebygger udvikling af herbicidresi-
stens. I efteråret er Boxer og Flight Xtra anvendt i 
en slags grundbehandling, der primært gennem 
jordvirkning kan forventes at give en vis effekt. 
Som egentlige agerrævehalemidler er Lexus 50 
WG, Atlantis OD og Topik anvendt i efteråret, 
og i foråret er anvendt Topik, Broadway, Atlantis 
OD og Primera Super. Behandlinger og tidspunk-
ter fremgår af tabel 21. CDQ ST, som indeholder 

aktivstofferne metsulfuron og tribenuron, har 
alene effekt mod tokimbladet ukrudt.
 I april har der i det ubehandlede forsøgsled 
været fra 7 til 49 agerrævehaleplanter pr. m2 
og i gennemsnit 19 planter pr. m2. Optælling af 
agerrævehalestrå i juli viser fra 16 til 130 strå pr. 
m2 med et gennemsnit på 74 strå pr. m2. Der har 
ikke været store og dominerende bestande af 
andre ukrudtsarter.
 I forsøgsled med forskellige strategier for an-
vendelse af de egentlige agerrævehalemidler er 
der opnået en meget effektiv bekæmpelse. Dog 
har Broadway i forsøgsled 4 i et af forsøgene, 
med en effekt på 89 procent ved bedømmelse 
i foråret og på 92 procent ved optælling af ager-
rævehalestrå, efterladt lidt agerrævehale. For-
søgsled 4 er udover forsøgsled 6 og 7 det eneste, 
hvor der ikke i efteråret er anvendt egentlige 
agerrævehalemidler. Flight Xtra plus Boxer i 
forsøgsled 6 og Boxer i forsøgsled 7 har givet en 
ganske pæn effekt, der spænder fra 65 til 80 pro-
cent. Flight Xtra plus Boxer har haft lidt bedre 
effekt end Boxer, bedømt i foråret, mens Boxer i 
forsøgsled 7 ved optælling af agerrævehalestrå i 
juli viser bedst effekt.
 Bekæmpelse af agerrævehale har givet store 
merudbytter, men på grund af en forholdsvis 
stor variation, som ofte ses i forsøg med bekæm-
pelse af agerrævehale, er der ikke sikre forskelle 
forsøgsbehandlingerne imellem. I et af enkelt-
forsøgene er merudbytterne dog sikkert øget fra 
omkring 17 hkg kerne pr. ha til omkring 40 hkg 
kerne pr. ha for at anvende de egentlige agerræ-

Agerrævehale udvikler hurtigt herbicidresistens, 
hvis der ikke både sættes ind med forebyggende til-
tag og en kemiske bekæmpelse med skiftende virke-
mekanismer. (Fotos: Jens Erik Jensen, Videncentret 
for Landbrug).
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vehalemidler. Også i et andet forsøg har de bed-
ste løsninger givet sikkert højere merudbytter 
end forsøgsled 6 og 7 med Boxer og Flight Xtra. 
Både ved den nuværende og den nye pesticid-
afgift er der høje nettomerudbytter for bekæm-
pelse af agerrævehale.

Integreret bekæmpelse af agerrævehale
For andet år er der i forsøg med integreret be-
kæmpelse af agerrævehale set en betydelig ef-
fekt af at udsætte såtiden med omkring to uger. 
 I 2012 er der, ligesom i 2011, gennemført to 
forsøg med henblik på at kvantificere betydnin-
gen af såtid, udsædsmængde, sorternes konkur-
renceevne og effekten af forskellige kemiske 
midler. Forsøgsbehandlingerne fremgår af tabel 
22. Der er anlagt to forsøg efter samme forsøgs-
plan igen i efteråret 2012.
 Det har været tilstræbt at så forsøgsled 1 til 
3 mellem 10. og 15. september og forsøgsled 4 
mellem 25. og 30. september, hvilket er lykke-
des i forsøg nr. 2. Arealet er pløjet før såning. I 
forsøg nr. 1 har der på grund af den meget fug-
tige september først kunnet etableres et godt 
såbed den 27. september. Forsøgsled 4 er her 

sået den 13. oktober. På dette areal er vinter-
hveden sået efter nedvisning med glyphosat og 
harvning.
 Alfaromeo har været anvendt som en sort 
med lav konkurrenceevne (konkurrenceindeks 
på 1,13) og Ararat som en sort med stor konkur-
renceevne (konkurrenceindeks 0,82). Konkur-
renceindekset betyder, at ukrudtsbiomassen i 
eksempelvis Ararat vil være 18 procent mindre 
end i en referencesort med indeks 100.
 De kemiske bekæmpelsesstrategier er valgt 
med høje doseringer i forventning om, at be-
standen af agerrævehale ville være meget stor. 
Der er lagt vægt på at belyse effekten af mid-
delkombinationer med forskellige virkemeka-
nismer, således at udvikling af herbicidresistens 
bliver forebygget. I forsøgsled B og C undersøges 
effekten af jordmidlet Boxer på to sprøjtetids-
punkter. I forsøgsled D og E undersøges betyd-
ningen af tidspunkt for anvendelse af Absolute 
5, som indeholder aktivstoffet flupyrsulfuron, 
der kendes fra Lexus. I forsøgsled F, G og H afprø-
ves strategier, hvor der om foråret følges op med 
henholdsvis Topik og Broadway.
 På grund af forskelle i såtid, og fordi der tilsy-

Tabel 21. Agerrævehale i vinterhvede. (E16)

Vinterhvede Sta-
dium

Antal ukrudt pr. m2, forår Ager-
ræve-
hale,
bio-

masse

Ager-
ræve-

strå pr. 
m2 ved 

høst

Pct. dækning 
i stub Hkg kerne pr. ha

Tokim-
bladet

Græs-
ukrudt,

i alt

Fugle-
græs

Ager-
ræve-
hale

Tokim-
bladet Græs

Udb. 
og mer-

udb.

Netto-
mer-
udb.

Netto-
mer-
udb.,

ny afgift

2012. 4 forsøg 2 fs. 3 fs.
1. Ubehandlet - 34 54 27 19 100 74 13 11 60,9 - -
2. 10 g Lexus 50 WG + 2 l Boxer +  0,05 l DFF

0,2 l Topik + 0,75 tab. CDQ ST1)
11-12
april 1 1 0 - 0 0 2 0 26,7 22,5 21,8

3. 0,75 l Atlantis OD + 2 l Boxer +  0,05 l DFF
0,2 l Topik + 0,75 tab. CDQ ST1)

11-12
april 2 0 0 - 0 0 2 0 26,2 20,6 20,1

4. 2 l Boxer +  0,05 l DFF
220 g Broadway2)

11-12
april 0 0 0 - 4 5 2 0 22,4 17,5 17,1

5. 1,5 l Boxer +  0,05 l DFF
0,2 l Topik1)

165 g Broadway2)

11-12
13

april 0 0 0 - 0 0 2 0 25,1 19,4 19,3
6. 1,5 l Flight Xtra + 2 l Boxer

0,75 tab. CDQ ST
11-12
april 2 0 0 - 19 34 2 0 18,0 15,1 12,9

7. 3 l Boxer + 0,05 l DFF
0,75 tab. CDQ ST

11-12
april 6 0 0 - 27 21 2 0 18,5 15,7 14,1

8. 2 l Boxer +  0,05 l DFF
0,2 l Topik1)

0,9 l Atlantis OD

11-12
13

april 4 0 0 - 0 0 2 0 25,9 19,9 19,6
9. 10 g Lexus 50 WG + 0,8 l Boxer +  0,05 l DFF

0,6 l Primera Super + 1 tab. Expresst ST3)
11-12
april 2 0 0 - 0 1 2 0 23,4 20,1 20,0

LSD 1-9 8,2
LSD 2-9 ns ns ns

1) Tilsat 0,5 l Renol.
2) Tilsat 0,5 l PG 26N.
3) Tilsat Agropol.
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neladende er udviklet en vis grad af herbicidre-
sistens hos agerrævehale, er forsøgene vist hver 
for sig. Frøprøver fra begge arealer bliver testet 
for herbicidresistens, men resultaterne forelig-
ger endnu ikke. I begge forsøg er bestanden af 
agerrævehale beskrevet som stor og jævnt for-

delt på arealet. Bedømmelserne af agerræve-
hale er vist i venstre side af tabel 22.
 I begge forsøg har der været en stor effekt af 
såtid, specielt når der måles på antal agerræve-
haleaks i juli. Udsættelsen af såtiden har også 
ført til en markant bedre effekt af den kemiske 

Tabel 22. Integreret bekæmpelse af agerrævehale i vinterhvede. (E17)

Faktor 1:
1. Såning 10. til 15. september, normal udsædsmængde, sort med lille konkurrenceevne.
2. Såning 10. til 15. september, normal udsædsmængde, sort med stor konkurrenceevne.
3.  Såning 10. til 15. september, 20 procent højere udsædsmængde end normalt for såtid, sort 

med stor konkurrenceevne.
4.  Såning 25. til 30. september, 20 procent højere udsædsmængde end normalt for sen såning, 

sort med stor konkurrenceevne.

Faktor 2:
A. Ingen ukrudtsbekæmpelse .
B. Vækststadie 00 til 10: 4,0 liter Boxer + 0,1 liter DFF pr. ha.
C. Vækststadie 10-11: 4,0 liter Boxer + 0,1 liter DFF pr. ha.
D. Vækststadie 10-11: 2,0 liter Boxer + 60 gram Absolute 5 pr. ha.
E. Vækststadie 10-11: 2,0 liter Boxer pr. ha, vækststadie 12-13: 60 gram Absolute 5 pr. ha.
F.  Vækststadie 10-11: 2,0 liter Boxer pr. ha, vækststadie 12-13: 60 gram Absolute 5 pr. ha, april: 

0,2 liter Topik 100 EC pr. ha.
G.  Vækststadie 12-13: 0,75 liter Atlantis OD + 0,05 liter DFF + 0,15 liter Oxitril pr. ha, april: 0,3 

liter Topik 100 EC pr. ha.
H.  Vækststadie 10-11: 2,0 liter Boxer + 0,05 liter DFF pr. ha, vækststadie 12-13: 0,2 liter Topik 

100 EC pr. ha, april: 220 gram Broadway + 0,5 liter PG 26N pr. ha.

Antal agerrævehale pr. m2, april Antal agerrævehaleaks Udbytte, hkg kerne pr. ha

1 2 3 4 Gns. 1-3 1 2 3 4 1 2 3 4 Gns. 1-3

2012. Forsøg 1
A. 44 106 199 57 116 252 206 180 93 62 48 41 81 58
B. 27 61 34 16 41 205 91 120 56 70 64 60 94 72
C. 25 56 51 9 44 283 151 139 57 63 52 57 96 67
D. 20 47 32 14 33 134 110 90 6 76 74 69 99 80
E. 32 47 59 22 46 152 134 106 22 75 75 65 97 78
F. 22 49 63 11 45 135 73 102 15 80 77 67 103 81
G. 6 10 31 15 16 67 12 32 0 85 95 85 100 91
H. 12 20 14 7 15 57 11 59 0 85 86 83 102 89
LSD 7,1
Gns.
B-H 21 41 41 13 34 148 83 93 22 76 75 69 99 80

2012. Forsøg 2
A. 51 33 40 38 41 145 135 98 80 31 54 67 68 55
B. 4 6 7 1 6 45 32 39 18 61 78 75 90 76
C. 8 2 4 2 5 40 53 29 31 67 76 75 89 77
D. 4 4 3 0 4 28 38 10 1 69 79 80 92 80
E. 1 2 2 2 2 16 11 5 6 70 77 79 91 79
F. 3 2 2 0 2 8 1 10 0 70 78 82 90 80
G. 0 4 1 0 2 4 1 2 0 73 84 81 92 82
H. 0 3 2 1 2 1 0 5 0 72 80 77 90 80
LSD 5,8
Gns.
B-H 3 3 3 1 3 20 19 14 8 69 79 78 90 79
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bekæmpelse i alle forsøgsled. I forsøgsled D til 
H vil en effekt over 90 procent normalt kunne 
forventes. Den generelt lave effekt i de fleste 
forsøgsled tyder på, at en del af populationen af 
agerrævehale på begge arealer har udviklet her-
bicidresistens. Kombinationen af sen såning og 
kemisk bekæmpelse har klart vist den bedste be-
kæmpelse og samtidig givet de største udbytter.
 I forsøgsled 1 i forsøg 1 er der i april rappor-
teret om skade på grund af vand og barfrost på 
både afgrøde og agerrævehale. I forsøg 2 ser det 
ved sammenligning af forsøgsled 1 og 2 ud til, at 
den bedre konkurrenceevne hos sorten Ararat 
har resulteret i færre agerrævehaleplanter og 
aks samt et større udbytte. 
 Effekten af øget udsædsmængde, der ses ved 
sammenligning af forsøgsled 2 og 3, er ikke enty-
dig.

Langsigtet ukrudtsbekæmpelse
Efter seks forsøgsår er det ikke muligt at vise 
sikre forskelle i effekten af forskellige intensite-
ter af ukrudtsbekæmpelse i vintersædsbaserede 
sædskifter.
 I 2007 blev der igangsat en forsøgsserie for at 
belyse de langsigtede konsekvenser ved brug af 
lave doseringer af ukrudtsmidler i kornbaserede 
sædskifter med relativt høj andel af vintersæd. 
Forsøgene har været fastliggende og er gennem-
ført over seks år, således at de flerårige konse-
kvenser af ukrudtsbekæmpelsen kan belyses. 
Således er 2012 sidste forsøgsår.
 Forsøgene er anlagt på svineproduktions- el-
ler planteavlsejendomme med kornbaserede 
sædskifter med i størrelsesorden 75 til 80 pro-
cent kornafgrøder og 20 til 25 procent bredbla-
dede vekselafgrøder. Det normale sædskifte på 
de pågældende marker har været fulgt, og vin-
tersædsafgrøderne er bestræbt sået til 

„
normal 

tid“ for den pågældende egn, så meget tidlige el-
ler meget sene såninger har kunnet undgås. For-
søgene er anlagt på marker med en almindeligt 
forekommende bestand af tokimbladet ukrudt 
og græsukrudt, hvorimod rodukrudt og vanske-
ligt bekæmpelige ukrudtsarter er søgt undgået 
ved forsøgsperiodens start.
 Forsøgsplanens to første forsøgsled består 
af faste, bredt virkende løsninger, fastsat af Vi-
dencentret for Landbrug, således at forsøgsled 
1 svarer til en relativt intensiv indsats, svarende 

til 1,2 gange måltallet i Pesticidplan 2004-2009 
i de enkelte afgrøder, mens forsøgsled 2 har en 
relativt lav indsats på 0,6 gange måltallet. Be-
handlingerne i forsøgsled 3 og 4 er fastlagt ved 
henholdsvis brug af Planteværn Online og som 
den lokale planteavlskonsulents bedste for-
slag til bekæmpelse. På grund af forekomst af 
ukrudtsarter, som kræver et særligt middelvalg, 
er strategien i forsøgsled 1 og 2 lidt forskellig 
forsøgene imellem, men udgangspunktet har i 
forsøgsled 1 været en indsats svarende til 1 liter 
Boxer + 1 liter Stomp Pentagon + 0,04 liter DFF 
+ 0,12 liter Oxitril CM pr. ha i efteråret, fulgt op 
med 0,035 liter Hussar OD pr. ha + olie i foråret.
 Der er oprindeligt anlagt syv forsøg, men to af 
disse udgik i 2009. Af de resterende fem forsøg 
har der i 2012 været fire forsøg i vinterhvede. 
Resultaterne af vinterhvedeforsøgene er sam-
mendraget i tabel 23. Forsøgsresultaterne kan 
ses i detaljer i Nordic Field Trial System, forsøgs-
serie 092010712 til 092070712.
 I 2012 er der for første gang set en sikker ud-
bytteforskel behandlingerne imellem. Det min-
dre udbytte for forsøgsled 2 i årets forsøg skyl-
des udelukkende forekomsten af agerrævehale 
i et af de fire forsøg. Den lave indsats har ikke 
været tilstrækkelig til at bekæmpe den aggres-
sive ukrudtsart. Når dette forsøg er taget med i 
gennemsnittet, er det fordi det vurderes, at det 
er den konsekvente anvendelse af reducerede 
doser, der i samspil med sædskiftet har bevirket, 
at agerrævehale over årene er blevet opforme-
ret. I de andre tre forsøg er eventuelle ændringer 
i ukrudtsbestandene stadig ikke tydelige.
 Nederst i tabel 23 er vist gennemsnit for 20 
forsøg i vintersæd over forsøgsperioden. Efter 
seks forsøgsår kan der lidt overraskende kun 
drages få konklusioner. Der har i forsøgsperio-
den været 80 procent efterårssåede afgrøder 
og 80 procent kornafgrøder i sædskifterne i de 
fem gennemgående forsøg. Ved besøg i forsø-
gene har der været en tydeligt større bestand af 
græsukrudt i forsøgsled 2, hvor den laveste ind-
sats er anvendt. Der er i øvrigt kun meget små 
forskelle i effekterne af behandlingerne. I lyset 
af de generelt gode effekter mod ukrudtet er det 
ikke overraskende, at der ikke er sikker forskel på 
hverken brutto- eller nettoudbytter.
 På de fem forsøgslokaliteter er der udtaget 
jordprøver fra pløjelaget ved forsøgenes afslut-
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ning. Der vil blive foretage en opgørelse af frø-
banken, men resultaterne af disse undersøgelser 
foreligger endnu ikke.
 Forsøgene viser, at ændringer i ukrudtsbe-
standene sker langsomt, og at anvendelsen af 
reducerede doseringer ikke giver anledning til 
pludselige opformeringer af ukrudt, forudsat at 
middelvalget tilpasses ukrudtsfloraen. Endvide-
re må det konkluderes, at de bredtvirkende løs-
ninger, der konsekvent er anvendt i forsøgsled 1 
og 2, kun i ét tilfælde har givet anledning til, at 
en ukrudtsart er blevet opformeret, og kun ved 
den lave indsats.
 Der er både økonomiske og praktiske udfor-
dringer ved at gennemføre langvarige forsøgsse-
rier som denne i landsforsøgene, og selv om der 
har været interesse for at fortsætte forsøgene, 
vurderes det at være bedst at stoppe serien, 
da forsøgene formentlig skal fortsætte længe 
endnu for at give klare udslag for de anvendte 
behandlinger.

Behovsbestemt ukrudtsbekæmpelse
To års forsøg bekræfter, at det ved tilpasning af 
middelvalg og dosis til den aktuelle ukrudtsbe-
stand er muligt at opnå en effektiv bekæmpelse 

med en lav indsats af ukrudtsmidler. Forsøgene 
indikerer, at der er betydelige muligheder for 
at effektivisere anvendelsen af ukrudtsmidler 
i vintersæd, såfremt der kan udvikles metoder 
til at udarbejde tildelingskort, der er baseret på 
den aktuelle ukrudtsbestand i forskellige mar-
ker og delmarker. Med den nuværende tekno-
logi er det inden for den enkelte mark stort set 
kun muligt at behandle med den dosis, der er 
nødvendig for at bekæmpe ukrudtet i de mest 
ukrudtsfyldte områder, eller som udløses af de 
arter, der er mest vanskelige at bekæmpe. I for-
søgene har der ikke været merudbytter for at 
foretage en supplerende bekæmpelse af ukrudt 
om foråret, når der er behandlet om efteråret. 
Forårsbehandlingen har i disse forsøg således 
primært opfyldt det vigtige formål at modvirke 
opformering af ukrudt.
 Der er gennemført fire forsøg med henblik 
på at undersøge økonomien ved forskellige be-
kæmpelsesstrategier om efteråret henholdsvis 
foråret. Se tabel 24. Forsøgene er søgt anlagt på 
arealer med en middel til stor ukrudtsbestand, 
men ikke på problematiske arealer med ekstre-
me bestande af græsukrudt, som skyldes uhen-
sigtsmæssigt sædskifte. I gennemsnit har der før 

Tabel 23. Langsigtet ukrudtsbekæmpelse i vintersædsbaserede sædskifter. (E18)

Vinterhvede Sta-
dium

Behand-
lings-

indeks

Antal ukrudt
pr. m2, forår1)

Pct. dækning
i stub Hkg kerne pr. ha

græs tokim-
bladet græs tokim-

bladet
Ud-

bytte
Netto-
udb.2)

2012. 4 forsøg i vintersæd
1. Fast høj indsats

Fast høj indsats
11-12
april 1,22 4 15 1 2 72,5 69,6

2. Fast lav indsats
Fast lav indsats

11-12
april 0,60 12 18 3 4 61,9 60,0

3. Planteværn Online, Ukrudt
Planteværn Online, Ukrudt

11-12
april 0,83 14 19 3 3 70,6 68,8

4. Lokalt bekæmpelsesforslag
Lokalt bekæmpelsesforslag

11-12
april 1,19 8 12 2 3 73,4 71,0

LSD 1-4 ns ns

2007-2012. 20 forsøg i vintersæd
1. Fast høj indsats

Fast høj indsats
11-12
april 1,21 10 12 3 3 79,4 75,7

2. Fast lav indsats
Fast lav indsats

11-12
april 0,59 22 13 4 4 76,7 74,3

3. Planteværn Online, Ukrudt
Planteværn Online, Ukrudt

11-12
april 0,83 20 19 5 8 77,7 75,3

4. Lokalt bekæmpelsesforslag
Lokalt bekæmpelsesforslag

11-12
april 1,13 15 12 4 3 79,3 76,5

LSD 1-4 ns ns
1)  I ubehandlede sprøjtevinduer på arealerne er der i 2012 i gennemsnit optalt 44 græsukrudt og 45 tokimbladet ukrudt pr. m2. I 2007 til 2012 er der i 

gennemsnit optalt 92 græsukrudt og 103 tokimbladet ukrudt pr. m2.
2)  Kerneudbytte fratrukket omkostninger til ukrudtsmidler og udbringning.
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sprøjtning været 33 græsukrudtsplanter og 40 
planter af tokimbladet ukrudt.
 I faktor 1 har den ene behandling været en så-
kaldt standardbehandling (ST) med Boxer + DFF 
+ Oxitril. Den anden behandling (BE) om efter-
året er valgt ud fra vurdering af bekæmpelsesbe-
hov på de enkelte forsøgslokaliteter. Der indgår 
ikke forsøgsled, som er ubehandlet om efteråret.
 I faktor 2 er der i april og cirka 20 dage efter 
i maj vurderet bekæmpelsesbehov, og midler og 
dosis er valgt ud fra dette. De valgte løsninger 
er også afprøvet i halv dosis. Behandlingsindeks 
for forsøgsled B og D er cirka 0,4 større end for 
forsøgsled A, som er ubehandlet om foråret. Det 
viser, at bekæmpelsesbehovet i foråret har væ-
ret beskedent. Der er anvendt Ally ST, Atlantis, 
Hussar og Starane XL. Dosis kan ses i Tabelbila-
get, tabel E19. I forsøgsled F er der i alle forsøg 
behandlet én gang og med en forudbestemt do-
sis af Starane XL.
 Effekten mod græsukrudt har stort set været 
ens i alle forsøgsled. Det er således ikke slået 
igennem i bedømmelserne, at der i forsøgsled B 
til E i nogle forsøg har indgået Atlantis OD og/el-
ler Hussar OD. Effekten mod tokimbladet ukrudt 

er kun i forsøgsled F forbedret i forhold til resul-
tatet af den rene efterårsbehandling. Den meget 
ensartede og gode bekæmpelse i alle forsøgsled 
holder frem til høst, idet procent dækning ved 
høst er på samme lave niveau i alle forsøgsled. I 
et forsøg har der været snerlepileurt, som er be-
kæmpet bedst efter behandlingerne i maj.
 Udbytterne ligger på samme niveau ved alle 
behandlinger. Der har således ikke været udbyt-
temæssig effekt af forårsbehandlingerne. Ved 
den behovsbestemte bekæmpelsesstrategi BE i 
forsøgsled B og D har behandlingsindekset væ-
ret 0,34 lavere end standardbehandlingen ef-
terår, efterfulgt af 0,5 liter Starane XL pr. ha om 
foråret. Besparelsen i omkostninger til midler 
har imidlertid kun været 4 kr. pr. ha, idet der er 
anvendt de dyre græsukrudtsmidler i forsøgsled 
B og D.
 Nederst i tabel 24 er vist sammendrag af re-
sultater fra 2011 og 2012. I 2011 var der mere 
tokimbladet ukrudt tilbage, formentlig som føl-
ge af en kombination af lave doseringer om for-
året og forholdsvis åbne afgrøder. Procent dæk-
ning ved høst varierer meget mellem årene og er 
generelt højere i år med fugtige forhold omkring 

Tabel 24. Behovsbestemt ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede. (E19, E20)

Vinterhvede

Behand-
lings-

indeks

Kemi,
kr. pr. ha

Antal ukrudt pr. m2, forår
Pct. dækning

ved høst

Brutto-
udbytte,

hkg kerne
pr. haGræsukrudt Tokimbladet 

ukrudt

ST BE ST BE ST BE ST BE ST BE ST BE

2012. 4 forsøg 3 fs. 3 fs. 3 fs. 3 fs.
A. Ubehandlet forår 0,61 0,46 110 101 8 5 15 15 7 8 83,8 83,9
B. Behovsbestemt, 1/1 dosis tidligt forår 1,02 0,86 231 223 6 4 21 12 5 6 84,7 82,7
C. Behovsbestemt, 1/2 dosis tidligt forår 0,82 0,66 171 162 4 4 18 17 4 5 83,8 84,6
D. Behovsbestemt, 1/1 dosis sent forår 1,03 0,87 192 183 8 4 17 15 5 6 83,2 81,8
E. Behovsbestemt, 1/2 dosis sent forår 0,82 0,66 150 142 5 5 12 12 6 6 83,5 83,6
F. 0,5 l Starane XL 1,20 1,05 207 199 7 7 8 10 8 7 84,7 83,7
LSD ns ns

Gns. forsøgsled B og D 1,03 0,87 212 203 7 4 19 14 5 6 84,0 82,3

2011-12. 7 forsøg 6 fs. 6 fs. 5 fs. 5 fs.
A. Ubehandlet forår 0,61 0,46 110  96 9 7 27 22 25 19 83,4 83,4
B. Behovsbestemt, 1/1 dosis tidligt forår 0,94 0,79 195 181 7 6 19 13 16 14 83,8 82,7
C. Behovsbestemt, 1/2 dosis tidligt forår 0,78 0,62 153 139 6 7 19 20 16 14 83,1 84,2
D. Behovsbestemt, 1/1 dosis sent forår 0,98 0,82 175 161 7 6 16 13 17 15 82,7 82,9
E. Behovsbestemt, 1/2 dosis sent forår 0,79 0,64 144 130 7 7 14 14 17 15 83,3 83,9
F. 0,5 l Starane XL 1,20 1,05 207 193 8 8 11 12 15 14 82,3 83,6
LSD ns ns

Gns. forsøgsled B og D 0,96 0,81 185 171 7 6 18 13 17 15 83,3 82,8
ST: Standardbehandling med 0,75 liter Boxer + 0,05 liter DFF + 0,15 liter Oxitril i vækststadie 10-11.
BE: Behovsbestemt bekæmpelse i vækststadie 10-11.
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høst som i 2011. Udbytterne var i 2011 helt på 
niveau med 2012, og der blev heller ikke i 2011 
set forskelle behandlingerne imellem. Forsøgs-
serien er hermed afsluttet.

Kornblomst

Efterårsbekæmpelse
Lexus og Briotril er fortsat de vigtigste midler til 
efterårsbekæmpelse af kornblomst.
 Der er gennemført to forsøg, hvor forskellige 
midler til efterårsbekæmpelse af kornblomst er 
afprøvet ved logaritmesprøjtning. I et forsøgsled 
er desuden afprøvet Mustang forte til forårsbe-
kæmpelse. Resultater af forsøgene er vist i Nor-
dic Field Trial System under enkeltforsøgene, 
forsøg 091281212-001 og 091281212-002.
 I det ene forsøg er der optalt cirka 30 og i det 
andet 4 til 7 kornblomstplanter pr. m2 om efter-
året. Bestandene har været noget uensartede, 
hvilket har vanskeliggjort opgørelsen, herunder 
tilpasning af doseringskurver til data.
 Forsøgene viser meget god og sikker effekt af 
Lexus og Briotril og bekræfter dermed, at disse 
midler er velegnede til efterårsbekæmpelse af 
kornblomst. Der er fundet god, men noget varia-
bel effekt af Atlantis OD, Othello OD og Absolute 
5 samt ingen eller utilstrækkelig effekt af mid-
lerne Boxer, Stomp Pentagon og Flight Xtra ved 
godkendte doseringer. Meget overraskende er 
der observeret manglende effekt ved sprøjtning 
med Mustang forte ved behandling i april. Dette 
må formentlig tilskrives de lave temperaturer på 
6 til 7 grader C omkring sprøjtetidspunktet, hvil-
ket er for koldt til at sikre effekt af aktivstofferne 
aminopyralid og 2,4-D.

Forårsbekæmpelse
Mustang forte er et effektivt middel til forårsbe-
kæmpelse af kornblomst.
 Der er gennemført tre forsøg for at belyse 
effekten af forskellige forårsmidler mod korn-
blomst. Tabel 25 viser forsøgsbehandlingerne 
og sammendrager resultaterne. Det ikke god-
kendte middel Primus XL er en blanding af de 
kendte aktivstoffer florasulam og fluroxypyr, og 
1,0 liter Primus XL svarer til en blanding af 100 
ml Primus og 0,55 liter Starane 180S. Der har 
været store bestande af kornblomst i forsøgene, 
ledsaget af forholdsvis store bestande af andet 

tokimbladet ukrudt. Der er opnået meget høj 
effekt af Mustang forte i to doseringer og god 
effekt af Primus XL, Nuance WG og Zoom. Forsø-
gene indikerer dog, at Mustang forte efter de se-
neste dosisreduktioner for MCPA er det bedste 
middel til forårsbekæmpelse af kornblomst. Den 
gode effekt mod kornblomst tilskrives primært 
indholdet af det nye aktivstof aminopyralid, som 
er beslægtet med clopyralid, der kendes fra Ma-
trigon. Effekter mod andet tokimbladet ukrudt 
kan ses i Tabelbilaget, tabel E21.

Tidlig bekæmpelse af tokimbladet ukrudt
Diflufenican og picolinafen, som er aktivstof-
ferne i henholdsvis DFF og Pico 750 WG, er 
basismidler mod vigtige ukrudtsarter som ager-
stedmoder og ærenpris. Den bedste effekt af 
diflufenican opnås ved behandling i vækststa-
dium 10, mens effekten af picolinafen er bedst 
i vækststadium 11. For begge midler er effekten 
mindre ved sprøjtning umiddelbart efter såning.
 Der er gennemført tre forsøg med logarit-
mesprøjtning, hvor betydningen af sprøjtetids-
punkt for DFF, Pico 750 WG, Flight Xtra og Lexus 
50 WG er belyst. DFF anses både som jord- og 
bladmiddel, Pico og Lexus som bladmidler og 
Flight Xtra som både jord- og bladmiddel ved 
tidlig anvendelse. Formålet har været at belyse 
det optimale sprøjtetidspunkt for midlerne, her-
under at afklare, om der opnås tilstrækkelig ef-
fekt ved sprøjtning umiddelbart efter såning.
 Resultaterne af de tre forsøg ses i tabel 26. 
Sprøjtningen i vækststadium 10 er i forsøg 1 og 

Tabel 25. Bekæmpelse af kornblomst og andet 
tokimbladet ukrudt i vinterhvede. (E22)

Vinterhvede Sta-
dium

Antal ukrudt 
pr. m2, forår Bio-

masse
korn-

blomst1)

Pct. 
dækn. 
korn-

blomst 
3 uger 
efter 
beh.

Pct. 
dækn. 
korn-

blomst 
før 

høst

tokim-
bladet

korn-
blomst

2012. 3 forsøg 1 fs. 2 fs. 3 fs.
1. Ubehandlet - 99 14 100 22 13
2. 0,6 l Primus XL 30 52 4 14 8 2
3. 0,6 l Mustang forte 30 36 1 4 3 1
4. 1 l Mustang forte 30 29 1 0 1 0
5. 10 g Nuance WG  

+ 0,2 l Agropol 30 52 7 10 11 2
6. 100 g Zoom  

+ 0,2 l Agropol 30 51 6 13 14 4
1) Visuelt bedømt.
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3 udført inden for tre dage efter såning, mens 
forsøg 2 på grund af regn og vind først er sprøjtet 
11 dage efter såning, men stadig inden afgrøden 
har været fremspiret. Herefter er der behand-
let med cirka en uges intervaller, dog er anden 
sprøjtning i forsøg 3, og dermed også tredje 
sprøjtning, udsat en uge på grund af blæst. I tre 
forsøg har der været en stor og jævn bestand på 
60 til 180 stedmoder pr. m2, i to forsøg 31 til 58 
kamilleplanter pr. m2, i et forsøg 31 ærenpris pr. 
m2 og endelig i et forsøg 97 kornblomst pr. m2. 
Biomassen af ukrudt i de behandlede forsøgs-
parceller er vurderet om efteråret og igen om 
foråret, hvorefter der er beregnet dosis-respons-
kurver. I tabel 26 er vist den dosis, der svarer til 
90 procent effekt. I nogle tilfælde har effekten 
været så høj, at det ikke har været muligt at be-
regne en dosis-responskurve. I de fleste tilfælde 
har det været muligt ud fra plot med dosis og 
biomasse at aflæse cirka dosis for 90 procent ef-
fekt.
 Der er ikke helt overensstemmelse mellem 

resultaterne på tværs af forsøg og ukrudtsarter. 
Dog er der et klart billede af, at den helt tidlige 
sprøjtning før fremspiring for alle midler, uan-
set om det er jord- eller bladmidler, har nedsat 

Tabel 26. Tidlig bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i vintersæd

Vinterhvede Sta-
dium

Maks./min. 
dosis,

l/g pr. ha

Forsøg 1
 ED90

1)
Forsøg 2

ED90
1)

Forsøg 3
ED90

1)

Ager-
sted-

moder

Korn-
blomst

Ager-
sted-

moder
Kamille

Ager-
sted-

moder

Æren-
pris Kamille

2012
Bedømmelse af effekt efterår

1. DFF 00 0,15/0,015 0,040 > 0,15 0,030 0,070 0,070 0,070 0,110
6. DFF 10 0,15/0,015 0,020 > 0,15 ca. 0,025 0,090 ca. 0,025 ca. 0,025 0,030

12. DFF 11 0,15/0,015 ca. 0,02 > 0,15 ca. 0,030 0,070 ca. 0,030 ca. 0,030 0,110
3. Pico 750 WG 00 133/13,3 56 > 133 28 27 66 58 32
7. Pico 750 WG 10 133/13,3 42 56 ca. 20 44 33 ca. 26 ca. 35

13. Pico 750 WG 11 133/13,3 < 13 > 133 ca. 17 49 ca. 26 ca. 13 ca. 35
4. Flight Xtra 00 3,0/0,3 1,6 > 3 0,4 1,1 2,3 1,0 1,3
9. Flight Xtra 10 3,0/0,3 0,8 > 3 0,7 1,5 1,6 1,3 1,4

15. Flight Xtra 11 3,0/0,3 0,7 > 3 0,7 1,3 ca. 0,9 ca. 0,5 ca. 0,6
10. Lexus 50 WG 10 20/2 > 20 11 > 20 ca. 3 ca. 10 13 2
16. Lexus 50 WG 11 20/2 > 20 5 > 20 4 ca. 8 20 -

Bedømmelse af effekt forår
1. DFF 00 0,15/0,015 0,030 0,070 0,030 - ca. 0,047 ca. 0,02 -
6. DFF 10 0,15/0,015 ca. 0,020 0,070 0,020 - ca. 0,020 < 0,015 -

12. DFF 11 0,15/0,015 ca. 0,015 > 0,15 0,030 - ca. 0,045 < 0,015 ca. 0,06
3. Pico 750 WG 00 133/13,3 48 82 29 - 39 < 13 -
7. Pico 750 WG 10 133/13,3 29 55 33 - < 13 < 13 < 13

13. Pico 750 WG 11 133/13,3 ca. 13 90 18 - < 13 < 13 < 13
4. Flight Xtra 00 3,0/0,3 1,2 1,70 0,4 - 1,4 - -
9. Flight Xtra 10 3,0/0,3 0,6 1,40 0,9 - ca. 0,9 < 0,3 ca. 0,8

15. Flight Xtra 11 3,0/0,3 ca. 0,3 2,70 0,7 - ca. 0,6 < 0,3 -
10. Lexus 50 WG 10 20/2 12 6 > 20 - 9 - 4
16. Lexus 50 WG 11 20/2 18 ca. 4 18 - ca. 8 12 -

1) Estimeret dosis svarende til 90 pct. effekt.

Agerstedmoder er blevet den mest udbredte art af 
tokimbladet ukrudt og bekæmpes mest effektivt 
med diflufenican i vækststadium 10 og med picoli-
nafen i vækststadium 11. (Foto: Poul Henning Peter-
sen, Videncentret for Landbrug).
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effekt, dvs. har udløst den højeste dosis for at 
opnå 90 procent effekt. I de fleste tilfælde er 
der opnået bedst effekt i vækststadium 10, hvil-
ket kan forklares med, at ukrudtet her er spiret 
frem og er helt småt og dermed mest følsomt 
for midler med bladoptagelse. Sammenholdes 
resultaterne med Pico og Flight Xtra, synes pico-
linafen at give den bedste effekt ved behandling 
i vækststadium 11. Effekten af Lexus ser ud til at 
være næsten ens i vækststadium 10 og 11. Det 
skal bemærkes, at Lexus ikke er et middel mod 
agerstedmoder og ærenpris, men derimod en 
specialist mod kornblomst.

Strategi for ukrudtsbekæmpelse i vintersæd
Gå markerne igennem før høst, hvor ukrudtet 
er mest synligt, og vurder, om der er behov for 
justering af sædskifte, middelvalg, jordbearbejd-
ning og andre dyrkningsforhold, som har betyd-
ning for, om der opstår problemer med ukrudt. 
En integreret bekæmpelsesstrategi omfatter for-
uden kemiske midler blandt andet høj kvalitet af 
såbed, tilpasning af såtid i forhold til eventuelle 
problematiske ukrudtsarter, justering af udsæds-
mængde og forebyggelse af spredning med ma-
skiner. Se mere på www.dansk-ipm.dk

Sygdomme

Konklusion
Det gennemsnitlige bruttomerudbytte for svam-
pesprøjtning i hvede ligger i 2012 på 10,0 hkg pr. 
ha, hvilket er højere end i de foregående syv år. 
Der er stor forskel på de opnåede merudbytter 
i de forskellige sorter og landsdele. Af de mest 
dyrkede sorter er der fundet mest Septoria i sor-
ten Hereford.

Registreringsnet
I figur 2 til 7 ses udviklingen af skadegørere i 
vinterhvede i 2012 i Planteavlskonsulenternes 
Registreringsnet. Septoria (hvedegråplet) og der-
næst meldug har været de dominerende skade-
gørere, ligesom der i juli har udviklet sig kraftige 
angreb af bladlus i en del marker.
 Angrebene af Septoria har været moderate til 
kraftige. Der har været meget stor variation i an-
grebsgraden som følge af nedbørsmængderne i 
de forskellige landsdele og sortsvalget. Smitte-

trykket har været lavest på Sjælland og Lolland-
Falster. Af de mest dyrkede sorter er der fundet 
mest Septoria i sorten Hereford, som flere steder 
har været kraftigt angrebet. Angrebene af mel-
dug har været moderate til kraftige. Mindst mel-
dug er fundet i Tabasco. Angrebene af hvede-
bladplet i pløjede marker har været svage. Sidste 
bedømmelse i registreringsnettet er foretaget 2. 
og 3. juli. Fra praksis er de første meldinger om 
angreb af hvedebladplet i pløjede marker mod-
taget fra omkring uge 28 (anden uge af juli), hvil-
ket er en til to uger senere end i 2011, ligesom 
angrebene har været mindre udbredt og meget 
svagere i 2012. I upløjede marker med forfrugt 
hvede har der flere steder været ret kraftige an-
greb af hvedebladplet. Angrebene af gulrust har 
været mere udbredt end normalt, men må i de 
dyrkede sorter samlet set alligevel betegnes som 
svage til moderate. Mindst gulrust er fundet i 

Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede
Planlæg ukrudtsbekæmpelsen ud fra kend-
skab til markens ukrudtsbestand, så der kan 
sprøjtes under græsukrudtets fremspiring 
10 til 18 dage efter såning. Det korteste in-
terval ved tidlig såning først i september og 
lune forhold.

Gå markerne igennem i slutningen af marts 
og sprøjt først i april, hvor ukrudtsbekæm-
pelsen i efteråret har været utilstrækkelig.

Først i maj kontrolleres, om der skal gøres en 
ekstra indsats mod snerlepileurt, hanekro 
og burresnerre.

Husk et sprøjtevindue, så effekten kan vur-
deres, og eventuel påvirkning af afgrøden 
kan iagttages. En stribe med henholdsvis 
øget og reduceret dosis kan ligeledes give 
en masse erfaring.

Gennemfør et marktilsyn før høst – det 
overlevende ukrudt samt ukrudtsbestan-
den i sprøjtevinduerne afslører, om strate-
gien har været rigtig.

Strategi
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Mariboss. Angrebene af brunrust har været me-
get svage.

Bekæmpelse af bladsvampe
Årets forsøg har i lighed med tidligere år hoved-
sageligt fokuseret på at bekæmpe Septoria (hve-

degråplet). Forskellige strategier for meldugbe-
kæmpelse er også belyst i en enkelt forsøgsplan, 
ligesom der er gennemført et logaritmeforsøg, 
hvor effekten af forskellige midler mod meldug 
er belyst. Derudover har der været udført forsøg 
efter en enkelt forsøgsplan med bekæmpelse af 

60

70

80

90

100

10

20

30

40

50

Pc
t. 

ob
s.

 m
ed

 >
 2

5 
%

 a
ng

re
bn

e 
pl

an
te

r 

0
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Uge nr.
Meldug Gulrust Septoria Hvedebladplet
Bladlus Kornbl.larve Brunrust

Vinterhvede 2012

Vinterhvede 2007 - 2012, Septoria

60

70

80

90

100

10

20

30

40

50

Pc
t. 

ob
s.

 m
ed

 >
 2

5 
%

 a
ng

re
bn

e 
pl

an
te

r 

0
20 21 22 23 24 25 26 27

Uge nr.

2012
2007 2008 2009
2010 2011

Vinterhvede 2012, Septoria

60

70

80

90

100

10

20

30

40

50

Pc
t. 

ob
s.

 m
ed

 >
 2

5 
%

 d
æ

kn
in

g 
på

 2
. ø

ve
rs

te
 b

la
d

0
21 22 23 24 25 26 27

Uge nr.
Frument Hereford Jensen Mariboss
Tabasco Timaru Tuareg

Vinterhvede 2007 - 2012, meldug

60

70

80

90

100

10

20

30

40

50

Pc
t. 

ob
s.

 m
ed

 >
 2

5 
%

 a
ng

re
bn

e 
pl

an
te

r 

0
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Uge nr.

2012
2007 2008 2009
2010 2011

Figur 2. Udviklingen af skadegørere i vinterhvede i 
Planteavlskonsulenternes Registreringsnet 2012.

Figur 4. Udviklingen af Septoria i forskellige sorter i 
Planteavlskonsulenternes Registreringsnet. Procent 
observationer med over 25 procent dækning på an-
det øverste blad er angivet.

Figur 3. Udviklingen af Septoria i vinterhvede i 2007 
til 2012 i Planteavlskonsulenternes Registrerings-
net.

Figur 5. Udviklingen af meldug i vinterhvede i 2007 
til 2012 i Planteavlskonsulenternes Registrerings-
net.
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hvedebladplet og Septoria i marker med forfrugt 
hvede og reduceret jordbearbejdning, hvor pro-
blemerne med hvedebladplet er størst. Gulrust 
har kun optrådt i få af årets forsøg med svampe-
bekæmpelse og med svage angreb, og brunrust 
er ikke forekommet.
 I mange forsøgsplaner indgår en tidlig svam-
pebehandling i vækststadium 32 (to knæ udvik-

Vinterhvede 2012, meldug
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Figur 6. Udviklingen af meldug i forskellige vinter-
hvedesorter i Planteavlskonsulenternes Registre-
ringsnet.

Figur 7. Udviklingen af gulrust i forskellige vinter-
hvedesorter i Planteavlskonsulenternes Registre-
ringsnet.

To sorter med forskellig modtagelighed for gulrust. 
Flere af de nye sorter har i sortsforsøgene 2012 vist 
sig at være modtagelige for gulrust. (Foto: Ghita 
Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug).

Småaks angrebet af gulrust. Angrebene af gulrust 
har været mere udbredt end normalt i 2012, men 
må i de dyrkede sorter samlet set betegnes som 
svage til moderate. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, 
Videncentret for Landbrug).
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let). Der er valgt 0,15 liter Rubric + 0,125 liter 
Flexity eller 0,3 liter Ceando til denne behand-
ling. 0,3 liter Ceando indeholder 0,2 liter Opus + 
0,1 liter Flexity.
 I alle forsøg er der udregnet nettomerudbyt-
ter for behandlingerne. De anvendte priser for 
svampemidler og udbringning fremgår af afsnit-
tet Sorter, priser, midler og udviklingsstadier ba-
gerst i Oversigten. Her er også vist afgrødepriser. 
Der er derudover udregnet nettomerudbytter 
ved de nye forventede afgifter på midlerne. En 
oversigt over forventede priser med de nye af-
gifter ses også i afsnittet Sorter, priser, midler og 
udviklingsstadier bagerst i Oversigten. For nye, 
ikke godkendte midler er der dog ikke beregnet 
nettomerudbytter med de nye afgifter.

Nye afprøvede midler
I 2012 er der kun afprøvet et nyt svampemid-
del, nemlig Bell Super, som er en ny formulering 
af Bell. Normaldoseringen for Bell Super er 2,5 
liter pr. ha, og indholdet heri svarer til 350 gram 
bos calid + 125 gram epoxiconazol. Til sammen-
ligning indeholder normaldoseringen af Bell på 
1,5 liter pr. ha næsten det samme, nemlig 350 
gram boscalid + 100 gram epoxiconazol, men 
indholdet af epoxiconazol er, som det frem-
går, en anelse højere i Bell Super. Bell Super er 
nærmere omtalt i afsnittet ”Svampemidlernes 

effekt” senere i dette afsnit. Det gælder også de 
nye, ikke godkendte midler Proline Xpert, Talius 
og Viverda, som også har indgået i afprøvningen 
i tidligere år.

Bekæmpelse af meldug
I et forsøg med tidlige og kraftige angreb af mel-
dug er der opnået et nettomerudbytte på knap 
10 hkg pr. ha for meldugbekæmpelse. I de øv-
rige tre forsøg er nettomerudbyttet knap 3,0 hkg 
pr. ha. Forsøgene er anlagt i modtagelige sorter 
og marker, hvor meldug erfaringsvis forekom-
mer. I gennemsnit af de senere år er der ved én 
behandling opnået et højere nettomerudbytte 
med 0,25 liter Flexity pr. ha end med 0,125 liter 
Flexity pr. ha. Nettomerudbyttet har været lidt 
højere med Flexity end ved anvendelse af Tern.
 I tabel 27 ses resultaterne af fire forsøg med 
meldugbekæmpelse. Forsøgene er udført i 
Hereford (to forsøg) og Mariboss (to forsøg) og 
er tilstræbt anlagt i marker, hvor meldug normalt 
forekommer. Ved første sprøjtning har der været 
angreb i to af de fire forsøg (0,6 til 2 procent dæk-
ning), og meldug har udviklet sig i alle fire forsøg, 
især i et forsøg, som er vist for sig selv. I alle for-
søgsled er der anvendt to behandlinger med 
0,15 liter Rubric og en behandling med 0,5 liter 
Bell under skridning. Både Rubric og Bell har re-
lativt svag effekt mod meldug og er anvendt for 
at bekæmpe Septoria. Ved behandlingerne er 
der anvendt meldugmidlerne Flexity, Talius eller 
Tern. De beregnede nettomerudbytter i tabel 27 
afspejler således ikke kun nettomerudbytterne 
for selve meldugbekæmpelsen.
 Flexity er prøvet i doserne 0,05 til 0,25 liter 
pr. ha (10 til 50 procent normaldosis), ligesom ef-
fekten af to behandlinger med 0,125 liter pr. ha 
er belyst. Tern er tildelt en til to gange med 0,25 
liter pr. ha (25 procent normaldosis), og Talius 
er tildelt en til to gange med 0,1 liter pr. ha (40 
procent normaldosis). Effekten af blandingen 
Tern + Talius er også undersøgt. Tern er det mest 
kurative af de to midler, mens Talius har længst 
virkningstid, hvorfor en blanding af de to midler 
kunne være en fordel. For at forsinke resistensud-
viklingen i meldug anbefales Flexity kun anvendt 
én gang pr. vækstsæson, men Flexity er i forsøge-
ne anvendt to gange af forsøgstekniske årsager.
 Kun Talius er p.t. ikke godkendt, og firmaet 
har ønsket midlet afprøvet i en relativt høj dosis 

Sidst på sæsonen danner gulrustsvampen sorte så-
kaldte vintersporer. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, 
Videncentret for Landbrug).
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i forhold til normaldoseringen. Miljøstyrelsen 
har i 2012 givet afslag på godkendelse af Talius 
i Danmark. Baggrunden for afslaget er, at mid-
let er for persistent i jorden. Talius er godkendt 
i blandt andet Tyskland, hvor der er andre regler 
for persistens end i Danmark. Firmaet håber på, 
at supplerende oplysninger kan lede til en god-
kendelse af midlet i 2014 eller 2015.
 Forsøget med de tidligste og kraftigste angreb 
af meldug er vist for sig selv i tabel 27. I forsøget 
har der også været meget Septoria. Det fremgår, 
at der er opnået et nettomerudbytte op til 9,7 
hkg pr. ha for meldugbekæmpelse (sammen-
hold forsøgsled 2 og 5). Den bedste meldugbe-
kæmpelse er opnået i forsøgsleddene, hvor Ta-
lius indgår, mens effekten af Flexity og Tern har 
været ens.

I gennemsnit af de tre øvrige forsøg er der op-
nået et bruttomerudbytte på 8,2 hkg pr. ha i 
forsøgsled 2, hvilket tillægges en bekæmpelse 
af Septoria. Det højeste nettomerudbytte for 
meldugbekæmpelse er opnået i forsøgsled 4, 
hvor der er gennemført to behandlinger med 
Talius. Meldugbekæmpelsen har her øget net-
tomerudbyttet med 2,9 hkg pr. ha i gennemsnit 
af forsøgene. Det højeste nettomerudbytte for 
meldugbekæmpelse i enkeltforsøgene har ved 
denne behandling været 3,9 hkg pr. ha.
 Flexity og Tern er afprøvet i sammenligne-
lige doser (sammenhold forsøgsled 3 og 10 
henholdsvis 7 og 11), og der har ikke været sikre 
forskelle på de opnåede merudbytter, og der 
er opnået nettomerudbytter på samme niveau 

Tabel 27. Bekæmpelse af meldug. (E23, E24, E25)

Vinterhvede Sta-
dium

Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha

gul-
rust

mel-
dug

Sep-
toria

hvede-
blad-
plet

Ud-
bytte 

og 
mer-
ud-

bytte

Net-
to-

mer-
ud-

bytte

Net-
to-

mer-
udb.,

ny 
afgift

gul-
rust

mel-
dug

Sep-
toria

hvede-
blad-
plet

Ud-
bytte 

og 
mer-
ud-

bytte

Net-
to-

mer-
ud-

bytte

Net-
to-

mer-
udb.,

ny 
afgiftca. 29/6 ca. 26/6

2012. 3 forsøg 1 forsøg, meget meldug
1. Ubehandlet - 0 6 15 1 72,5 - - 0 36 31 0 62,7 - -
2. 0,15 l Rubric 

0,15 l Rubric 
0,5 l Bell 

31-32 
39 

55-61 0 3 11 0,8 8,2 5,2 4,6 0 25 10 0 17,7 14,7 14,1
3. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 
0,5 l Bell 

31-32 
39 

55-61 0 0,8 11 0,8 10,8 6,9 6,3 0 7 10 0 27,6 23,6 23,1
4. 0,15 l Rubric + 0,1 l Talius 

0,15 l Rubric + 0,1 l Talius 
0,5 l Bell 

31-32 
39 

55-61 0 0,3 11 0,4 12,1 8,1 - 0 0 8 0 27,6 23,6 -
5. 0,15 l Rubric + 0,25 l Flexity 

0,15 l Rubric 
0,5 l Bell 

31-32 
39 

55-61 0 1 10 0,8 10,5 6,6 6,0 0 7 8 0 28,4 24,4 23,8
6. 0,15 l Rubric + 0,25 l Tern + 0,1 l Talius 

0,15 l Rubric 
0,5 l Bell 

31-32 
39 

55-61 0 0,5 10 0,5 11,0 7,2 - 0 0,05 10 0 27,4 23,5 -
7. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,15 l Rubric 
0,5 l Bell 

31-32 
39 

55-61 0 1 11 0,3 10,1 6,6 6,0 0 16 10 0 24,4 21,0 20,4
8. 0,15 l Rubric + 0,05 l Flexity 

0,15 l Rubric 
0,5 l Bell 

31-32 
39 

55-61 0 0,7 11 0,5 9,3 6,1 5,5 0 21 11 0 22,6 19,4 18,8
9. 0,15 l Rubric + 0,1 l Talius 

0,15 l Rubric 
0,5 l Bell 

31-32 
39 

55-61 0 0,8 11 0,6 10,2 6,8 - 0 1 9 0 25,2 21,7 -
10. 0,15 l Rubric + 0,25 l Tern 

0,15 l Rubric + 0,25 l Tern 
0,5 l Bell 

31-32 
39 

55-61 0 0,8 10 0,4 10,0 6,2 5,2 0 7 10 0 25,2 21,5 20,5
11. 0,15 l Rubric + 0,25 l Tern 

0,15 l Rubric 
0,5 l Bell 

31-32 
39 

55-61 0 2 10 0,5 8,9 5,6 4,7 0 17 10 0 21,9 18,5 17,7
12. 0,5 l Bell 

0,15 l Rubric 
0,5 l Bell 

31-32 
39 

55-61 0 3 11 0,4 9,1 5,4 4,4 0 24 10 0 23,1 19,3 18,4
LSD 1-12         1,4 1,7
LSD 2-12         1,3 1,3 1,3

fortsættes
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med de to midler. Meldug er også bekæmpet 
ens med de to midler.
 I forsøgsled 3, 5, 7 og 8 er effekten af to be-
handlinger samt effekten af tre doser af Flexity 
sammenlignet, og ved det moderate smittetryk 
har der ikke været sikre forskelle på de fleste af 
behandlingerne. Dog har en enkelt behandling 
med 0,05 liter Flexity pr. ha givet et sikkert min-
dre udbytte end to behandlinger med 0,125 liter 
Flexity pr. ha.
 I forsøgsled 12 er det undersøgt, om det er en 
fordel at anvende 0,5 liter Bell i stedet for 0,15 
liter Rubric ved første behandling i vækststadie 
31-32 (et til to knæ udviklet). Bell har i modsæt-
ning til Rubric effekt mod knækkefodsyge. Net-
tomerudbyttet viser, at dette ikke har været en 
fordel. Der har i foråret kun været knækkefod-

syge (10 procent angrebne planter) i et af forsø-
gene.
 Nederst i tabel 27 ses resultater fra tidligere 
år. I gennemsnit af tre års forsøg er der opnået et 
højere nettomerudbytte med 0,25 liter Flexity 
henholdsvis to gange 0,125 liter Flexity pr. ha 
end med en enkelt behandling med 0,125 liter 
eller 0,05 liter Flexity pr. ha. I gennemsnit af seks 
års forsøg er der opnået et lidt højere nettomer-
udbytte med Flexity end med Tern.
 Ved at sammenholde forsøgsled 2 med de øv-
rige forsøgsled fremgår det, at der i gennemsnit 
af de seneste seks års forsøg er opnået nettomer-
udbytter på omkring 2 til 3 hkg pr. ha for mel-
dugbekæmpelse. Forsøgene har været anlagt 
på arealer, hvor meldugangreb erfaringsvis ofte 
forekommer.

Vinterhvede Sta-
dium

Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha

gul-
rust

mel-
dug

Sep-
toria

hvede-
blad-
plet

Ud-
bytte 

og 
mer-
ud-

bytte

Net-
to-

mer-
ud-

bytte

Net-
to-

mer-
udb.,

ny 
afgift

gul-
rust

mel-
dug

Sep-
toria

hvede-
blad-
plet

Ud-
bytte 

og 
mer-
ud-

bytte

Net-
to-

mer-
ud-

bytte

Net-
to-

mer-
udb.,

ny 
afgiftca. 29/6 ca. 26/6

2010-2012. 16 forsøg 15 fs. 15 fs. 4 fs. 2007-2012. 30 fs. 4 fs.
1. Ubehandlet - 0,01 15 11 0,9 68,6 - - 0,01 13 13 0,9 70,5 - -
2. 0,15 l Rubric1) 

0,15 l Rubric1) 
0,5 l Bell 

31-32 
39 

55-61 0 9 5 0,6 7,6 4,6 4,0 0 8 8 0,6 5,9 2,9 2,3
3. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 
0,5 l Bell 

31-32 
39 

55-61 0 5 5 0,6 11,0 7,0 6,5 0 4 7 0,6 8,8 4,8 4,3
4. 0,15 l Rubric + 0,1 l Talius

0,15 l Rubric + 0,1 l Talius
0,5 l Bell 

31-32 
39 

55-61 0 3 4 0,3 11,4 7,5 - - - - - - - -
5. 0,15 l Rubric + 0,25 l Flexity 

0,15 l Rubric 
0,5 l Bell 

31-32 
39 

55-61 0 6 5 0,6 10,6 6,6 6,1 - - - - - - -
7. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,15 l Rubric1) 
0,5 l Bell

31-32 
39 

55-61 0 7 5 0,3 9,3 5,8 5,2 0 6 7 0,3 7,4 3,9 3,3
8. 0,15 l Rubric + 0,05 l Flexity 

0,15 l Rubric 
0,5 l Bell 

31-32 
39 

55-61 0 8 5 0,4 9,0 5,8 5,2 - - - - - - -
9. 0,15 l Rubric + 0,1 l Talius 

0,15 l Rubric 
0,5 l Bell 

31-32 
39 

55-61 0 4 5 0,5 10,0 6,5 - - - - - - - -
10. 0,15 l Rubric + 0,25 l Tern 

0,15 l Rubric + 0,25 l Tern 
0,5 l Bell 

31-32 
39 

55-61 0 5 5 0,3 10,1 6,3 5,3 0 5 7 0,3 7,5 3,7 2,7
11. 0,15 l Rubric + 0,25 l Tern 

0,15 l Rubric 
0,5 l Bell 

31-32 
39 

55-61 0 8 5 0,3 9,6 6,2 5,4 - - - - - - -
12. 0,5 l Bell 

0,15 l Rubric 
0,5 l Bell 

31-32 
39 

55-61 0 9 5 0,3 8,8 5,0 4,1 - - - - - - -
LSD 1-12         1,4 LSD 1-10 1,3
LSD 2-12         1,0 LSD 2-10 0,9

1) I stedet for 0,15 liter Rubric blev der anvendt 0,15 liter Maredo i 2009 og 0,15 liter Opus i 2007 til 2008 i alle behandlede led.

Tabel 27. Fortsat
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Der er de seneste fire år fundet resistens hos 
hvedemeldug mod Flexity, og firmaerne følger 
hvert år udviklingen. I 2012 er der i Europa fun-
det 25,9 procent moderat resistente isolater og 
1,1 procent højresistente isolater. I Danmark er 
der fundet 8,3 procent moderat resistente isola-
ter og 3,3 procent højresistente isolater i 2012. 
BASF angiver, at de højresistente isolater ikke 
kan bekæmpes med Flexity, men at de moderat 
resistente kan bekæmpes, men sprøjtning skal 
udføres ved svage angreb. Ligeledes kan det 
være nødvendigt at øge doseringen.

Logaritmesprøjtning mod meldug
I logaritmeforsøget, hvor der er sprøjtet ved 
svage angreb, har midlet Talius haft den bedste 
langtidseffekt mod meldug.
 Der er udført et forsøg i sorten Hereford med 
meldugbekæmpelse ved logaritmesprøjtning. 
Se tabel 28. Sprøjtning mod meldug er udført 

den 13. maj ved 22 procent angrebne planter og 
0,4 procent dækning med meldug og altså ved 
relativt svage angreb. Dosis ændres løbende fra 
startdosis, dvs. 1,0 liter Tern, 0,5 liter Flexity og 
0,25 liter Talius pr. ha til 10 procent af startdosis. 
I blandingerne er 0,5 liter Tern + 0,25 liter Flex-
ity pr. ha og 0,5 liter Tern + 0,125 liter Talius pr. 
ha valgt som normaldosis, således at der samlet 
benyttes fuld dosis i blandingen. Septoria er be-
kæmpet ens på hele arealet med Bell.
 I tabel 28 ses bekæmpelseseffekterne 14 
dage efter sprøjtning. For at opnå 50 procent be-
kæmpelse af meldug på dette tidspunkt har det 
været nødvendigt at anvende fra 12 til 17 pro-
cent af normaldosis, og effekten af midlerne har 
således været ret jævnbyrdig.
 I forsøget er effekterne også målt fire og seks 
uger efter sprøjtning, hvor effekterne selvfølge-
lig er lavere, men Talius har haft bedst langtidsef-
fekt. For at opnå 90 procent effekt fire uger efter 
sprøjtning har det været nødvendigt at anvende 
cirka halv dosis af Talius.
 Flexity og Talius virker bedst ved relativt sva-
ge angreb på sprøjtetidspunktet, og i forsøget er 
der sprøjtet på relativt svage angreb.
 I forsøget i 2009 og 2010, som er vist nederst i 
tabellen, var der 3 henholdsvis 10 procent dæk-
ning med meldug ved sprøjtning, hvilket er ret 
kraftige angreb.

Middelvalg og dosis ved aksbeskyttelsen
Som følge af det varierende smittetryk har den 
optimale dosis ved aksbeskyttelsen varieret. Ved 
den delte aksbeskyttelse har der i mange af årets 
forsøg været bedst betaling for et samlet forbrug 
på 75 procent normaldosering.
 Hvor aksbeskyttelsen er udført på én gang 
og sent, nemlig først ved begyndende skridning, 
har der ved højt smittetryk været betaling for op 
til 100 procent dosering ved denne behandling, 
men så længe vil man i praksis ikke vente med 
aksbeskyttelsen ved højt smittetryk. I de samme 
forsøg, hvor akssprøjtningen er udført på én 
gang ved begyndende skridning (vækststadie 45 
til 51) med 50 procent dosering omkring 2. til 3. 
juni, har der ved højt smittetryk været betaling 
for endnu en behandling cirka to uger senere.
 Flere midler og blanding af midler har kla-
ret sig godt ved aksbeskyttelsen, blandt andet 
blandingen Proline + Rubric. Blandingen Bell + 

Tabel 28. Logaritmesprøjtning mod meldug i 
vinterhvede

Vinterhvede
Nødvendig dosis, liter pr. ha

90 pct. effekt 50 pct. effekt

2012 . 1 forsøg 2 uger efter, 0,4 pct. dækning ved sprøjtning
Tern 0,63 (63) 0,14 (14)
Flexity 0,33 (66) 0,07 (14)
Tern + Flexity 0,17 + 0,09 (35) 0,08 + 0,04 (16)
Tern + Talius 0,32 + 0,08 (64) 0,09 + 0,02 (17)
Talius 0,11 (44) 0,03 (12)

4 uger efter, 0,4 pct. dækning ved sprøjtning
Tern 1,21 (121) 0,2 (20)
Flexity 0,59 (118) 0,09 (18)
Tern + Flexity 0,42 + 0,21 (84) 0,07 + 0,03 (13)
Tern + Talius 0,27 + 0,07 (55) 0,06 + 0,02 (14)
Talius 0,12 (48) 0,04 (16)

2011. 1 forsøg 4 uger efter, 0,2 pct. dækning ved sprøjtning
Tern > 1,0 l 0,25 (25)
Flexity > 0,5 l 0,16 (32)
Tern + Flexity > 0,5 l + 0,25 l 0,14+0,07 (28)
Talius > 0,25 l 0,1 (40)
Zenit > 1,0 l 0,26 (26)

2010. 1 forsøg 2 uger efter, 10 pct. dækning ved sprøjtning
Tern > 1,0 l 0,31 (31)
Flexity > 0,5 l 0,25 (50)
Tern + Flexity > 0,5 l + 0,25 l 0,16+0,08 (32)
Talius > 0,25 l 0,13 (52)

2009. 1 forsøg 2 uger efter, 3 pct. dækning ved sprøjtning
Tern 0,33 (33) 0,24 (24)
Flexity 0,15 (30) 0,10 (20)
Tern + Flexity 0,19 + 0,09 (37) 0,1 + 0,05 (20)

( ) = tal i parentes er procent af normaldosis.
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Comet har også klaret sig godt, men har i de se-
neste to år ikke klaret sig så godt som i tidligere 
år. Flere nye blandinger indgår i forsøgene for 
første gang i 2012, og flere års forsøg vil afgøre, 
hvilke løsninger der klarer sig bedst.
 I tabel 29 til 32 ses resultaterne fra forsøg 
efter fire forsøgsplaner med aksbeskyttelse i 
hvede. I forsøgene efter forsøgsplanerne i tabel 
29 og 30 er aksbeskyttelsen delt, og i forsøgene 

efter forsøgsplanerne i tabel 31 og 32 er aksbe-
skyttelsen udført på én gang.
 I tabel 29 ses resultaterne efter en forsøgs-
plan, hvor forskellige midler og blandinger af 
midler i forsøgsled 2 til 9 og 11 til 15 er afprøvet 
samlet i både 75 procent og 50 procent normal-
dosering ved en delt aksbeskyttelse. Blandingen 
Proline + Rubric er yderligere afprøvet i 25 pro-
cent normaldosering i forsøgsled 10, dvs. at der 

Tabel 29. Delt aksbeskyttelse i hvede med forskellige svampemidler og doser. (E26, E27)

Vinterhvede Sta-
dium

Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha

gul-
rust

mel-
dug

Sep-
toria

blad-
plet

Ud-
bytte 

og 
mer-
ud-

bytte

Netto-
mer-
ud-

bytte

Netto-
mer-
ud-

bytte, 
ny 

afgift

gul-
rust

mel-
dug

Sep-
toria

blad-
plet

Ud-
bytte 

og 
mer-
ud-

bytte

Netto-
mer-
ud-

bytte

Netto-
mer-
ud-

bytte, 
ny 

afgift
ca. 30/6 ca. 4/7

2012. 4 forsøg 2 forsøg, meget Septoria
1. Ubehandlet - 0 0,6 21 6 84,7 - - 0 0 64 0 79,5 - -
2. 0,3 l Ceando 

0,375 l Rubric 
0,375 l Rubric 

31-32 
39 

55-61 0 0,06 10 2 4,9 1,6 0,7 0 0 23 0 17,2 13,9 13,0
3. 0,3 l Ceando 

0,25 l Rubric 
0,25 l Rubric 

31-32 
39 

55-61 0 0,06 12 2 5,3 2,5 1,9 0 0 21 0 12,8 9,9 9,3
4. 0,3 l Ceando 

0,375 l Maredo 125 SC 
0,375 l Maredo 125 SC 

31-32 
39 

55-61 0 0 11 3 5,3 2,2 1,4 0 0 19 0 16,5 13,4 12,5
5. 0,3 l Ceando 

0,25 l Maredo 125 SC 
0,25 l Maredo 125 SC 

31-32 
39 

55-61 0 0,06 11 2 2,9 0,3 -0,4 0 0 22 0 15,7 13,1 12,5
6. 0,3 l Ceando 

0,4 l Bell + 0,1 l Comet 
0,4 l Bell + 0,1 l Comet 

31-32 
39 

55-61 0 0,06 7 2 6,8 2,8 1,9 0 0 18 0 17,3 13,3 12,4
7. 0,3 l Ceando 

0,25 l Bell + 0,1 l Comet 
0,25 l Bell + 0,1 l Comet 

31-32 
39 

55-61 0 0,03 7 3 4,1 0,8 0,1 0 0 24 0 18,0 14,6 14,0
8. 0,3 l Ceando 

0,15 l Proline EC 250 + 0,2 l Rubric 
0,15 l Proline EC 250 + 0,2 l Rubric 

31-32 
39 

55-61 0 0 9 3 6,1 2,5 2,1 0 0 19 0 18,2 14,6 14,2
9. 0,3 l Ceando 

0,1 l Proline EC 250 + 0,125 l Rubric 
0,1 l Proline EC 250 + 0,125 l Rubric 

31-32 
39 

55-61 0 0 12 2 3,3 0,4 0 0 0 16 0 15,9 13,0 12,6
10. 0,3 l Ceando 

0,05 l Proline EC 250 + 0,06 l Rubric 
0,05 l Proline EC 250 + 0,06 l Rubric 

31-32 
39 

55-61 0 0,06 7 2 2,8 0,5 0,2 0 0 26 0 11,3 9,0 8,7
11. 0,3 l Ceando 

0,2 l Proline Xpert + 0,2 l Rubric 
0,2 l Proline Xpert + 0,2 l Rubric 

31-32 
39 

55-61 0 0 6 2 5,8 2,1 - 0 0 17 0 18,3 14,6 -
12. 0,3 l Ceando 

0,375 l Bell 
0,375 l Bell 

31-32 
39 

55-61 0 0,09 10 2 4,0 0,6 -0,2 0 0 18 0 16,8 13,4 12,5
13. 0,3 l Ceando 

0,25 l Rubric 
0,375 l Bell 

31-32 
39 

55-61 0 0 9 2 4,3 1,2 0,4 0 0 19 0 15,5 12,4 11,6
14. 0,3 l Ceando 

0,375 l Rubric 
0,2 l Proline EC 250 + 0,15 l Comet 

31-32 
39 

55-61 0 0 6 2 5,8 2,2 1,8 0 0 23 0 19,4 15,9 15,4
15. 0,3 l Ceando 

0,375 l Viverda 
0,5 l Osiris 

31-32 
39 

55-61 0 0,06 7 1 3,6 0,7 - 0 0 20 0 15,1 12,2 -
16. 0,2 l Proline EC 250 + 0,25 l Rubric 55-61 0 0,3 15 3 2,2 0,6 0,5 0 0 51 0 6,4 4,8 4,7
LSD 1-16 3,1 5,1
LSD 2-16 ns ns ns 5,1 5,1 5,1

fortsættes
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ved hver sprøjtning er anvendt i alt 12,5 procent 
dosering.
 I to forsøg i Sønderjylland i Hereford og KWS 
Santiago har der været kraftige angreb af Sep-
toria, og de to forsøg er derfor vist for sig selv i 
tabel 29. I de øvrige fire forsøg, som er udført i 
sorterne Mariboss, Jensen, Genius og Hereford, 
har der været moderate angreb af Septoria.
 I de to forsøg med kraftige angreb er der op-
nået høje merudbytter for svampebekæmpelse, 
og der har ikke været sikre forskelle på de afprø-
vede løsninger i 75 procent normaldosering. Ved 
afprøvning i 50 procent dosering har der kun 
været sikre forskelle på to behandlinger med Ru-
bric i forsøgsled 3 og to behandlinger med Bell 
+ Comet i forsøgsled 7, hvor det højeste netto-
merudbytte er opnået med sidstnævnte løsning. 
Blandingen Proline + Rubric er afprøvet i 25, 50 
og 75 procent dosis, og det højeste nettomerud-
bytte er ved det høje smittetryk opnået ved 75 
procent dosering. Det fremgår også, at en enkelt 

behandling under skridning i forsøgsled 16 har 
været en alt for sen behandling.
 I de fire forsøg med moderate angreb af Sep-
toria er der kun opnået relativt små merudbyt-
ter, og der har ikke været sikre forskelle på de 
afprøvede strategier. Det højeste nettomerud-
bytte er opnået med 75 procent dosering af Bell 
+ Comet, men der er kun små forskelle på mange 
af løsningerne. 
 Nederst i tabel 29 ses gennemsnittet af to års 
forsøg, hvor 75 procent dosering af Rubric, Bell 
+ Comet henholdsvis Proline + Rubric og Rubric 
efterfulgt af Proline + Comet, er sammenlignet 
(forsøgsled 2, 6, 8 og 14). Der har ikke været sikre 
forskelle på de tre blandinger, men blandinger-
ne har været sikkert bedre end ren Rubric. Fire 
løsninger (forsøgsled 3, 7, 12 og 13) er sammen-
lignet i 50 procent dosering, hvor der ikke har 
været sikre forskelle mellem løsningerne, men 
det laveste nettomerudbytte er opnået med Ru-
bric. Rubric henholdsvis Bell + Comet er afprøvet 

Vinterhvede Sta-
dium

Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha

gul-
rust

mel-
dug

Sep-
toria

blad-
plet

Ud-
bytte 

og 
mer-
ud-

bytte

Netto-
mer-
ud-

bytte

Netto-
mer-
ud-

bytte, 
ny 

afgift
ca. 30/6

2011-2012. 12 forsøg 6 fs.
1. Ubehandlet - 0 2 26 4 80,1 - -
2. 0,3 l Ceando1) 

0,375 l Rubric 
0,375 l Rubric 

31-32 
39 

55-61 0 1 11 1 6,8 3,4 2,6
3. 0,3 l Ceando1) 

0,25 l Rubric 
0,25 l Rubric 

31-32 
39 

55-61 0 1 11 2 5,7 2,9 2,2
6. 0,3 l Ceando1) 

0,4 l Bell + 0,1 l Comet 
0,4 l Bell + 0,1 l Comet 

31-32 
39 

55-61 0 0,9 9 1 8,5 4,5 3,6
7. 0,3 l Ceando1) 

0,25 l Bell + 0,1 l Comet 
0,25 l Bell + 0,1 l Comet 

31-32 
39 

55-61 0 1 10 2 7,0 3,7 3,0
8. 0,3 l Ceando1) 

0,15 l Proline EC 250 + 0,2 l Rubric 
0,15 l Proline EC 250 + 0,2 l Rubric 

31-32 
39 

55-61 0 1 9 2 8,3 4,7 4,3
12. 0,3 l Ceando1) 

0,375 l Bell 
0,375 l Bell 

31-32 
39 

55-61 0 2 11 1 7,1 3,7 2,8
13. 0,3 l Ceando1) 

0,25 l Rubric 
0,375 l Bell 

31-32 
39 

55-61 0 1 11 1 6,4 3,3 2,5
14. 0,3 l Ceando1) 

0,375 l Rubric 
0,2 l Proline EC 250 + 0,15 l Comet 

31-32 
39 

55-61 0 1 9 1 8,3 4,8 4,3
LSD 1-14 1,9
LSD 2-14 1,5

1) I 2011 blev sprøjtningen i vækststadie 31-32 ikke udført.

Tabel 29. Fortsat
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i både 75 procent og 50 procent dosering, hvor 
75 procent dosering har givet det højeste netto-
merudbytte i gennemsnit af forsøgene, selv om 
der er tale om små forskelle. Reduktion af Bell 
doseringen og tilsætning af Comet har i gennem-
snit af de seneste to års forsøg ikke øget merud-
byttet i modsætning til forsøgene i tidligere år 
(sammenhold forsøgsled 7 og 12).
 I tabel 30 ses resultaterne efter en forsøgs-

plan, hvor forskellige midler og blandinger af 
midler er afprøvet i samlet 50 procent normal-
dosering ved en delt aksbeskyttelse. Blandingen 
Proline + Rubric er derudover afprøvet i 25 og 
75 procent normaldosering, ligesom effekten af 
Rubric også er afprøvet i 75 procent normaldo-
sering.
 I fire forsøg i Hereford (to forsøg), Jensen og 
Mariboss har der været kraftige angreb af Sep-

Tabel 30. Delt aksbeskyttelse i hvede med forskellige svampemidler og doser. (E28)

Vinterhvede Sta-
dium

Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha

gul-
rust

mel-
dug

Sep-
toria

hve-
de-

blad-
plet

Ud-
bytte 

og 
mer-
ud-

bytte

Net-
to-

mer-
ud-

bytte

Net-
to-

mer-
udb.,

ny 
afgift

gul-
rust

mel-
dug

Sep-
toria

hve-
de-

blad-
plet

Ud-
bytte 

og 
mer-
ud-

bytte

Net-
to-

mer-
ud-

bytte

Net-
to-

mer-
udb.,

ny 
afgiftca. 28/6 ca. 12/7

2012. 2 forsøg, lidt Septoria 4  forsøg, meget Septoria
1. Ubehandlet - 0,03 0 4 0 88,9 - - 0 5 42 6 74,5 - -
2. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,25 l Rubric 
0,25 l Rubric 

31-32 
39 

55-61 0 0 3 0 3,2 0,1 -0,3 0 1 20 3 9,2 6,1 5,7
3. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,375 l Rubric 
0,375 l Rubric 

31-32 
39 

55-61 0 0 2 0 3,1 -0,5 -1,1 0 0,6 19 2 11,9 8,3 7,6
4. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,25 l Prosaro 250 EC 
0,25 l Prosaro 250 EC 

31-32 
39 

55-61 0 0 2 0 4,0 0,8 0,8 0 0,6 18 2 11,9 8,7 8,8
5. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,25 l Prosaro 250 EC 
0,375 l Bell 

31-32 
39 

55-61 0 0 3 0 4,9 1,4 1,1 0 0,6 17 3 12,2 8,7 8,4
6. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,375 l Bell 
0,25 l Prosaro 250 EC 

31-32 
39 

55-61 0 0 3 0 4,0 0,5 0,2 0 0,7 18 3 12,6 9,2 8,8
7. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,25 l Proline Xpert 
0,25 l Proline Xpert 

31-32 
39 

55-61 0 0 3 0 2,6 -0,7 - 0 0,7 17 2 11,3 8,0 -
8. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,125 l Proline Xpert + 0,125 l Rubric 
0,125 l Proline Xpert + 0,125 l Rubric 

31-32 
39 

55-61 0 0 3 0 6,4 3,2 - 0 0,8 16 3 12,1 8,9 -
9. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,25 l Bell + 0,1 l Comet 
0,25 l Bell + 0,1 l Comet 

31-32 
39 

55-61 0 0 3 0 4,6 0,9 0,5 0 0,6 19 2 14,4 10,7 10,3
10. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,15 l Proline EC 250 + 0,2 l Rubric 
0,15 l Proline EC 250 + 0,2 l Rubric 

31-32 
39 

55-61 0 0 3 0 4,4 0,5 0,3 0 0,5 21 2 12,6 8,8 8,5
11. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,1 l Proline EC 250 + 0,125 l Rubric 
0,1 l Proline EC 250 + 0,125 l Rubric 

31-32 
39 

55-61 0 0 3 0 4,7 1,4 1,3 0 0,9 14 3 11,7 8,4 8,3
12. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,05 l Proline EC 250 + 0,06 l Rubric 
0,05 l Proline EC 250 + 0,06 l Rubric 

31-32 
39 

55-61 0 0,01 3 0 2,2 -0,4 -0,5 0 0,9 20 4 9,3 6,7 6,6
13. 0,15 l Bumper 25 EC + 0,1 l Talius 

0,15 l Maredo 125 SC + 0,1 l Aproach 
0,125 l Maredo 125 SC + 0,1 l Proline EC 250 

31-32 
39 

55-61 0 0 2 0 3,7 0,8 - 0 0,4 16 2 9,2 6,3 -
14. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,15 l Maredo 125 SC + 0,1 l Aproach 
0,125 l Maredo 125 SC + 0,1 l Proline EC 250 

31-32 
39 

55-61 0 0 3 0 4,8 1,7 1,4 0 0,5 16 3 10,7 7,6 7,4
15. 0,15 l Maredo 125 SC + 0,1 l Talius 

0,15 l Maredo 125 SC + 0,1 l Aproach 
0,125 l Maredo 125 SC + 0,1 l Proline EC 250 

31-32 
39 

55-61 0 0 2 0 3,9 0,9 - 0 0,1 19 4 10,1 7,1 -
16. 0,1 l Proline EC 250 + 0,125 l Rubric 

0,1 l Proline EC 250 + 0,125 l Rubric 
39 

55-61 0 0 3 0 4,1 2,1 2,0 0 2 21 3 8,8 6,8 6,7
LSD 1-16 2,3 2,2
LSD 2-16 ns ns ns 2,0 2,0 2,0
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toria, og de fire forsøg er derfor vist for sig selv 
i tabel 30. I de øvrige to forsøg, som er udført i 
sorterne Genius og Tabasco, har der været mo-
derate angreb af Septoria. Forsøgene med me-
get Septoria er udført i Jylland, mens forsøgene 
med de moderate angreb er udført på Lolland og 
Sjælland.
 I de fire forsøg med kraftige angreb er der 
opnået relativt høje merudbytter for svampebe-
kæmpelse, og de højeste nettomerudbytter ved 
50 procent normaldosering er opnået med Bell + 
Comet (forsøgsled 9) og det laveste nettomerud-
bytte med Rubric (forsøgsled 2) henholdsvis Ma-
redo + Aproach, efterfulgt af Maredo + Proline 
(forsøgsled 14). Der har været sikre forskelle på 
Bell + Comet og de øvrige løsninger, dog er der 
ingen sikre forskelle mellem Bell + Comet og løs-
ningen Bell, efterfulgt af Prosaro (forsøgsled 6), 
som har resulteret i det næsthøjeste nettomer-
udbytte. Løsningen Rubric henholdsvis blandin-
gen Proline + Rubric er afprøvet i flere doser, og 
ved det høje smittetryk giver 75 procent normal-
dosering det højeste nettomerudbytte. I forsøgs-
led 2 til 12 og 14 er der anvendt 0,15 liter Rubric 
+ 0,15 liter Flexity ved den tidlige sprøjtning i 
vækststadie 31-32 (et til to knæ udviklet), men i 
forsøgsled 13 og 15 er der i stedet anvendt 0,15 
liter Bumper + 0,1 liter Talius henholdsvis 0,15 li-
ter Maredo + 0,1 liter Talius. Ved at sammenhol-
de forsøgsled 13 og 15 med forsøgsled 14 frem-
går det, at nettomerudbyttet ikke er øget ved at 
udskifte Rubric + Flexity med disse løsninger. I 
forsøgsled 16 er kun udført den delte aksbeskyt-
telse, og ved at sammenholde forsøgsled 16 og 
11 fremgår det, at aksbehandlinger har bidraget 
med 75 procent af merudbyttet og den tidlige 
behandling med kun 25 procent. Vurderet på 
nettomerudbyttet er tallene 81 henholdsvis 19 
procent.
 I de to forsøg med moderate angreb af Septo-
ria er der kun opnået relativt lave merudbytter, 
og der har ikke været sikre forskelle på de afprø-
vede strategier. Det højeste nettomerudbytte 
ved de tre afprøvede doser af Proline + Rubric er 
opnået med 50 procent dosering.
 I forsøgene i tabel 31 og 32 er forskellige løs-
ninger også afprøvet ved aksbeskyttelsen, men 
aksbeskyttelsen er her ikke delt, men udført på 
én gang.
 Forsøgene i tabel 31 er delt op i et forsøg i 

Sønderjylland i Hereford med meget kraftige an-
greb, tre forsøg i Hereford, Frument og Mariboss 
med meget Septoria samt to forsøg i Mariboss og 
Jensen med moderate angreb. Forsøget i Sønder-
jylland er det planteværnsforsøg, der i 2012 har 
givet de højeste merudbytter, nemlig op til 31,3 
hkg pr. ha i bruttomerudbytte og 27,2 hkg pr. ha 
i nettomerudbytte. Den 4. juli har 85 procent af 
bladene været angrebet af Septoria, hvilket er et 
helt usædvanligt tidligt og kraftigt angreb. 
 Forskellige løsninger er afprøvet i 50 procent 
dosering. Løsningen Bell + Comet er afprøvet 
i flere doser, nemlig i 25, 50 og 75 procent do-
sering, mens blandingen Proline + Rubric er af-
prøvet i 50, 75 og 100 procent dosering. Bell er 
endvidere afprøvet med både 25 og 50 procent 
dosering, mens Viverda også indgår med to do-
ser.
 I forsøgene med meget kraftige og kraftige 
angreb af Septoria er der opnået høje merudbyt-
ter, og det højeste nettomerudbytte er opnået 
med den højest afprøvede indsats, nemlig 100 
procent dosering af Proline + Rubric. Af løsnin-
gerne med 50 procent dosering har Viverda gi-
vet det højeste nettomerudbytte i de tre forsøg, 
men der har ikke været nogen sikre forskelle 
mellem de afprøvede løsninger. I forsøget med 
det kraftigste smittetryk af Septoria har blandin-
gen Bell + Proline klaret sig bedst. I de to forsøg 
med moderate angreb af Septoria har der ikke 
været sikre forskelle på de afprøvede løsninger.
 Reduktion af Bell doseringen og tilsætning af 
Comet har ikke øget merudbyttet i modsætning 
til forsøgene i tidligere år (sammenhold forsøgs-
led 2 og 9 henholdsvis 4 og 13). Dette kan skyl-
des, at der ved det høje smittetryk er brug for en 
højere dosis af Bell. Mod Comet er der udviklet 
resistens hos Septoriasvampen.
 Når aksbeskyttelsen ikke er delt, vil der ved 
det høje smittetryk være behov for en høj do-
sering. Havde aksbeskyttelsen været delt, og 
Septoriabekæmpelsen dermed været iværksat 
tidligere, ville Septoria være bekæmpet mere 
rettidigt, hvilket erfaringsvis giver bedre effekt, 
også med lavere doser. I gennemsnit af forsøge-
ne 2009 til 2011 og i tidligere års forsøg var det 
en fordel at dele aksbeskyttelsen i to i forhold til 
at give hele mængden på én gang, også selv om 
udbringningsomkostningerne var højere.
 Nederst i tabel 31 ses resultater fra tidligere 
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år. I gennemsnit af to års forsøg, hvor Bell + 
Comet og Proline + Rubric er afprøvet ved 50 
procent og 75 procent dosering, har den høje 
dosering resulteret i det højeste nettomerudbyt-
te for begge løsninger, og der har ikke været sikre 
forskelle på de to løsninger. I gennemsnit af tre 
års forsøg har der ikke været sikre forskelle i de 
opnåede merudbytter ved at bruge 50 procent 
dosering af Bell + Comet, Proline + Rubric, Osiris 
henholdsvis Bell. Brug af 25 procent dosis af Bell 
+ Comet henholdsvis Bell har givet et sikkert la-
vere merudbytte end 50 procent dosering.
 Forsøgene i tabel 32 er delt op i et forsøg i 
Mariboss i Nordjylland med kraftige angreb af 
Septoria og fire forsøg i Hereford, Jensen, Mari-
boss og Tuareg med moderate angreb. Effekten 

af forskellige midler er her afprøvet i 50 procent 
dosering, mens Viverda også er afprøvet i en hø-
jere dosis. I forsøgene med moderate angreb er 
der opnået merudbytter på samme niveau med 
mange af løsningerne, men der er dog sikre for-
skelle på flere af løsningerne. Det laveste net-
tomerudbytte er opnået med Bell + Comet. Det 
højeste nettomerudbytte er opnået med Bell 
Super + Comet.
 I forsøget med højt smittetryk har Bell + Osiris 
resulteret i det højeste nettomerudbytte. En en-
kelt behandling under skridning i forsøgsled 16 
har ved det høje smittetryk været alt for sen en 
behandling.
 Reduktion af Bell doseringen og tilsætning af 
Comet har ikke øget merudbyttet i modsætning 

Tabel 31. Aksbeskyttelse i hvede med forskellige svampemidler og doser samt sen supplerende 
bekæmpelse. (E29, E30, E31)

Vinterhvede Sta-
dium

Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha

gul-
rust

mel-
dug

Sep-
toria

blad-
plet

Ud-
bytte 

og 
mer-
ud-

bytte

Netto-
mer-
ud-

bytte

Netto-
mer-
ud-

bytte, 
ny 

afgift

gul-
rust

mel-
dug

Sep-
toria

blad-
plet

Ud-
bytte 

og 
mer-
ud-

bytte

Netto-
mer-
ud-

bytte

Netto-
mer-
ud-

bytte, 
ny 

afgiftca. 1/7 ca. 1/7

2012.
1 forsøg, kraftigt angreb af 

Septoria 3 forsøg, meget Septoria
1. Ubehandlet - 0 0 85 0 71,3 - - 0 2 14 0 71,6 - -
2. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,5 l Bell + 0,15 l Comet 
32 

45-51 0 0 66 0 18,9 15,8 15,3 0 0,05 7 0 10,6 7,5 7,0
3. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,5 l Bell + 0,15 l Aproach 
32 

45-51 0 0 53 0 17,7 14,6 14,1 0 0,09 6 0 11,3 8,2 7,7
4. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,25 l Bell + 0,1 l Comet 
32 

45-51 0 0 73 0 13,4 11,0 10,7 0 0,1 7 0 10,7 8,3 8,0
5. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,3 l Proline EC 250 + 0,375 l Rubric 
32 

45-51 0 0 45 0 27,3 23,9 23,7 0 0,05 6 0 12,2 8,8 8,6
6. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,2 l Proline EC 250 + 0,25 l Rubric 
32 

45-51 0 0 48 0 19,0 16,2 16,0 0 0,09 6 0 11,0 8,2 8,0
7. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

1,0 l Osiris 
32 

45-51 0 0 61 0 16,3 13,7 13,2 0 0,05 6 0 11,3 8,7 8,2
8. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,8 l Bell + 0,2 l Comet 
32 

45-51 0 0 55 0 24,0 20,1 19,3 0 0,03 7 0 14,9 11,0 10,2
9. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,75 l Bell 
32 

45-51 0 0 64 0 21,2 17,9 17,2 0 0,2 7 0 13,1 9,8 9,1
10. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,375 l Bell + 0,2 l Proline EC 250 
32 

45-51 0 0 58 0 23,2 20,1 19,8 0 0,1 7 0 11,6 8,5 8,2
11. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

1,25 l Viverda 
32 

45-51 0 0 50 0 27,6 23,7 - 0 0,06 6 0 14,9 11,0 -
12. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,75 l Viverda 
32 

45-51 0 0 53 0 21,4 18,4 - 0 0,04 6 0 13,8 10,8 -
13. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,375 l Bell 
32 

45-51 0 0 63 0 14,2 11,7 11,3 0 0,2 7 0 11,8 9,3 8,9
14. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,2 l Armure + 0,25 l Rubric 
32 

45-51 0 0 69 0 17,5 14,8 14,6 0 0,2 7 0 11,6 8,8 8,6
15. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,4 l Proline EC 250 + 0,5 l Rubric 
32 

45-51 0 0 48 0 31,3 27,2 27,0 0 0,06 5 0 16,1 12,1 11,8
16. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,2 l Proline EC 250 + 0,25 l Rubric 
0,1 l Proline EC 250 + 0,125 l Rubric 

32 
45-51 

+14 dg. 0 0 45 0 25,1 21,3 21,1 0 0,08 6 0 14,8 11,0 10,8
LSD 1-16 2,3 3,4
LSD 2-16 3,4 ns ns

fortsættes
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til forsøgene i tidligere år (sammenhold forsøgs-
led 2 og 4). I gennemsnit af de fire forsøg er der 
tværtimod opnået et sikkert højere merudbytte 
med ren Bell.

Der har ikke været forskel på effekten og de op-
nåede merudbytter med Bell og den nye formu-
lering Bell Super.
 Nederst i tabel 32 ses gennemsnittet af to års 

Vinterhvede Sta-
dium

Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha

gul-
rust

mel-
dug

Sep-
toria

blad-
plet

Ud-
bytte 

og 
mer-
ud-

bytte

Netto-
mer-
ud-

bytte

Netto-
mer-
ud-

bytte, 
ny 

afgift

gul-
rust

mel-
dug

Sep-
toria

blad-
plet

Ud-
bytte 

og 
mer-
ud-

bytte

Netto-
mer-
ud-

bytte

Netto-
mer-
ud-

bytte, 
ny 

afgiftca. 1/7 ca. 1/7

2012.
2 forsøg, moderate angreb 

af Septoria 2011-2012. 11 forsøg
6 fs.

1. Ubehandlet - 0 3 4 0,03 76,5 - - 0 1 23 0,01 70,9 - -
2. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,5 l Bell + 0,15 l Comet 
32 

45-51 0 0,1 2 0,01 5,0 1,9 1,4 0 0,04 15 0 8,6 5,5 5,0
3. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,5 l Bell + 0,15 l Aproach 
32 

45-51 0 0,3 3 0,01 5,9 2,8 2,3 - - - - - - -
4. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,25 l Bell + 0,1 l Comet 
32 

45-51 0 0,2 2 0,01 5,2 2,8 2,5 0 0,06 16 0 7,6 5,2 4,9
5. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,3 l Proline EC 250 + 0,375 l Rubric 
32 

45-51 0 0,07 2 0,01 6,0 2,6 2,3 0 0,03 11 0 11,4 8,0 7,8
6. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,2 l Proline EC 250 + 0,25 l Rubric 
32 

45-51 0 0,2 2 0,01 5,8 3,0 2,8 0 0,06 11 0 9,6 6,8 6,6
7. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

1,0 l Osiris 
32 

45-51 0 0,06 2 0,01 5,7 3,1 2,5 0 0,03 13 0 8,9 6,3 5,8
8. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,8 l Bell + 0,2 l Comet 
32 

45-51 0 0,1 2 0,01 5,6 1,8 1,0 0 0,03 13 0 10,9 7,0 6,3
9. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,75 l Bell 
32 

45-51 0 0,3 2 0,01 6,8 3,5 2,8 0 0,1 15 0 9,7 6,4 5,7
10. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,375 l Bell + 0,2 l Proline EC 250 
32 

45-51 0 0,1 2 0,01 7,4 4,2 3,9 - - - - - - -
11. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

1,25 l Viverda 
32 

45-51 0 0,2 2 0,01 6,8 2,9 - - - - - - - -
12. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,75 l Viverda 
32 

45-51 0 0,1 2 0,01 6,6 3,6 - - - - - - - -
13. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,375 l Bell 
32 

45-51 0 0,2 2 0,01 5,4 2,9 2,5 0 0,08 16 0 7,5 5,0 4,7
14. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,2 l Armure + 0,25 l Rubric 
32 

45-51 0 0,2 3 0,01 5,5 2,8 2,6 - - - - - - -
15. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,4 l Proline EC 250 + 0,5 l Rubric 
32 

45-51 0 0,1 2 0,01 8,0 4,0 3,7 - - - - - - -
16. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,2 l Proline EC 250 + 0,25 l Rubric 
0,1 l Proline EC 250 + 0,125 l Rubric 

32 
45-51 

+ 14 dg 0 0,08 2 0,01 7,1 3,3 3,1 - - - - - - -
LSD 1-16 2,9 2,1
LSD 2-16 ns ns ns 1,7

2010-2012. 16 forsøg 7 fs.
1. Ubehandlet - 0 3 26 0,01 71,3 - -
2. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,5 l Bell + 0,15 l Comet 
32 

45-51 0 0,7 14 0 8,1 5,0 4,5
4. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,25 l Bell + 0,1 l Comet 
32 

45-51 0 0,8 15 0 7,0 4,6 4,3
6. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,2 l Proline EC 250 + 0,25 l Rubric 
32 

45-51 0 0,7 12 0 8,6 5,8 5,6
7. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

1,0 l Osiris 
32 

45-51 0 0,7 13 0 7,9 5,3 4,8
9. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,75 l Bell 
32 

45-51 0 0,9 14 0 8,9 5,6 4,9
13. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,375 l Bell 
32 

45-51 0 0,9 16 0 7,3 4,8 4,5
LSD 1-13 1,6
LSD 2-13 1,1

Tabel 31. Fortsat
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forsøg, hvor Bell + Comet er sammenlignet med 
Viverda. Viverda har givet et sikkert højere brut-
tomerudbytte end Bell + Comet på 1,6 hkg pr. 
ha. Hvis de 6 forsøg fra 2012 i tabel 31 også ind-
drages, er forskellen 1,9 hkg pr. ha.

Egne forsøgsplaner med svampesprøjtning i 
hvede
Der er også udført egne forsøg med forskellige 
strategier for svampebekæmpelse i vinterhvede. 

Sønderjyske Landsforsøg har udført tre forsøg, 
hvoraf to forsøg er udført på samme lokalitet 
(Ultang ved Haderslev), og der har været et me-
get højt smittetryk. Der henvises til Tabelbilaget, 
tabel E34, E35 og E36. I Tabelbilaget, tabel E36 
er belyst effekten af tilsætning af 0,3 liter Comet 
til 0,3 liter Ceando i vækststadie 31-32. Forsøget 
er anlagt separat i marken som tillæg til et af 
forsøgene i tabel 29 og uden et ubehandlet for-
søgsled. Da forsøgene dog ligger separat og med 

Tabel 32. Aksbeskyttelse i hvede med forskellige svampemidler og doser samt sen supplerende 
bekæmpelse. (E32, E33)

Vinterhvede Sta-
dium

Pct. dækning med
FEsv 
pr. 

100 
kg 

stan-
dard-
vare

Hkg kerne pr. ha Pct. dækning med
FEsv 
pr. 

100 
kg 

stan-
dard-
vare

Hkg kerne pr. ha

gul-
rust

mel-
dug

Sep-
toria

blad-
plet

Ud-
bytte 

og 
mer-
ud-

bytte

Net-
to-

mer-
ud-

bytte

Net-
to-

mer-
ud-

bytte, 
ny 

afgift

gul-
rust

mel-
dug

Sep-
toria

blad-
plet

Ud-
bytte 

og 
mer-
ud-

bytte

Net-
to-

mer-
ud-

bytte

Net-
to-

mer-
ud-

bytte, 
ny 

afgift
ca. 27/6 ca. 9/7

2012. 4 forsøg
1 forsøg, meget 

Septoria
1. Ubehandlet - 0 0,2 7 0,03 114,5 92,3 - - 0,03 0,9 51 8 112,4 50,5 - -
2. 0,3 l Ceando 

0,75 l Bell 
32 

45-51 0 0,01 2 0 114,9 5,5 2,5 1,6 0 0,3 31 5 111,5 10,5 7,5 6,6
3. 0,3 l Ceando 

1,25 l Bell Super 
32 

45-51 0 0,01 3 0 - 5,6 2,6 - 0,03 0,4 29 3 - 10,9 8,0 -
4. 0,3 l Ceando 

0,5 l Bell + 0,15 l Comet 
32 

45-51 0 0,03 3 0 - 3,3 0,5 -0,2 0 0,3 26 3 - 10,3 7,5 6,8
5. 0,3 l Ceando 

0,8 l Bell Super + 0,15 l Comet 
32 

45-51 0 0 2 0 - 5,8 3,1 - 0 0,4 30 3 - 11,9 9,2 -
6. 0,3 l Ceando 

0,75 l Viverda 
32 

45-51 0 0 2 0 - 5,3 2,6 - 0 0,3 28 4 - 11,3 8,7 -
7. 0,3 l Ceando 

1,25 l Viverda 
32 

45-51 0 0 2 0 114,2 6,2 2,6 - 0 0,3 25 3 112,3 13,4 9,8 -
8. 0,3 l Ceando 

0,4 l Proline EC 250 
32 

45-51 0 0 3 0 - 4,2 1,5 1,5 0 0,5 31 5 - 5,9 3,3 3,2
9. 0,3 l Ceando 

0,2 l Proline EC 250 + 0,25 l Rubric 
32 

45-51 0 0,03 2 0 115,3 3,8 1,2 0,9 0 0,3 33 4 113,9 9,4 6,9 6,5
10. 0,3 l Ceando 

0,2 l Proline EC 250 + 0,25 l Juventus 90 
32 

45-51 0 0,03 2 0 - 3,9 1,4 1,3 0 0,5 29 4 - 9,5 7,1 7,0
11. 0,3 l Ceando 

0,2 l Proline EC 250 + 0,5 l Osiris 
32 

45-51 0 0,03 3 0 - 3,5 1,0 0,6 0 0,3 28 3 - 10,1 7,6 7,2
12. 0,3 l Ceando 

0,375 l Bell + 0,5 l Osiris 
32 

45-51 0 0,01 2 0 - 3,7 1,1 0,3 0,03 0,4 26 4 - 12,8 10,2 9,4
13. 0,3 l Ceando 

0,2 l Proline EC 250 + 0,375 l Bell 
32 

45-51 0 0,03 2 0 - 5,4 2,6 2,1 0,03 0,4 30 4 - 10,5 7,7 7,2
14. 0,3 l Ceando 

0,375 l Bell + 0,125 l Bumper 25 EC 
32 

45-51 0 0 3 0 - 4,9 2,6 2,0 0 0,4 28 4 - 8,1 5,8 5,2
15. 0,3 l Ceando 

0,2 l Proline EC 250 + 0,25 l Rubric 
0,1 l Proline EC 250 + 0,125 l Rubric 

32 
45-51 

+14 dg. 0 0,01 3 0 - 6,4 2,8 2,4 0 0,1 20 3 - 14,5  11,0 10,6
16. 0,2 l Proline EC 250 + 0,375 l Bell 45-51 0 0 3 0 - 4,6 2,8 2,5 0 0,5 33 5 - 5,5 3,6 3,3
LSD 1-16 ns 1,6 3,6
LSD 2-16 ns 1,6 1,6 1,6

2011-2012. 11 forsøg 5 fs.
1. Ubehandlet - 0 0,5 15 2 - 80,3 - -
4. 0,3 l Ceando 

0,5 l Bell + 0,15 l Comet 
32 

45-51 0 0,04 6 0 - 6,5 3,7 3,0
6. 0,3 l Ceando 

0,75 l Viverda 
32 

45-51 0 0,03 5 0 - 8,1 5,4 -
LSD 1-6 1,9
LSD 4-6 1,1
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cirka 40 meters afstand, kan udbytteudslagene i 
forsøget ikke vurderes korrekt. Ved Gefion er der 
de seneste tre år udført i alt seks forsøg med sen 
svampesprøjtning ved normal henholdsvis sen 
høst. Formålet er at vurdere, om en øget indsats 
af svampemiddel kan mindske de negative ef-
fekter af sen høst, men det har ikke været tilfæl-
det. Se nærmere i Tabelbilaget, tabel E37.

Sen supplerende bekæmpelse
I forsøgene i tabel 31 og 32 er aksbeskyttelsen 
ikke delt, men effekten af en sen supplerende 
bekæmpelse er belyst.
 I forsøgene i tabel 31 er akssprøjtningen først 
udført i vækststadie 45 til 51 (begyndende skrid-
ning) omkring 2. juni (27. maj til 7. juni) med 
50 procent dosering, og den sene supplerende 
sprøjtning er udført den 15. juni (11. til 21. juni). 
Det fremgår ved at sammenholde forsøgsled 6 og 
16, at der i forsøget med det højeste smittetryk 
er opnået 5,1 hkg pr. ha i nettomerudbytte for 
den sene supplerende behandling. I de tre forsøg 
med meget Septoria er der opnået et sikkert net-
tomerudbytte på 2,8 hkg pr. ha for den sene sup-

plerende behandling, mens der i forsøgene med 
moderate angreb ikke er opnået sikre merudbyt-
ter for en sen supplerende behandling.
 I forsøgene i tabel 32 er sprøjtning i vækststa-
die 45 til 51 (begyndende skridning) udført om-
kring 3. juni (31. maj til 8. juni) med 50 procent 
dosering, og den sene supplerende sprøjtning er 
udført den 17. juni (13. til 26. juni). Det fremgår 
ved at sammenholde forsøgsled 9 og 15, at der 
i forsøget med det højeste smittetryk er opnået 
4,1 hkg pr. ha i nettomerudbytte for den sene 
supplerende behandling, mens der i de fire øv-
rige forsøg er opnået et sikkert nettomerudbytte 
på 1,6 hkg pr. ha for den sene supplerende be-
handling. 

Svampesprøjtning, foderværdi og hekto liter
vægt
I forsøgene i tabel 32 er også målt effekten af 
svampesprøjtning på foderværdien til svin og 
hektolitervægt i forsøgsled 1, 2, 7 og 9. Der har 
ikke været sikre forskelle på foderværdien mel-
lem ubehandlet og de svampebehandlede for-
søgsled.
 Effekten af svampesprøjtning på fodervær-
dien til svin har været undersøgt siden 2007, 
men i 2012 dog efter en anden forsøgsplan end 
i tidligere år. I tabel 33 ses en opsummering af 
tidligere års forsøg.
 Som det fremgår, er foderværdien til svin i 
gennemsnit af forsøgene øget fra 112,4 op til 
113,6 foderenheder pr. 100 kg ved svampe-
sprøjtning. Der er dog ikke tale om sikre forskel-

Tabel 33. Svampebekæmpelse og foderværdi 
til svin. 35 landsforsøg 2007 til 2011

Vinterhvede

FEsv 
pr. 

100 kg 
stan-
dard-
vare

Hl-
vægt, 

kg

Hkg kerne 
pr. ha

Ekstra 
merudb., 
kr. pr. ha

ved hensyn til

Udb. 
og 

mer-
udb.

Netto-
mer-
udb.

FEsv
Hl-

vægt, 
kg

2007-2011. 35 forsøg
1. Ubehandlet 112,4 74,7 77,0 - - -
2. 1,125 l Bell1) 113,3 75,7 7,3 3,5 96 30
3. 0,75 l Bell1) 113,6 75,6 6,7 3,7 134 27
4. 0,375 l Bell1) 113,0 75,4 5,7 3,5 68 20
LSD 1-4 ns 0,2 1,1
LSD 2-4 ns 0,2 0,9

1)  Sprøjtet ved begyndende skridning. Også behandlet med 0,3 liter 
Ceando i vækststadie 32.

Vækststadium 71 i hvede. I vækststadium 71 er ind-
holdet af kernen vandagtigt, og de første kerner har 
nået halv størrelse. Når sidste sprøjtning i hvede er 
udført under eller efter skridning, er der ofte ikke 
behov for en yderligere bekæmpelse. I forsøgene i 
2012 med højt smittetryk af Septoria, hvor sprøjt-
ning mod Septoria er udført ”for sent” i vækststadie 
45 til 51 (begyndende skridning) omkring 2. til 3. 
juni med 50 procent dosering, har der været beta-
ling for endnu en behandling cirka to uger senere. 
Aksbeskyttelsen har ikke været delt i disse forsøg. 
Det seneste tidspunkt, hvor svampebekæmpelse i 
hvede anbefales, er i vækststadium 71. (Foto: Ghita 
Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug).



93

Vinterhvede – sygdomme

le. Stigningen i foderværdi svarer til et yderligere 
merudbytte på op til 0,79 hkg pr. ha og altså 134 
kr. pr. ha ved en kornpris på 170 kr. pr. hkg. Som 
det fremgår, har der ikke været stigende foder-
værdi ved stigende indsats af svampemiddel, så 
ved beregning af den optimale dosis kan man 
nøjes med at regne i hkg pr. ha. Den eventuelt 
forbedrede foderværdi får man gratis oveni. Ved 
salg af foderkorn værdisættes denne merværdi 
ikke, da der ikke afregnes efter foderværdi til 
svin, men i hkg pr. ha.
 Det fremgår af tabel 33, at hektolitervæg-
ten er sikkert højere ved svampesprøjtning, og 
at der kun er små forskelle ved de tre doser af 
Bell. Nogle firmaer fradrager 0,35 kr. pr. enhed 
under 76. Cirka to tredjedele af forsøgene har i 
ubehandlet ligget under 76 kg pr. hl, og svam-
pesprøjtning har øget hektolitervægten med 
omkring 1 enhed. I forsøget med den største for-
bedring er hektolitervægten øget 3,1 enheder, 
hvilket svarer til 1,1 kr. pr. hkg eller omkring 88 
kr. pr. ha ved et udbytteniveau på 80 hkg pr. ha.

Betydningen af kornpris for svampeindsatsen
Den optimale indsats af svampemiddel ved aks-
beskyttelsen er meget afhængig af kornprisen. Jo 
højere kornpris, jo højere dosis kan det alt andet 
lige betale sig at anvende. Smittetrykket er også 
vigtigt for den nødvendige dosis. Er smittetryk-
ket lavt i et år med høje priser, er der ikke beta-
ling for en høj indsats. Problemet er, at det er 
vanskeligt at vurdere hvedeprisen, når man i juni 
udfører aksbeskyttelsen, hvis kornet først skal 
afsættes senere om efteråret eller i begyndelsen 
af det nye år.
 I tabel 34 er vist den dosis af Bell, som i gen-
nemsnit af forsøgene i de enkelte år har givet 
det højeste nettomerudbytte ved aksbeskyt-
telsen ved en hvedepris på 75 kr., 105 kr., 135 
kr. og 170 kr. pr. hkg. Baggrunden for tabellen 
er 48 forsøg med forskellige doser af Bell i 2005 
til 2011 og de seks forsøg med forskellige doser 
af Bell + Comet i tabel 31 i 2012, da Bell ikke er 
afprøvet i så mange doser i 2012. Det skal be-
mærkes, at der ved udregning af nettomerud-
bytter også er indregnet omkostninger på 157 
kr. pr. ha til 0,3 liter Ceando og udbringning i 
vækststadie 31-32 (et til to knæ udviklet), som er 
blevet udført i forsøgene, selv om denne sprøjt-
ning i de fleste forsøg ikke er rentabel. I 2012 er 

der anvendt 0,15 liter Rubric + 0,125 liter Flexity 
ved første sprøjtning i stedet for Ceando, og der 
er beregnet i alt 209 kr. til omkostninger ved 
den tidlige sprøjtning. I dette års Oversigt over 
Landsforsøgene er der regnet med en hvedepris 
på 170 kr. pr. hkg.
 Der har ved en kornpris på 75 kr. pr. hkg kun 
været betaling for en meget beskeden indsats, 
nemlig 0 til 25 procent normaldosis. Tages der 
hensyn til, at der er beregnet omkostninger til 
den tidlige behandling i vækststadie 31-32 (et 
til to knæ udviklet), som oftest ikke har været 
rentabel og derfor ikke burde udføres, så har 
den optimale dosis ved en kornpris på 75 kr. pr. 
hkg de senere år været omkring kvart dosis Bell, 
dvs. 0,375 liter pr. ha. Ved en kornpris på 105 kr. 
pr. hkg ligger den optimale dosis på kvart til halv 
dosis Bell, dvs. 0,375 til 0,75 liter pr. ha med en 
variation over årene på kvart til trekvart dosis, 
når der ses bort fra 2006 og 2008.
 Ved en kornpris på 135 til 170 kr. pr. hkg lig-
ger den optimale dosis på omkring halv dosis 
Bell, dvs. 0,75 liter pr. ha med en variation over 
årene på kvart til trekvart dosis. I 2012 har 75 
procent normaldosis været optimal i gennem-
snit af de seks forsøg ved en kornpris på 105 til 
170 kr. pr. hkg, mens 25 procent dosis har været 
optimal ved en kornpris på 75 kr. pr. hkg.
 Forsøgene er ikke opdelt efter, om de er ud-
ført i sorter, der er modtagelige eller mindre 
modtagelige for Septoria (hvedegråplet), da der 
i alt kun er 54 forsøg, men især i 2012 er der op-
nået større merudbytter for svampesprøjtning i 

Tabel 34. Procent normaldosis af Bell ved aks-
beskyttelsen, som har resulteret i det højeste 
nettomerudbytte i de enkelte år i gennemsnit 
af forsøgene ved forskellige hvedepriser. I alt 
54 forsøg 2005 til 2012

Vinterhvede 75 kr. 
pr. hkg

105 kr. 
pr. hkg

135 kr. 
pr. hkg

170 kr. 
pr. hkgÅr

2005 0 50 50 50
2006 0 0 25 25
2007 25 75 75 75
2008 0 0 0 50
2009 25 25 25 25
2010 25 25 50 50
2011 0 50 50 50
2012 25 75 75 75
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Hereford, der er meget modtagelig for Septoria, 
end i andre sorter.

Svampebekæmpelse i hvede med forfrugt 
hvede og reduceret jordbearbejdning
Det højeste nettomerudbytte er opnået med 
samlet 100 procent dosering af Proline hen-
holdsvis 75 procent dosering af Proline + Bell 
ved de to sprøjtninger omkring skridning. I for-
søgene har der været både Septoria og hvede-
bladplet. Indholdet af fusariumtoksinet DON 
(deoxynivalenol) er ved sprøjtning under blom-
string reduceret med knap 45 procent.
 I tabel 35 ses resultaterne af fire forsøg med 
svampebekæmpelse i hvedemarker med for-
frugt hvede og reduceret jordbearbejdning. I dis-
se marker kan både hvedebladplet og Septoria 
være et problem, hvorfor det er vigtigt at vælge 
løsninger med effekt mod begge svampesyg-
domme. Forsøgene er udført i sorterne Hereford 
(to forsøg), Mariboss og Frument. Det fremgår, 
at Septoria har været mest udbredt i forsøgene. 
Hvedebladplet er forekommet mere udbredt i to 
af de fire forsøg, og i disse to forsøg har der også 
været mest Septoria.
 Ved at sammenholde forsøgsled 2 og 6 frem-
går det, at der ikke er opnået sikre merudbytter 
for den tidlige behandling med Bumper i vækst-
stadie 31-32, hvilket er i overensstemmelse med, 
at der kun har været svage angreb på det tidlige 
tidspunkt. Der har heller ikke været sikre forskel-
le på de afprøvede strategier med tre sprøjtnin-
ger i forsøgsled 2 og 3.
 I forsøgsled 5 til 13 er afprøvet forskellige løs-
ninger i samlet 50, 75 og 100 procent normaldo-
sering ved de to sprøjtninger omkring skridning. 
Løsningerne Proline henholdsvis Proline + Ru-
bric er afprøvet ved alle tre doser, mens Proline 
+ Bell er afprøvet ved samlet 50 og 75 procent 
dosering, mens løsningen Bell + Bumper kun er 
afprøvet ved samlet 100 procent dosering.
 Med Proline er det højeste nettomerudbytte 
opnået ved samlet 100 procent dosering. Ved 
brug af Proline + Rubric har der ikke været sikre 
forskelle på de tre doser, og de opnåede netto-
merudbytter ved de tre doser ligger på samme 
niveau. Med Proline + Bell er der opnået et hø-
jere nettomerudbytte med 75 procent dosering 
end med 50 procent dosering, men forskellen er 
ikke statistisk sikker.

Det højeste nettomerudbytte er opnået med 
samlet 100 procent dosering af Proline og med 
75 procent dosering af Proline + Bell. Ved samlet 
50 procent dosering er der ingen sikre forskelle 
på løsningerne Proline, Proline + Rubric og Pro-

Tabel 35. Svampebekæmpelse i hvede med 
forfrugt hvede og reduceret jordbearbejdning. 
(E38)

Vinterhvede

Pct. dækning med Fusa-
rium-
tok-
sin 

DON, 
µg pr.

kg

Hkg kerne pr. ha

mel-
dug

Sep-
toria

blad-
plet

Ud-
bytte 

og 
mer-
ud-

bytte

Net-
to-

mer-
ud-

bytte

Netto-
mer-
ud-

bytte,
ny 

afgift
Ca. 5/7

2012. 4 forsøg
1. Ubehandlet 0,9 28 19 - 71,7 - -
2. 0,15 l Bumper 

0,3 l Proline 
0,3 l Proline 0,01 12 10 - 9,2 5,8 6,1

3. 0,15 l Bumper 
0,3 l Bell 
+ 0,1 l Comet 
+ 0,15 l Bumper 
0,3 l Bell 
+ 0,15 l Proline 0,01 13 11 - 8,7 5,1 4,6

4. 0,15 l Bumper 
0,3 l Bell 
+ 0,1 l Comet 
+ 0,15 l Bumper
1,0 l Osiris 0,01 13 12 382 6,4 3,0 2,2

5. 0,2 l Proline 
0,2 l Proline 0,01 14 12 - 6,7 4,6 4,8

6. 0,3 l Proline 
0,3 l Proline 0,01 13 13 457 7,8 5,1 5,3

7. 0,4 l Proline 
0,4 l Proline 0,01 11 10 - 10,9 7,4 7,8

8. 0,1 l Proline 
+ 0,125 l Rubric 
0,1 l Proline 
+ 0,125 l Rubric 0,01 17 13 - 6,0 4,0 3,9

9. 0,15 l Proline 
+ 0,2 l Rubric 
0,15 l Proline 
+ 0,2 l Rubric 0,01 13 11 - 7,1 4,5 4,3

10. 0,2 l Proline 
+ 0,25 l Rubric 
0,2 l Proline 
+ 0,25 l Rubric 0,01 10 9 - 7,8 4,6 4,4

11. 0,1 l Proline  
+ 0,2 l Bell
0,1 l Proline 
+ 0,2 l Bell 0,01 14 11 - 7,7 5,4 5,1

12. 0,15 l Proline 
+ 0,3 l Bell 
0,15 l Proline 
+ 0,3 l Bell 0,01 13 11 - 10,1 7,0 6,6

13. 0,375 l Bell 
+ 0,125 l Bumper 
0,375 l Bell 
+ 0,125 l Bumper 0,01 12 11 675 7,4 4,6 4,0

14. 0,3 l Proline 0,2 16 13 - 4,0 2,6 2,8
LSD 1-14 2,9
LSD 2-14 2,5 2,5 2,5

Led 2 og 3 behandlet i stadium 31-32, 37-39 og 55-61.
Led 4 behandlet i stadium 31-32, 37-39 og 65.
Led 5-13 behandlet i stadium 37-39 og 55-61.
Led 14 behandlet i stadium 55-61.



95

Vinterhvede – sygdomme

line + Bell, men ved 75 procent dosering af de 
tre løsninger resulterer Proline + Bell i et sikkert 
højere merudbytte og nettomerudbytte end 
Proline + Rubric.

Effekt på indholdet af fusariumtoksin
I forsøgsled 4 i tabel 35 er der også udført en 
sprøjtning under blomstring med 50 procent do-
sis af Osiris for at belyse effekten af sprøjtningen 
på indholdet af fusariumtoksinet DON (deoxyni-
valenol). Indholdet i forsøgsled 4 kan sammen-
holdes med indholdet i forsøgsled 13, da de her 
anvendte midler ikke har effekt på Fusarium og 
dermed fusariumtoksiner. Det fremgår, at ind-
holdet ved sprøjtningen med Osiris er reduce-
ret fra 675 til 382 µg DON pr. kg korn eller med 
knap 45 procent. Ved en fejltagelse er et enkelt 
af de fire forsøg dog sprøjtet ved begyndende 
blomstring.

Behandlingen ved begyndende blomstring i 
forsøgsled 6 har reduceret indholdet med cirka 
30 procent, men her er anvendt et andet sprøj-
tetidspunkt, hvorfor effekten af Osiris og Proline 
ikke kan sammenlignes direkte.

Strategi for svampebekæmpelse i forskellige 
vinterhvedesorter
De kraftigste angreb af Septoria og de højeste 
merudbytter for svampebekæmpelse er opnået 
i sorten Hereford. En tidlig Septoriabekæmpelse 
fra vækststadie 33 til 37 (strækning og faneblad 
tæt på at blive synligt) har i forsøg med højt smit-
tetryk resulteret i højere nettomerudbytter end 
en bekæmpelse fra vækststadium 39 (fanebla-
det fuldt udviklet). Lave doser fra vækststadie 
33 til 37 har klaret sig bedre end højere doser 
fra vækststadium 39. Dette viser, at timing er vig-
tigere end doseringen. Der er ikke opnået mer-
udbytter for meldugbekæmpelse med Flexity i 
nogen af de fire sorter, hvilket er i overensstem-
melse med, at der ikke har været meldug i for-
søgene eller kun har været meget svage angreb.
 I tabel 36 ses resultaterne fra forsøg med 
forskellige svampebekæmpelsesstrategier i fire 
forskellige vinterhvedesorter. Der er sprøjtet på 
forskellige vækststadier med varierende doser 
og udført fra ingen til tre behandlinger. Forsøgs-
planen er en videreførelse af forsøg fra tidligere 
år. Igennem årene er der indgået forskellige sor-
ter og forskellige svampemidler og doser i forsø-
gene.
 Sorternes modtagelighed og udviklingen af 
svampesygdomme i sorterne fremgår af tabel 37 
og 38.
 Septoria har været den dominerende svam-
pesygdom i alle fire sorter, og de kraftigste an-
greb har optrådt i den mest modtagelige sort 
Hereford. Mindst Septoria er fundet i Tabasco. 
Der har i ingen af sorterne været betydende an-
greb af andre sygdomme. Forsøgene i tabel 36 
er delt op i to forsøg med højt henholdsvis lavt 
smittetryk i sorten Hereford.
 I forsøgene er Proline + Rubric anvendt mod 
Septoria og Flexity mod meldug. I forsøgsled 2 
er der udført tre behandlinger, nemlig en tidlig 
behandling rettet mod meldug og Septoria for-
uden den delte aksbehandling. Strategien, hvor 
der udføres en delt aksbehandling, er belyst i 
forsøgsled 3 til 6. Ved en delt aksbehandling 

Hvedebladplet (til venstre) henholdsvis Septoria (til 
højre). Hvedebladplet, også kaldet DTR, er normalt 
mest udbredt i hvede med forfrugt hvede og redu-
ceret jordbearbejdning, fordi smitstof af svampen 
overlever på planterester af hvede. Septoria (hvede-
gråplet) optræder i både pløjede og upløjede mar-
ker og er den mest udbredte svampesygdom i hvede 
i Danmark og er den sygdom, som aksbeskyttelsen 
oftest er rettet imod. Hvedebladplet er årsag til små 
brune, runde pletter med en gul zone omkring. Far-
ven i midten er oftest lysere eller mørkere end re-
sten af pletten. I starten ses kun små, brune prikker. 
Septoria er årsag til mere ”firkantede” brune pletter, 
hvori man kan se svampens små, sorte frugtlegemer 
(pyknider). (Fotos: Ghita Cordsen Nielsen, Videncen-
tret for Landbrug).
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udføres første sprøjtning, når fanebladet er ud-
viklet, og næste sprøjtning udføres to til tre uger 
senere, når akset er skredet igennem. Der er ved 
den delte aksbehandling anvendt samlet 25, 50, 
75 eller 100 procent dosering. I forsøgsled 7 til 
8 er Septoriabehandlingen også fordelt på to 
behandlinger, men behandlingen er indledt lidt 
tidligere, og dosis er skævdelt, så der kun anven-
des en lille mængde på det tidlige tidspunkt og 
lidt mere på det sene tidspunkt. Der er her an-

vendt 25 procent dosis, efterfulgt af 50 procent 
dosis, og 15 procent dosis, efterfulgt af 35 pro-
cent dosis.
 De to forsøg med det højeste smittetryk er 
udført ved Haderslev og Kolding, og der er opnå-
et høje nettomerudbytter i Hereford - op til 18,8 
hkg pr. ha i forsøgsled 7 med en samlet indsats 
på 75 procent dosering. I forsøget ved Haderslev 
er der opnået op til 27,4 hkg pr. ha i bruttomer-
udbytte. Den 4. juli er der her bedømt 66 pro-

Tabel 36. Behov for svampebekæmpelse i fire vinterhvedesorter. (E39)

Vinterhvede Sta-
dium

Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha

gul-
rust

mel-
dug

Sep-
toria

hvede-
blad-
plet

Ud-
bytte 

og 
mer-
ud-

bytte

Net-
to-

mer-
ud-

bytte

Net-
to-

mer-
udb.,

ny 
afgift

gul-
rust

mel-
dug

Sep-
toria

hvede-
blad-
plet

Ud-
bytte 

og 
mer-
ud-

bytte

Net-
to-

mer-
ud-

bytte

Net-
to-

mer-
udb.,

ny 
afgiftca. 2/7 ca. 28/6

2012. 2 forsøg med lavt smittetryk Hereford Tabasco
1. Ubehandlet - 0 0,01 14 0 100,3 - - 0 0,01 5 0 103,9 - -
2. 0,15 l Flexity + 0,15 l Rubric 

0,125 l Rubric + 0,1 l Proline EC 250 
0,125 l Rubric + 0,1 l Proline EC 250 

31 
39 

59-61 0 0 6 0 3,8 0,5 0,3 0 0 3 0 4,2 0,9 0,7
3. 0,125 l Rubric + 0,1 l Proline EC 250 

0,125 l Rubric + 0,1 l Proline EC 250 
39 

59-61 0 0 6 0 2,6 0,6 0,5 0 0 3 0 2,0 0 -0,1
4. 0,25 l Rubric + 0,2 l Proline EC 250 

0,25 l Rubric + 0,2 l Proline EC 250 
39 

59-61 0 0 6 0 6,8 3,6 3,4 0 0 3 0 1,5 -1,7 -1,9
5. 0,2 l Rubric + 0,15 l Proline EC 250 

0,2 l Rubric + 0,15 l Proline EC 250 
39 

59-61 0 0 6 0 5,6 2,9 2,8 0 0 3 0 3,3 0,6 0,5
6. 0,06 l Rubric + 0,05 l Proline EC 250 

0,06 l Rubric + 0,05 l Proline EC 250 
39 

59-61 0 0 6 0 2,5 1,1 1,0 0 0 3 0 0,2 -1,2 -1,3
7. 0,125 l Rubric + 0,1 l Proline EC 250 

0,25 l Rubric + 0,2 l Proline EC 250 
33-37
59-61 0 0 5 0 5,9 3,3 3,1 0 0 3 0 1,9 -0,7 -0,9

8. 0,075 l Rubric + 0,06 l Proline EC 250 
0,175 l Rubric + 0,14 l Proline EC 250 

33-37
59-61 0 0 6 0 4,3 2,3 2,2 0 0 3 0 2,1 0,1 0

9. 0,075 l Rubric + 0,06 l Proline EC 250 
+ 0,15 l Flexity 
0,175 l Rubric + 0,14 l Proline EC 250 

33-37
59-61 0 0 6 0 4,8 2,2 2,2 0 0 3 0 2,5 -0,1 -0,1

LSD 1-9 2,1 ns
LSD 2-9 2,0 ns

2012. 2 forsøg med lavt smittetryk Mariboss Timaru
1. Ubehandlet - 0 0,01 8 0 99,8 - - 0 0 7 0 96,5 - -
2. 0,15 l Flexity + 0,15 l Rubric 

0,125 l Rubric + 0,1 l Proline EC 250 
0,125 l Rubric + 0,1 l Proline EC 250 

31 
39 

59-61 0 0 4 0 5,8 2,5 2,3 0 0 4 0 1,1 -2,2 -2,4
3. 0,125 l Rubric + 0,1 l Proline EC 250 

0,125 l Rubric + 0,1 l Proline EC 250 
39 

59-61 0 0 4 0 4,1 2,1 2,0 0 0 4 0 1,7 -0,3 -0,4
4. 0,25 l Rubric + 0,2 l Proline EC 250 

0,25 l Rubric + 0,2 l Proline EC 250 
39 

59-61 0 0 3 0 4,7 1,5 1,3 0 0 4 0 2,1 -1,1 -1,3
5. 0,2 l Rubric + 0,15 l Proline EC 250 

0,2 l Rubric + 0,15 l Proline EC 250 
39 

59-61 0 0 4 0 3,2 0,5 0,4 0 0 4 0 2,5 -0,2 -0,3
6. 0,06 l Rubric + 0,05 l Proline EC 250 

0,06 l Rubric + 0,05 l Proline EC 250 
39 

59-61 0 0 4 0 3,9 2,5 2,4 0 0 4 0 2,6 1,2 1,1
7. 0,125 l Rubric + 0,1 l Proline EC 250 

0,25 l Rubric + 0,2 l Proline EC 250 
33-37
59-61 0 0 3 0 5,5 2,9 2,7 0 0 3 0 0,7 -1,9 -2,1

8. 0,075 l Rubric + 0,06 l Proline EC 250 
0,175 l Rubric + 0,14 l Proline EC 250 

33-37
59-61 0 0 4 0 4,9 2,9 2,8 0 0 3 0 0,0 -2,0 -2,1

9. 0,075 l Rubric + 0,06 l Proline EC 250 
+ 0,15 l Flexity 
0,175 l Rubric + 0,14 l Proline EC 250 

33-37
59-61 0 0 4 0 5,5 2,9 2,9 0 0 4 0 2,1 -0,5 -0,5

LSD 1-9 2,4 ns
LSD 2-9 ns ns

fortsættes
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cent dækning med Septoria i Hereford, hvilket er 
helt usædvanligt tidlige og kraftige angreb.
 Effekten af timing kan belyses ved at sam-
menligne forsøgsled 5 og 7 henholdsvis forsøgs-
led 3 og 8. Der er anvendt samme mængde af 
svampemiddel i forsøgsled 5 og 7 henholdsvis 
forsøgsled 3 og 8, men Septoriabekæmpelsen er 
iværksat allerede i vækststadie 33 til 37 i forsøgs-
led 7 og 8 og først i vækststadium 39 i forsøgsled 
3 og 5. I Hereford er nettomerudbytterne øget 

Vinterhvede Sta-
dium

Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha

gul-
rust

mel-
dug

Sep-
toria

hvede-
blad-
plet

Ud-
bytte 

og 
mer-
ud-

bytte

Net-
to-

mer-
ud-

bytte

Net-
to-

mer-
udb.,

ny 
afgift

gul-
rust

mel-
dug

Sep-
toria

hvede-
blad-
plet

Ud-
bytte 

og 
mer-
ud-

bytte

Net-
to-

mer-
ud-

bytte

Net-
to-

mer-
udb.,

ny 
afgiftca. 2/7 ca. 28/6

2012. 2 forsøg med højt smittetryk Hereford Tabasco
1. Ubehandlet - 0 0,2 38 0 85,0 - - 0 0,01 15 0 95,6 - -
2. 0,15 l Flexity + 0,15 l Rubric 

0,125 l Rubric + 0,1 l Proline EC 250 
0,125 l Rubric + 0,1 l Proline EC 250 

31 
39 

59-61 0 0 19 0 13,7 10,4 10,2 0 0 6 0 7,7 4,4 4,2
3. 0,125 l Rubric + 0,1 l Proline EC 250 

0,125 l Rubric + 0,1 l Proline EC 250 
39 

59-61 0 0 21 0 10,5 8,5 8,4 0 0 7 0 6,3 4,3 4,2
4. 0,25 l Rubric + 0,2 l Proline EC 250 

0,25 l Rubric + 0,2 l Proline EC 250 
39 

59-61 0 0 16 0 16,6 13,4 13,2 0 0 7 0 8,9 5,7 5,5
5. 0,2 l Rubric + 0,15 l Proline EC 250 

0,2 l Rubric + 0,15 l Proline EC 250 
39 

59-61 0 0 15 0 13,3 10,6 10,5 0 0 6 0 7,2 4,5 4,4
6. 0,06 l Rubric + 0,05 l Proline EC 250 

0,06 l Rubric + 0,05 l Proline EC 250 
39 

59-61 0 0 20 0 4,4 3,0 2,9 0 0 8 0 3,6 2,2 2,1
7. 0,125 l Rubric + 0,1 l Proline EC 250 

0,25 l Rubric + 0,2 l Proline EC 250 
33-37
59-61 0 0 17 0 21,4 18,8 18,6 0 0 7 0 9,7 7,1 6,9

8. 0,075 l Rubric + 0,06 l Proline EC 250 
0,175 l Rubric + 0,14 l Proline EC 250 

33-37
59-61 0 0 13 0 16,7 14,7 14,6 0 0 7 0 9,6 7,6 7,5

9. 0,075 l Rubric + 0,06 l Proline EC 250 
+ 0,15 l Flexity 
0,175 l Rubric + 0,14 l Proline EC 250 

33-37
59-61 0 0 13 0 17,0 14,4 14,4 0 0 8 0 8,4 5,8 5,8

LSD 1-9 ns 4,7
LSD 2-9 ns ns

2012. 2 forsøg med højt smittetryk Mariboss Timaru
1. Ubehandlet - 0 0,1 20 0 90,0 - - 0 0 17 0 97,8 - -
2. 0,15 l Flexity + 0,15 l Rubric 

0,125 l Rubric + 0,1 l Proline EC 250 
0,125 l Rubric + 0,1 l Proline EC 250 

31 
39 

59-61 0 0 9 0 8,4 5,1 4,9 0 0 8 0 7,8 4,5 4,3
3. 0,125 l Rubric + 0,1 l Proline EC 250 

0,125 l Rubric + 0,1 l Proline EC 250 
39 

59-61 0 0 7 0 6,6 4,6 4,5 0 0 8 0 6,2 4,2 4,1
4. 0,25 l Rubric + 0,2 l Proline EC 250 

0,25 l Rubric + 0,2 l Proline EC 250 
39 

59-61 0 0 8 0 9,9 6,7 6,5 0 0 10 0 7,7 4,5 4,3
5. 0,2 l Rubric + 0,15 l Proline EC 250 

0,2 l Rubric + 0,15 l Proline EC 250 
39 

59-61 0 0 10 0 7,5 4,8 4,7 0 0 9 0 6,7 4,0 3,9
6. 0,06 l Rubric + 0,05 l Proline EC 250 

0,06 l Rubric + 0,05 l Proline EC 250 
39 

59-61 0 0 9 0 3,1 1,7 1,6 0 0 9 0 5,6 4,2 4,1
7. 0,125 l Rubric + 0,1 l Proline EC 250 

0,25 l Rubric + 0,2 l Proline EC 250 
33-37
59-61 0 0 9 0 10,1 7,5 7,3 0 0 9 0 10,3 7,7 7,5

8. 0,075 l Rubric + 0,06 l Proline EC 250 
0,175 l Rubric + 0,14 l Proline EC 250 

33-37
59-61 0 0 10 0 9,3 7,3 7,2 0 0 7 0 7,2 5,2 5,1

9. 0,075 l Rubric + 0,06 l Proline EC 250 
+ 0,15 l Flexity 
0,175 l Rubric + 0,14 l Proline EC 250 

33-37
59-61 0 0 9 0 10,1 7,5 7,5 0 0 9 0 8,8 6,2 6,2

LSD 1-9 4,7 3,2
LSD 2-9 ns ns

Tabel 36. Fortsat

Tabel 37. De fire vinterhvedesorters modtage-
lighed for svampesygdomme. (SortInfo)

Vinterhvede Mel-
dug1)

Sep-
toria1)

Brun-
rust1)

Gul-
rust1)

Blad-
plet1)

Hereford 2 3 3 1 2
Mariboss 2 2 1 1 2
Tabasco 1 1 1 2 2
Timaru 1 2 0 0 -

1) Skala 0-3, 0 = ikke modtagelig, 3 = meget modtagelig.
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med 8,2 henholdsvis 6,2 hkg pr. ha ved at starte 
i vækststadie 33 til 37 i stedet for vækststadium 
39. Dette er ikke overraskende, da angrebene af 
Septoria er kommet tidligt, og smittetrykket har 
været meget højt. En tidlig Septoriabekæmpelse 
i vækststadie 33 til 37 har også resulteret i højere 
merudbytter end en højere, men senere indsats.
 I de tre øvrige sorter er merudbytterne mere 
moderate, men her ses samme tendens, at den 
tidlige Septoriabekæmpelse fra vækststadie 
33 til 37 har været bedre end bekæmpelse fra 
vækststadium 39. I Tabasco og Mariboss er de 
højeste nettomerudbytter opnået i forsøgsled 7 
og 8 og i Timaru i forsøgsled 7, hvor der er an-
vendt 25 procent dosis, efterfulgt af 50 procent 
dosering.
 I forsøgene med et lavt smittetryk af Septoria 
har der ikke været sikre forskelle på de afprø-
vede strategier i Tabasco, Mariboss og Timaru, 
men det højeste nettomerudbytte i Hereford 
er opnået i forsøgsled 4 og 7 (75 til 100 procent 
samlet dosis).
 Der er ikke opnået sikre merudbytter for 
meldugbekæmpelse med Flexity i nogen af sor-
terne, hvilket passer med de meget svage angreb 
af meldug (sammenhold forsøgsled 2 og 3 hen-
holdsvis 8 og 9).
 I figur 8 er resultaterne fra alle fire forsøg vist 
grafisk. Det højeste nettoudbytte er opnået i 

Tabel 38. Sygdomsudviklingen i forsøg med 
svampebekæmpelse i fire vinterhvedesorter

Sygdomsangreb
Pct. dækning, ubehandlet

7/5 25/5 13/6 2/7

2012. 4 forsøg
Hereford
Meldug 0 0 0 0,1
Septoria 1 1 23 26
Gulrust 0 0 0 0
Brunrust 0 0 0 0
Bladplet 0 0 0 0

Tabasco
Meldug 0 0 0 0,01
Septoria 0,8 1 9 10
Gulrust 0 0 0 0
Brunrust 0 0 0 0
Bladplet 0 0 0 0

Mariboss
Meldug 0 0 0 0,06
Septoria 0,3 2 8 14
Gulrust 0 0 0 0
Brunrust 0 0 0 0
Bladplet 0 0 0 0

Timaru
Meldug 0 0,07 0 0
Septoria 0,5 2 11 12
Gulrust 0 0 0 0
Brunrust 0 0 0 0
Bladplet 0 0 0 0

Vækststadium 32 38 60 75

85

90

95

100

105

110

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hereford Tabasco Mariboss Timaru

H
kg

 p
r.

 h
a

Hvede, svampestrategier

Nettoudbytte Omkostning til svampemiddel og kørsel

Figur 8. Opnåede brutto- og nettoudbytter for forskellige svampestrategier i de fire forsøg i tabel 36. De 
respektive forsøgsled er markeret med tallene 1 til 9 umiddelbart under søjlerne.
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A B

C D

Septoria i ubehandlet i forsøg i Sønderjylland den 13. juli i sorterne Mariboss (A), Jensen (B), Hereford (C) og 
Santiago (D). (Fotos: Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug).
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sorten Hereford i forsøgsled 7 og sorten Tabas-
co i forsøgsled 8, hvor behandling er indledt i 
vækststadie 33 til 37 med samlet 75 procent 
henholdsvis 50 procent dosering.

Svampebekæmpelse i forskellige sorter og år
I tabel 39 ses en sammenstilling af de opnåede 
bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i 
forskellige sorter af vinterhvede i 2005 til 2012. 
Der er udvalgt sortsforsøg med de anvendte stra-
tegier for svampebekæmpelse i de pågældende 
år samt planteværnsforsøg med en relativt stor 
indsats af svampemidler. Middelvalget har både 
i sorts- og planteværnsforsøgene varieret fra år til 
år. Formålet med sammenstillingen er at vurde-
re årsvariationen i de opnåede merudbytter for 
svampebekæmpelse. Merudbytterne er både et 
udtryk for sorternes modtagelighed, årets smit-
tetryk, midlernes effektivitet og de anvendte 
strategier i forsøgene. Den generelle udvikling 
i svampeangrebene i 2012 fremgår af figur 2 til 
7 først i dette afsnit. Tilsvarende figurer findes i 
Oversigt over Landsforsøgene i de respektive år.
 Det fremgår, at der i 2012 er opnået højere 
merudbytter for svampebekæmpelse end i de 
foregående syv år. Der er også stor forskel på de 
opnåede merudbytter i de forskellige sorter og 
forskellige landsdele. I Hereford er der i gennem-
snit opnået et bruttomerudbytte på 12,9 hkg pr. 
ha og i Mariboss og Jensen 9,1 henholdsvis 8,2 
hkg pr. ha. Dette afspejler, at Hereford er mere 
modtagelig for Septoria end sorterne Mariboss 

og Jensen. Det højeste merudbytte er opnået i 
sorten Ambition og skyldes, at der foruden Sep-
toria har været meget gulrust i sorten i flere af 
sortsforsøgene. Sorten har kun været dyrket i 
meget begrænset omfang i 2012. 
 I planteværnsforsøgene på Sjælland og Lol-
land-Falster har smittetrykket af Septoria i 2012 
været lavere end andre steder på grund af min-
dre nedbør, og merudbytterne er derfor lavere 
i disse områder. Især i planteværnsforsøg i Søn-
derjylland er der i år opnået høje merudbytter 
for Septoriabekæmpelse.

Svampesprøjtning ved ændrede afgifter
I de foregående afsnit er effekterne af forskel-
lige svampemidler, doser og strategier sammen-
lignet, og nettomerudbytter er beregnet både 
ved de nuværende afgifter og ved de nye for-
ventede afgifter. Det er vedtaget, at afgifterne 
skal ændres, men det vides i skrivende stund 
ikke, hvornår de nye afgifter træder i kraft, og af-
giftsstørrelserne kan også for nogle af midlerne 
blive ændret i forhold til det angivne. Det for-
ventes dog, at afgiftsændringerne først træder i 
kraft efter forårssæsonen 2013. Afgifterne på de 
godkendte svampemidler i korn forventes ikke 
at ændre strategierne særlig meget. Middelval-
get kan dog blive ændret lidt, og eksempelvis 
bliver løsninger med Bell forholdsvis dyrere end 
løsninger med Proline, ligesom løsninger med 
Tern bliver forholdsvis dyrere end løsninger med 
Flex ity.

Tabel 39. Årsvariation i bruttomerudbytte for svampebekæmpelse1)

Vinterhvede

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Antal 
for-
søg

Mer-
udb.,
hkg 

pr. ha

Antal 
for-
søg

Mer-
udb.,
hkg 

pr. ha

Antal 
for-
søg

Mer-
udb.,
hkg 

pr. ha

Antal 
for-
søg

Mer-
udb.,
hkg 

pr. ha

Antal 
for-
søg

Mer-
udb.,
hkg 

pr. ha

Antal 
for-
søg

Mer-
udb.,
hkg 

pr. ha

Antal 
for-
søg

Mer-
udb.,
hkg 

pr. ha

Antal 
for-
søg

Mer-
udb.,
hkg 

pr. ha

Ambition 4 4,1 13 4,7 13 5,7 28 3,2 23 6,4 12 6,1 14 7,9 9 21,0
Frument 4 6,4 4 6,2 13 8,3 16 2,3 19 7,2 18 5,7 19 8,2 11 9,0
Genius - - - - - - - - - - - - 11 4,7 11 6,0
Hereford - - 4 7,3 4 10,5 20 3,0 20 7,8 21 7,9 25 8,2 25 12,9
JB Asano 4 8,6 4 7,5 - - 5 1,9 4 4,4 9 7,0 11 6,9 9 12,2
Jensen - - - - - - - - 4 5,1 9 4,6 13 7,5 13 8,2
KWS Santiago - - - - - - - - - - 3 6,1 6 8,3 10 17,0
Mariboss - - - - 4 5,3 5 2,7 4 2,8 15 5,3 21 7,8 23 9,1
Tabasco - - - - 4 4,5 5 3,1 4 4,0 6 5,3 11 3,4 15 5,4
Timaru - - - - 4 5,7 5 3,0 4 3,6 9 4,7 16 6,7 14 5,2
Tuareg 4 7,6 4 6,6 4 6,0 10 3,9 11 5,3 11 5,9 15 6,1 10 7,6
Vægtet 
gennemsnit2) 6,7 5,9 6,7 3,0 6,2 6,0 7,1 10,0

1) Se tekst.
2) I forhold til antallet af forsøg.
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Monitering af fusariumtoksiner i vinterhvede 
og vårbyg
Indholdet af fusariumtoksiner har i vinterhvede 
og vårbyg i 2012 været på et forholdsvis lavt ni-
veau, og kun i en prøve i vinterhvede er grænse-
værdien for fusariumtoksinet DON (deoxyniva-
lenol) overskredet i korn til human ernæring.
 For at vurdere niveauet af fusariumtoksiner 
i dansk dyrket vinterhvede er der siden 2003 
hvert år gennemført en analyse af indholdet i 
50 til 100 prøver. I de fleste af årets forsøg med 
svampebekæmpelse i vinterhvede er der til dette 
brug udtaget kornprøver ved høst. Prøverne bli-
ver analyseret for følgende fem toksiner: Deox-
ynivalenol (DON), nivalenol (NIV), T-2, HT-2 og 
zearalenon (ZEA). NIV er kun analyseret indtil 
2010. T-2 og HT-2 er fra og med 2011 kun ana-
lyseret i omkring 10 til 15 prøver i vinterhvede, 
fordi analyser i alle tidligere år har vist et meget 
lavt niveau i vinterhvede. DON, NIV, T-2 og HT-2 
giver diarre og nedsætter tilvæksten. ZEA kan 
være årsag til reproduktionsproblemer hos grise.
 Der blev i EU pr. 1. juli 2006 fastsat grænse-
værdier for fusariumtoksiner i korn til human er-
næring. Grænseværdien for hvede til human er-
næring er 1.250 μg DON pr. kg og 100 μg ZEA pr. 
kg. For korn til foderbrug er der i EU indtil videre 
kun fastsat såkaldte vejledende grænseværdier. 
Disse grænseværdier anvender Videncenter for 
Svineproduktion allerede i dag. Den vejledende 
grænseværdi i fuldfoder til svin er 900 μg DON 
pr. kg. Hvis der anvendes omkring 70 procent 
hvede i foderblandingen, svarer den vejledende 
grænseværdi i foderkorn til grænseværdien i 
korn til human ernæring. For ZEA er den vejle-
dende grænseværdi i fuldfoder til smågrise og 
gylte 100 μg ZEA pr. kg og i fuldfoder til søer og 
slagtesvin 250 μg ZEA pr. kg. For det samlede 

indhold af HT-2 og T-2 har Videncenter for Svi-
neproduktion fastsat en grænseværdi på 500 μg 
pr. kg.
 Der er indtil videre ikke fastsat grænseværdi-
er for andre fusariumtoksiner, hverken til human 
ernæring eller til fodring.
 Fra hver mark, hvor der er udtaget en korn-
prøve, er der indhentet oplysninger om dyrk-
ningsteknik mv. Sammenhænge mellem indhol-
det af fusariumtoksiner, dyrkningsteknik og kli-
ma søges klarlagt. Resultaterne publiceres hvert 
år på LandbrugsInfo (www.LandbrugsInfo.dk).
 I 2012 er der analyseret 47 prøver af vinter-
hvede. I tabel 40 ses en oversigt over procent 
prøver med fund af de enkelte toksiner. Det 
fremgår, at DON i lighed med tidligere år er det 
mest udbredte toksin og er fundet i 74 procent 
af prøverne i 2012. Kun i en enkelt af prøverne er 
grænseværdien for DON overskredet, og i ingen 
prøver er grænseværdien for ZEA i korn til hu-
man ernæring overskredet. Det største indhold 
er 1.650 µg DON pr. kg og 25 µg ZEA pr. kg. Det 
høje indhold af DON er fundet i en hvedemark 
med forfrugt hvede og reduceret jordbearbejd-
ning.
 I tabel 41 ses det gennemsnitlige indhold 

Tabel 40. Fund af fusariumtoksiner i monite-
ringen i hvede i 2003 til 2012

Tok
sin

Pct. prøver med fund

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

DON 99 99 94 69 91 90 82 52 89 74
NIV 77 60 64 45 45 25 65 - - -
ZEA 18 63 46 37 41 27 42 31 62 15
HT-2 4 8 15 17 7 8 21 11 01) 131)

T-2 4 7 2 2 1 3 2 0 01) 01)

I alt 723 prøver undersøgt i 2003 til 2012.
1) Kun 10-15 prøver undersøgt for HT-2 og T-2.

Tabel 41. Gennemsnitligt indhold af fusariumtoksiner, µg pr. kg, i vinterhvede og vårbyg, 2005 til 
2012

Toksin
Vinterhvede Vårbyg

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

DON 297 91 274 48 49 101 434 200 30 24 92 65 16 0 28 32
ZEA 6 14 15 8 4 9 45 2 0 0 2 22 3 0 0 0
NIV 15 23 17 7 21 - - - 48 40 55 89 47 - - -
HT-2 2 3 1 2 4 3 0 2 26 49 15 38 22 12 0 7
T-2 0 0 0 1 0 0 0 0 8 19 4 11 8 3 0 2
Antal 
prøver 97 89 69 59 62 62 47 47 26 29 25 25 27 28 12 13
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af toksinerne i hvede og vårbyg. Siden 2005 er 
indholdet af toksiner også undersøgt i et mindre 
antal prøver af vårbyg. I 2012 er indholdet i 13 
vårbygprøver undersøgt.
 Det fremgår, at niveauet af både DON og ZEA 
i hvede i 2012 ligger på et lavt niveau. I vårbyg 
har niveauet af alle fire toksiner været lavt. Ind-
holdet af DON og ZEA ligger i vårbyg oftest på 
et meget lavere niveau end i vinterhvede, men 
til gengæld er der i tidligere år fundet mere af 
toksinerne HT-2 og T-2. For disse toksiner for-
ventes også fastsat grænseværdier på sigt, men 
p.t. findes der kun vejledende grænseværdier 
til foder.

Svampemidlernes effekt
I tabel 42 ses den relative virkning af de god-
kendte midler mod svampesygdomme i korn.
 Skemaet er udarbejdet i samarbejde med 
Aarhus Universitet og er baseret på resultater fra 
såvel forsøg ved Aarhus Universitet som Lands-
forsøgene®. Grundlaget er forsøg med nedsatte 
doser. Der er en vis spredning i bekæmpelsesef-
fekten fra forsøg til forsøg, afhængigt af anvendt 
dosis, antal behandlinger, angrebsniveau, og 
hvor lang tid efter sprøjtningen effekten er målt. 
Effekten mod Ramularia i byg er udelukkende 
opgjort ud fra forsøg ved Aarhus Universitet.
 Der er effektive løsninger til rådighed mod de 
fleste svampe.
 I tabel 43 ses den relative virkning af nye, ikke 
godkendte svampemidler, som indgår i landsfor-
søgene i korn i 2012. Der er relativt få nye midler 
med i afprøvningen, og kun Talius indeholder et 
aktivstof, som ikke allerede er på markedet.
 Folicur Xpert og Proline Xpert indeholder en 
færdigblanding af Folicur og Proline, men i for-
skelligt blandingsforhold. Normaldoseringen af 
Proline Expert er 1,0 liter pr. ha, og indholdet 
heri svarer til 0,64 liter Proline + 0,32 liter Foli-
cur. Normaldoseringen for Folicur Xpert er 1,0 
liter pr. ha, og indholdet heri svarer til 0,64 liter 
Folicur + 0,32 liter Proline. Normaldoseringen 
for Proline er 0,8 liter pr. ha, og normaldoserin-
gen for Folicur er 1,0 liter pr. ha. Firmaet forven-
ter Proline Xpert og Folicur Xpert på markedet 
til sæson 2014. 1,0 liter Prosaro indeholder til 
sammenligning 0,5 liter Proline + 0,5 liter Foli-
cur. Prosaro blev godkendt i 2010.
 Talius (proquinazid) er et specifikt meldug-
middel med en ny virkemekanisme, og midlet 
kan effektmæssigt bedst sammenlignes med 
Flexity. Normaldoseringen er 0,25 liter pr. ha. I 
2012 har Miljøstyrelsen givet afslag på godken-
delse af Talius, men firmaet håber på, at supple-
rende oplysninger kan lede til en godkendelse af 
midlet i 2014 eller 2015.
 Viverda indeholder tre aktivstoffer, nemlig 
boscalid og epoxiconazol, som indgår i Bell, og 
pyraclostrobin, som indgår i Comet. Normal-
doseringen for Viverda er 2,5 liter pr. ha, men 
mængden af aktivstof er meget høj ved denne 
dosering, hvorfor effekten af 0,75 liter Viverda 
er afprøvet, da indholdet herved ligger tæt på 
indholdet i 0,5 liter Bell + 0,15 liter Comet, der 

Partielt nødmodnet aks på grund af angreb af Fusa-
rium. I årets monitering af fusariumtoksiner er der 
fundet forholdsvis lidt toksin. I gennemsnit af årets 
forsøg i tabel 35 har sprøjtning med 1,0 liter Osiris 
pr. ha under blomstring reduceret indholdet af fusa-
riumtoksinet DON (deoxynivalenol) med knap 45 
procent. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret 
for Landbrug).
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også indgår i forsøgene. Normaldoseringen af 
Viverda burde derfor være 1,5 liter pr. ha. Ved 
vurderingen af effekterne i tabel 43 skal det såle-
des også bemærkes, at effekterne er angivet ud 
fra den høje dosering, som måske ikke bliver den 
godkendte dosering. Firmaet forventer Viverda 
på markedet til sæson 2013.
 Bell Super er en ny formulering af Bell. Nor-
maldoseringen for Bell Super er 2,5 liter pr. ha, 
og indholdet heri svarer til 350 gram boscalid + 
125 gram epoxiconazol. Til sammenligning inde-
holder normaldoseringen af Bell på 1,5 liter pr. 
ha næsten det samme, nemlig 350 gram bosca-
lid + 100 gram epoxiconazol, men indholdet af 
epoxiconazol er, som det fremgår, en anelse hø-
jere i Bell Super. Firmaet forventer Bell Super på 
markedet til sæson 2013.

Tabel 42. Relativ virkning af godkendte svampemidler i korn

Sygdomme

Aproach Amistar/
Mirador

Armure Bell Ceando Comet Flexity Folicur /
Orius  

Juventus 
90

Opera Opus/
Rubric/
Maredo

Osiris Proline Prosaro Stereo Tern Bum-
per/ Tilt 
250 EC

Zenit

(picoxy-
strobin)

(azoxy-
strobin)

(propi-
conazol 

+ 
difeno-

conazol)

(epoxi-
cona-
zol + 

bosca-
lid)

(epoxi-
conazol 
+ metra-
fenon)

(pyraclo-
strobin)

(metra-
fenon)

(tebuco-
nazol)

(metco-
nazol)

(pyraclo-
stro-
bin + 

epoxico-
nazol)

(epoxi-
co-

nazol)

(metco-
nazol 

+epoxi-
conazol)

(pro-
thio-

conazol)

(tebu-
conazol 

+ 
prothio-
conazol)

(pro-
pico-

nazol + 
cypro-
dinil)

(fenpro-
pidin)

(pro-
pico-

nazol)

(pro-
pico-

nazol + 
fenpro-
pidin)

Knækkefodsyge - - - ** ** - ** - - - - - ** *(*) ** - - -
Hvedemeldug *1) *1) ** ** ****(*) *1) ****(*) *** ** **1) ** ** ** *** *** **** ** ***(*)
Bygmeldug **1) *1) - **(*) ****(*) **1) ****(*) **** *** **(*)1) *** *** ***(*) ***(*) *** **** *** ****
Gulrust **(*) ***(*) **** ***** ***** ****(*) - ****(*) *** ****(*) ***** ***** *** **** ***(*) ** ***(*) ***(*)
Brunrust ***(*) ***(*) *** ****(*) ****(*) **** - ****(*) ***(*) ****(*) ****(*) **** *** **** *** *** *** ***(*)
Bygrust ****(*) ****(*) - ****(*) ****(*) ****(*) - ***** **** ****(*) ****(*) ****(*) **** **** *** *** *** ***(*)
Septoria *1) *1) **** ****(*) **** *1) - **(*) *** ***(*)1) **** **** **** ***(*) ** * ** **
Hvedebladplet *1) *1) ***(*) ** ** *1) - * * **1) ** ** ***(*) *** ***(*) * ***(*) ***(*)
Skoldplet ***(*) **(*) - ***(*) ***(*) ***(*) - *** *** **** ***(*) *** **** ***(*) **** **(*) *** ***(*)
Bygbladplet ****(*)2) **2) - **** ***(*) ****(*)2) - *** *** ****(*)2) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) *(*) ***(*) ***(*)
Ramularia *1) *1) - ****(*) ***(*) *1) - - - ***(*) ***(*) *** **** *** - - - -
Aksfusarium - - - * (*) - - ** ** - (*) **(*) **(*) **(*) - - (*) -
Sneskimmel - - - - - - - *** - - - - - - - - - -
Trådkølle - - - - - - **** - - - - -   - - - -
Normaldosering, 
liter/kg pr. ha 0,53) 1,0 0,8 1,5 1,5 1,0 0,5 1,0/1,25 1,0 1,5 1,0 2,0 0,8 1,0 1,6/2,04) 0,8 0,5 1,0
Pris pr. 
normaldosering 
inkl. afgift, ekskl. 
moms 200 400 360 563 435 400 335

200/
194 315 638

300/
365/
295 330 440 390

234/
292 212 95 220

-  = ikke aktuel, ikke godkendt eller ingen data.
* = svag effekt (under 40 %), ** = nogen effekt (40-50 %), 
*** = middel til god effekt (51-70 %), **** = meget god effekt (71-90 %),
***** = specialmiddel (91-100 %), (*) = en halv stjerne.

1)  På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug, Septoria, hvedebladplet og bygmeldug samt Ramularia 
nu meget begrænset.

2)  Mod bygbladplet kan nu også forventes tilfælde af nedsat effekt med Amistar/Mirador. En resistens, som p.t. kun forventes at berøre de øvrige 
strobiluriner i begrænset omfang.

3) Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha.
4) 2,0 liter pr. ha mod knækkefodsyge.

Nærbillede af Septoria (hvedegråplet). De små sor-
te frugtlegemer (pyknider) er tydelige. (Foto: Ghita 
Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug).
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Tabel 43. Relativ virkning af nye svampemid-
ler, afprøvet i korn 

Sygdomme

Bell 
Super

Folicur 
Xpert

Proline 
Xpert

Talius Viverda

boscalid 
+ epoxi-

con-
azol

(tebu-
conazol 

+ 
prothio-
conazol)

(tebu-
conazol 

+ 
prothio-
conazol)

(pro-
quin-
azid)

(epoxi-
conazol 

+ 
bosca-

lid 
+ 

pyraclo-
strobin)

Knækkefodsyge ** * ** - **
Hvedemeldug ** *** **(*) ****(*) **
Bygmeldug **(*) **** ***(*) ****(*) ***
Gulrust ***** **** ***(*) - *****
Brunrust ****(*) **** ***(*) - ****(*)
Bygrust ****(*) ****(*) **** - *****
Septoria ****(*) *** ***(*) - ****(*)
Hvedebladplet ** ** *** - ***
Skoldplet **** ***(*) **** - ****(*)
Bygbladplet **** *** ***(*) - ****(*)
Ramularia ****(*) *(*) **** - ****(*)
Aksfusarium * **(*) **(*) - *
Normaldosering, 
l/kg pr. ha 2,5 1,0 1,0 0,25 2,5
Pris pr. normaldosering 
inkl. afgift, ekskl. 
moms1) 563 300 440 203 763
* = svag effekt (under 40 %),
** = nogen effekt (40-50 %), 
*** = middel til god effekt (51-70 %),
**** = meget god effekt (71-90 %),
***** = specialmiddel (91-100 %),
(*) = en halv stjerne.

1) Priserne er foreløbige priser.

Konklusion svampebekæmpelse i vinterhvede

Smittetryk og merudbytter
•	 	Angrebene af Septoria (hvedegråplet) har 

varieret fra moderate til kraftige. Der har 
været meget stor variation i angrebsgraden 
som følge af forskellige nedbørsmængder i 
landsdelene og som følge af sortsvalget. Af 
de mest dyrkede sorter er der fundet mest 
Septoria i sorten Hereford. I forsøgene, der 
er udført på Sjælland og Lolland-Falster, 
har smittetrykket af Septoria i 2012 ofte 
været lavere end på de øvrige lokaliteter på 
grund af mindre nedbør, og merudbytterne 
er derfor lavere. Især i planteværnsforsøg 
i Sønderjylland i modtagelige sorter er der 
opnået høje merudbytter for Septoriabe-
kæmpelse, nemlig op til 27 hkg pr. ha i net-
tomerudbytte i Hereford. I dette forsøg har 
85 procent af bladene været angrebet af 

Septoria allerede den 4. juli, hvilket er helt 
usædvanligt tidlige og kraftige angreb.

•	 	Angrebene af meldug har været moderate 
til kraftige. Angrebene af hvedebladplet i 
pløjede marker har været svage. De første 
meldinger om angreb af hvedebladplet i 
pløjede marker er modtaget fra omkring 
uge 28 (anden uge af juli), hvilket er en til 
to uger senere end året før, ligesom angre-
bene har været mindre udbredte og meget 
svagere i 2012. I upløjede marker med for-
frugt hvede har der flere steder været ret 
kraftige angreb af hvedebladplet. Angrebe-
ne af gulrust har været mere udbredte end 
normalt, men må i de dyrkede sorter beteg-
nes som svage til moderate. Angrebene af 
brunrust har været meget svage.

•	 	I gennemsnit af årets forsøg er der opnået 

Strategi

Angreb af gråskimmel på småaks. Angreb er iøjne-
faldende, men sjældent af betydning. (Foto: Ghita 
Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug).

fortsættes
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fortsættes

et bruttomerudbytte på 10,0 hkg pr. ha for 
svampebekæmpelse, hvilket er højere end 
i de foregående syv år, hvor bruttomerud-
bytterne lå på 6 til 7 hkg pr. ha.

Meldug
•	 	Mod meldug anbefales Flexity eller Tern.
•	 	Flexity anbefales på grund af faren for re-

sistensudvikling kun anvendt én gang pr. 
sæson. Anvend 0,125 til 0,25 liter Flexity 
pr. ha ved meldugbekæmpelse. Ved brug 
af 0,125 liter pr. ha kan der ved højt smit-
tetryk være behov for gentagen behand-
ling med 0,25 liter Tern pr. ha. Bedst effekt 
opnås ved bekæmpelse af svage angreb. 
Fra vækststadium 31 (et knæ udviklet) skal 
midlerne blandes med bredspektrede mid-
ler med god effekt mod Septoria og even-
tuel rust.

•	 	I gennemsnit af de senere års forsøg er der 
opnået et nettomerudbytte på omkring 
2,0 til 3,0 hkg for meldugbekæmpelse i for-
søg, der er anlagt i modtagelige sorter og 
på ejendomme, hvor angreb ofte forekom-
mer.

Gulrust
•	 	I de dyrkede sorter har angrebene af gul-

rust været svage til moderate i 2012. I sorts-
forsøgene har flere sorter dog været meget 
angrebet af gulrust. Spredning af nye smit-
teracer til Danmark kan medføre, at hidtil 
resistente sorter bliver modtagelige. Hold 
derfor øje med forekomsten af gulrust i 
Planteavlskonsulenternes Registreringsnet 
i 2013.

Septoria
•	 	Som følge af det varierende smittetryk har 

den optimale dosis ved aksbeskyttelsen 
varieret. Ved den delte aksbeskyttelse har 
der i mange af årets forsøg og ved den an-
vendte kornpris på 170 kr. pr. hkg været 
bedst betaling for et samlet forbrug på 75 
procent normaldosering. 

•	 	Hvor Septoriabekæmpelsen er udført på 
én gang og sent, nemlig først ved begyn-

dende skridning, har der ved højt smitte-
tryk været betaling for op til 100 procent 
dosering ved denne behandling, men så 
sent vil man i praksis ikke vente med aksbe-
skyttelsen ved højt smittetryk.

•	 	Hvor Septoriabekæmpelsen er udført på 
én gang og sent, nemlig først ved begyn-
dende skridning (vækststadie 45 til 51) 
med 50 procent dosering omkring 2. til 
3. juni, har der ved højt smittetryk været 
betaling for endnu en behandling cirka to 
uger senere.

•	 	Når aksbeskyttelsen ikke er delt, vil der 
ved højt smittetryk være behov for en høj 
dosering ved aksbeskyttelsen. Ved en delt 
aksbeskyttelse bliver Septoriabekæmpel-
sen iværksat tidligere, hvilket erfaringsvis 
giver bedre effekt, også med lavere doser. 
I gennemsnit af forsøg i 2009 til 2011 og 
også i tidligere års forsøg var det en fordel 
at dele aksbeskyttelsen i to i forhold til at 
give hele mængden på én gang, også selv 
om udbringningsomkostningerne var hø-
jere.

•	 	I årets strategiforsøg med højt smittetryk 
har det været en fordel at påbegynde Sep-
toriabekæmpelsen allerede i vækststadie 
33 til 37 (strækning og fanebladet snart 
synligt) fremfor først i vækststadium 39 
(fanebladet fuldt udviklet). Lave doser fra 
vækststadie 33 til 37 har givet højere mer-
udbytter end højere doser fra vækststa-
dium 39. Dette viser, at timing er vigtigere 
end doseringen.

•	 	Flere midler og blandinger af midler har 
klaret sig godt ved aksbeskyttelsen, blandt 
andet blandingen Proline + Rubric. Blan-
dingen Bell + Comet har også klaret sig 
godt, men har i de seneste to år ikke klaret 
sig så godt som i tidligere år. I 2012 kan 
det skyldes, at der ved det høje smittetryk 
er brug for en højere dosis af Bell. Mod 
Comet er der udviklet resistens hos Septo-
riasvampen. Flere nye blandinger indgår i 
forsøgene for første gang i 2012, og flere 
års forsøg vil afgøre, hvilke løsninger der 
klarer sig bedst.

Strategi
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•	 	Da nettomerudbytterne ved brug af man-
ge af svampemidlerne ligger på samme 
niveau, er det vigtigt at være opmærksom 
på de kemikaliepriser, der er regnet med i 
forsøgene. Udregn derfor nettomerudbyt-
terne med egne priser på de enkelte mid-
ler.

Hvedebladplet
•	 	Hvor forfrugten er hvede, og der praktise-

res reduceret jordbearbejdning, skal svam-
pestrategien indrettes efter, at hvedeblad-
plet også er et problem. Da Septoria også 
optræder under disse dyrkningsforhold, 
skal der vælges løsninger, der har god ef-
fekt mod begge svampesygdomme, dvs. 
Proline kan anvendes, eller Bumper/Tilt 
250 EC kan iblandes midler, der er effek-
tive mod Septoria. I årets fire forsøg har 
Proline henholdsvis Bell + Proline klaret 
sig godt. I pløjede marker er der, bortset fra 
2011, oftest ikke set betydende angreb af 
hvedebladplet, men ved angreb af hvede-
bladplet i pløjede marker anbefales sam-
me strategi.

Nye svampemidler
•	 	Der er kun få nye midler med i afprøvnin-

gen (Bell Super, Proline Xpert, Talius og 
Viverda), og der er kun tale om et nyt ak-
tivstof (Talius). De næste mange år forven-
tes der ikke andre nye virkemekanismer 
på markedet til brug i korn. Ingen af de af-
prøvede nye svampemidler har resulteret i 
en bedre effekt eller et højere merudbytte 
end de allerede godkendte midler. Talius 
har dog haft bedre effekt mod meldug.

•	 	Af de nye midler forventes kun Bell Su-
per og Viverda godkendt til sæson 2013. 
Indholdet i Viverda svarer nogenlunde 
til indholdet i Bell + Comet, men der er 
tale om en ny formulering og et højere 
indhold af aktivstof i normaldoseringen. 
I gennemsnit af de seneste to års forsøg 
med sammenlignelige doser har 0,75 
liter Viverda pr. ha givet et sikkert hø-

jere bruttomerudbytte end 0,5 liter Bell + 
0,15 liter Comet pr. ha på 1,9 hkg pr. ha.  
Bell Super er en ny formulering af Bell, og 
i årets forsøg har der ikke været forskel på 
effekten og de opnåede merudbytter med 
de to formuleringer.

Nye afgifter
•	 	Det forventes først, at afgiftsændringerne 

træder i kraft efter forårssæsonen 2013. 
Afgifterne på de godkendte svampemidler 
i korn forventes ikke at ændre strategierne 
særlig meget. Middelvalget kan dog blive 
ændret lidt, og eksempelvis forventes løs-
ninger med Bell at blive forholdsvis dyrere 
end løsninger med Proline, ligesom løsnin-
ger med Tern forventes at blive forholdsvis 
dyrere end løsninger med Flexity.

Kornpris og dosering ved aksbeskyttelsen
•	 	Den optimale indsats af svampemiddel 

ved aksbeskyttelsen er afhængig af korn-
pris og smittetryk. Jo højere kornpris, jo hø-
jere dosis kan det alt andet lige betale sig at 
anvende. Er smittetrykket lavt i et år med 
høje priser, er der ikke betaling for en høj 
indsats.

•	 	Svampemidlet Bell/Bell + Comet har ind-
gået med forskellige doser i otte års forsøg 
med følgende økonomisk optimale doser 
ved aksbeskyttelsen:

  Kornpris 75 kr. pr. hkg: 25 procent dose-
ring.

  Kornpris 105 kr. pr. hkg: 25 til 50 procent 
dosering (variation 25 til 75 procent dose-
ring).

  Kornpris 135 til 170 kr. pr. hkg: 50 til 75 
procent dosering (variation 25 til 75 pro-
cent dosering).

  Deles aksbeskyttelsen, er det den totale 
mængde, som er angivet. Den laveste 
mængde anvendes i sorter, der er mindst 
modtagelige for Septoria, og ved lavt smit-
tetryk.

Strategi
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Skadedyr

Konklusion
Hvedegalmyg har optrådt med relativt svage og 
sene angreb, og der er derfor ikke opnået mer-
udbytter for bekæmpelse af hvedegalmyg. De 
sene angreb viser sig også ved bedømmelser af 
aksangreb, hvor der har været svage angreb på 
hovedskuddene, men op til 38 procent angreb-
ne kerner på sideskuddene, som blomstrer sene-
re. I årets forsøg er der i gennemsnit opnået 4,6 
hkg pr. ha i nettomerudbytte for at bekæmpe 
bladlus med Pirimor.

Angreb af havrerødsot
I efteråret 2011 var der flere bladlus end ellers 
i vinterhveden. Registreringer i ”risikomarker” i 
Planteavlskonsulenternes Registreringsnet har 
i gennemsnit vist omkring 1 procent planter 
angrebet af havrerødsot om foråret, mens det 
højeste angreb har været 10 procent angrebne 
planter.
 Hvert år følges forekomsten af bladlus om ef-
teråret i Planteavlskonsulenternes Registrerings-
net i vinterbyg og vinterhvede for at vurdere risi-
koen for angreb af viruset havrerødsot, der over-

føres af bladlus om efteråret. Registreringsnettet 
startede i efteråret 2007, da der i vækstsæsonen 
2007 mange steder optrådte kraftige angreb 

Fusariumtoksiner
•	 	I årets monitering af fusariumtoksiner har 

indholdet af fusariumtoksinerne DON (de-
oxynivalenol) og ZEA (zearalenon) i vinter-
hvede været på et forholdsvis lavt niveau, 
og kun i en enkelt prøve har grænsevær-
dien for DON i korn til human ernæring 
været overskredet. 

•	 	I årets forsøg i hvede med forfrugt hvede 
og reduceret jordbearbejdning har sprøjt-
ning med 1,0 liter Osiris pr. ha under blom-
string reduceret indholdet af fusariumtok-
sinet DON (deoxynivalenol) med knap 45 
procent.

Svampesprøjtning og foderværdi
•	 	Foderværdien til svin er ved svampesprøjt-

ning øget med omkring 1 enhed i gennem-

snit af de senere års forsøg, men der er ikke 
tale om sikre forskelle. Stigningen i foder-
værdi svarer til et yderligere merudbytte 
på op til 0,79 hkg pr. ha og altså 134 kr. pr. 
ha ved en kornpris på 170 kr. pr. hkg. Der 
har ikke været stigende foderværdi ved 
stigende indsats af svampemiddel, så ved 
beregning af den optimale dosis kan man 
nøjes med at regne i hkg pr. ha. Den even-
tuelt forbedrede foderværdi får man gratis 
oveni.

Svampesprøjtning og hektolitervægt
•	 	Svampesprøjtning har i gennemsnit af de 

senere års forsøg øget hektolitervægten 
med omkring 1 enhed og op til 3,1 enhe-
der. Der har kun været små forskelle på 
hektolitervægten ved forskellige doser. 

Strategi
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af havrerødsot. Der bedømmes derfor hvert 
efterår angreb af bladlus i ”risikomarker”, dvs i 
tidligt såede marker i milde områder af landet. 

Bladlusene fremmes af tidlig såning og mildt vejr 
om efteråret. I figur 9 ses forekomsten af bladlus 
i vinterhvede i efterårene 2007 til 2011. Vær op-
mærksom på inddelingen på y-aksen, hvor der i 
gennemsnit blev fundet op til omkring 3 procent 
angrebne planter i efteråret 2011. I vinterbygaf-
snittet ses tilsvarende data fra vinterbyg. Det 
fremgår, at der kun i efterårene 2007 og 2011 
blev fundet mere udbredte angreb af bladlus. 
I de mellemliggende år blev der således også 
fundet ingen eller meget lidt havrerødsot det 
følgende forår.
 I marker, som indgår i registreringsnettet, skal 
der efterlades et ubehandlet område, hvis der 
sprøjtes mod skadedyr om efteråret. Om foråret 
bedømmes angrebene af havrerødsot i de ube-
handlede områder for at sammenholde mæng-
den af bladlus om efteråret med angreb af hav-
rerødsot om foråret. Såfremt marken sprøjtes, 
skal der også bedømmes angreb i det sprøjtede 
område om foråret. I tabel 44 ses sammenhæn-
gen mellem angreb af bladlus om efteråret og 
angreb af havrerødsot om foråret. 

Bladlusangreb sommer 2012
Angrebene af bladlus har overvejende været 
svage til moderate i juni, men i juli er der udvik-
let kraftige angreb i mange marker. I figur 10 ses 

Tabel 44. Fundne angreb af bladlus i efteråret 
2011 sammenholdt med angrebet af havrerød-
sot i ubehandlet i sommeren 2012

Vinterhvede Maks. pct. planter 
med bladlus 

registreret efterår 
2011

Angreb af havrerødsot 
sommeren 2012

Område Ubehandlet Behandlet

Fyn  5 0,2 -
Fyn  10 1 -
Fyn  12 1 -
Lemvig 3 0 -
Lemvig 0 0 -
Esbjerg 25 11 2
Djursland 1 <1 -
Vejle/Kolding 3 0 -
Vejle/Kolding 24 10 -
Sønderjylland 8 <1 -
Sønderjylland 10 <1 -
Sønderjylland 10 <1 -
Sønderjylland 1 0 -
Sønderjylland 1 0 -
Vestsjælland 3 0,1 0
Vestsjælland 4 1 0
Vestsjælland 5 0,5 -
Vestsjælland 6 0,5 -
Storstrøm 0,5 0 -
Storstrøm 1 0 -
Storstrøm 1 0 -
Storstrøm 1 0 -
Storstrøm 2 0 -
Gennemsnit 5,9 ca. 1
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Bladlus i hvedeaks parasitteret af snyltehvepse. 
(Foto: Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for 
Landbrug).
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udviklingen af bladlus i Planteavlskonsulenter-
nes Registreringsnet i 2012 og de foregående 
fem år.

Bekæmpelse af bladlus og hvedegalmyg
I tabel 45 ses fangsten af orangegule hvedegal-
myg i feromonfælder i Planteavlskonsulenternes 
Registreringsnet i forskellige landsdele i 2012. 
Der fanges hvedegalmyg i alle landsdele. 
 Hveden er kun modtagelig for angreb af hve-
degalmyg i en meget kort periode, nemlig fra be-
gyndende skridning til begyndende blomstring 
(vækststadie 41 til 61). Småakset er afblomstret, 
når støvknapperne hænger ud. Enkelte sorter er 
resistente mod hvedegalmyg, men de p.t. mest 
dyrkede sorter er modtagelige.
 I 2012 har vinterhvedemarkerne i Danmark 
været i det modtagelige vækststadium i perio-
den fra omkring uge 22 (cirka 1. juni) til uge 24 
(medio juni). Fra mange af lokaliteterne med 
fangster er der medio juli indsendt aksprøver fra 
ubehandlede områder omkring fælderne. Ak-
sene er bedømt for angreb af larver af den oran-
gegule hvedegalmyg. Der er både indsendt aks 
fra hovedskud og sideskud. Sideskuddene blom-
strer et par dage senere end hovedskuddene og 
er derfor modtagelige på et lidt senere tidspunkt 
end hovedskuddene. For at vurdere bekæmpel-
sesbehovet benyttes den engelske bekæmpel-
sestærskel. Der anbefales bekæmpelse, hvis der 
fanges over 120 hvedegalmyg pr. dag, såfremt 
hveden er i et følsomt vækststadium (begynden-
de skridning til begyndende blomstring). Fanges 
der over 30 hvedegalmyg pr. dag, er der også en 

vis risiko, men det er mere usikkert, om sprøjt-
ningen bliver rentabel.
 I tabel 46 ses fangsterne og angreb af hvede-
galmyg i aks fra lokaliteter, hvorfra der er ind-
sendt aksprøver. Vær opmærksom på, at der er 
angivet ugevise fangster, mens tærsklen angives 
som 120 hvedegalmyg pr. dag. De fleste fælder 
er aflæst to gange om ugen. Det fremgår af ko-
lonnen til højre i tabel 46, at der er svage an-
greb i aksene i hovedskuddene (0 til 2 procent 
angrebne kerner), hvilket er i overensstemmelse 
med, at flyvningen næsten alle steder har været 
under bekæmpelsestærsklen i den kritiske pe-

Tabel 45. Fangster af orangegule hvedegalmyg i feromonfælder i forskellige landsdele

Vinter
hvede

Nord-
jylland

Ring-
købing Viborg Ribe Aarhus Vejle Sønder-

jylland Fyn Born-
holm

Køben-
havn

Vest-
sjælland Roskilde Stor-

strøm

Gennemsnitlig fangst af hvedegalmyg pr. uge

Uge 20 0 - - - 0 - - - - - - - 0
Uge 21 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 32 3
Uge 22 1 1 1 2 13 0 99 50 7 394 7 110 181
Uge 23 20 1 6 0 4 1 28 13 13 2 3 6 32
Uge 24 75 72 22 32 73 238 146 67 90 16 144 36 110
Uge 25 171 31 84 54 57 81 98 129 114 15 192 49 105
Uge 26 77 13 34 23 19 33 100 27 32 4 15 2 20
Uge 27 9 6 23 13 3 - 128 - 137 - - 45 32
Fangst i alt 352 123 169 123 168 352 598 286 392 430 361 279 483

Antal 
lokaliteter 9 2 3 1 11 4 9 3 4 1 3 1 8
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riode. Det fremgår også, at sideskuddene ikke er 
undsluppet angrebene på alle lokaliteter. På de 
to lokaliteter med mest angreb har 30 henholds-
vis 38 procent af kernerne på sideskuddene 
været angrebne, mens kernerne på hovedskud-
dene kun har været svagt angrebne. Det viser, 

hvor afgørende hvedens udviklingstrin er for 
angrebsrisikoen.
 I figur 11 er fangsterne opdelt efter sædskifte. 
Der er i lighed med tidligere år fanget flest hve-
degalmyg i tredje- og fjerdeårs vinterhvedemar-
ker. Fangsterne i feromonfælderne viser dog, at 

Tabel 46. Fangster af hvedegalmyg i feromonfælder og kerneangreb

Vinterhvede År med 
hvede

Gennemsnit af fangster i 2 feromonfælder
Pct. angrebne kerner

Hvedegalmyg

Uge 20 Uge 21 Uge 22 Uge 23 Uge 24 Uge 25 Uge 26 Uge 27 Hovedskud Sideskud

Nordjyllands amt
Syvsten, 9352 Dybvad 3. års - 0 1 4 6 57 134 - 0,3 0,0
Astrup, 9510 Arden 4. års - - 0 - 30 355 - 0 0,0 2,7
Gerding, 9520 Skørping 2. års - - 0 - 60 - 0 0,0 0,4
Klim, 9690 Fjerritslev 4. års - - 0 0 152 32 3 - 0,0 6,1
Vejby, 9760 Vrå 1. års - 0 2 - 20 120 30 - 0,2 0,8
9800 Hjørring 4. års 0 - 3 113 20 130 140 - 0,2 7,7
9900 Frederikshavn 3. års - - 2 14 303 305 - - 0,0 2,1

Aarhus amt
Følle, 8410 Rønde 3. års - 0 71 0 332 67 0 - 0,0 11,1
Gjerrild, 8500 Grenaa 1. års - 0 5 12 1 125 50 - 0,1 19,0
Fannerup, 8560 Kolind 4. års - 0 23 1 69 42 2 - 0,0 0,4
Pognæs, 8560 Kolind 2. års - 0 25 12 66 5 4 - 2,3 10,5
Hørning, 8900 Randers 4. års - 1 4 1 67 21 1 - 0,0 0,3

Sønderjyllands amt
6310 Broager 3. års - 0 235 41 537 42 120 - 1,5 8,0
6430 Nordborg 4. års - 0 186 18 221 51 25 0 0,0 4,5

Fyns amt
5610 Assens 2. års - 0 18 15 23 251 55 - 0,0 2,0

Vestsjællands amt
4100 Ringsted 1. års - 0 10 0 - 350 15 - 0,3 8,0

Københavns amt
Tåstrup, 2635 Ishøj 2. års - 0 394 2 16 15 4 - 0,2 0,5

Frederiksborg amt
3320 Skævinge 3. års - 0 0 - 852 - - - 1,4 38,1

Roskilde amt
Glim, 4000 Roskilde 2. års - 32 220 12 70 49 2 45 1,5 0,0

Storstrøms amt
Spjellerup, 4653 Karise 4. års - 0 1028 90 12 6 55 120 0,1 0,3

Bornholms amt
Olsker, 3770 Allinge 4 års - - 0 3 150 146 21 69 0,0 7,0

Forsøg
8983 Gjerlev J 2. års - 0 1 0 32 33 7 3 0,0 0,7
8543 Hornslet 1. års - 0 3 2 98 130 2 5 0,0 1,0
Ultang, 6100 Haderslev 1. års - - 0 21 36 208 410 603 1,1 15,8
6400 Sønderborg 4. års - 0 88 14 157 5 0 0 0,0 4,7
4960 Holeby 4. års 0 21 50 12 365 513 0 8 0,6 12,6
Poulsker, 3730 Neksø 4. års - 0 14 24 111 134 43 123 1,2 30,0
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der også i marker uden forfrugt vinterhvede kan 
forekomme mange hvedegalmyg.
 Udbredelsen af hvedegalmyg fremmes af 
hyppig hvededyrkning, da hvedegalmyggene 
overvintrer i jorden i hvedemarker. Der kan også 
forekomme mange hvedegalmyg, når forfrugten 
ikke er hvede, hvis der er dyrket meget hvede 
tidligere, da hvedegalmyg kan ligge over nogle 
år i jorden. Hvedegalmyggene kan via vinden 
også spredes til nabomarker. De senere år har 
der derfor også været opsat feromonfælder i 
et mindre antal marker, hvor forfrugten ikke er 
hvede.
 I tabel 47 ses resultaterne af årets forsøg med 
sprøjtning mod hvedegalmyg og bladlus i vin-
terhvede. Forskellige sprøjtetidspunkter (vækst-
stadie 41 til 43, 59 og 71) er afprøvet for at 
fastlægge det bedste tidspunkt til at bekæmpe 
hvedegalmyg. I tyske forsøg er der opnået en til-
fredsstillende bekæmpelse af hvedegalmyg fra 
vækststadium 42 (akset begynder at svulme). Be-

kæmpelse i vækststadium 71 er derimod uden 
effekt mod hvedegalmyg.
 Forsøgene med bekæmpelse af hvedegalmyg 
og bladlus har kørt siden 2006, men der er indgå-
et forskellige skadedyrsmidler i forsøgsplanen. I 
2012 er midlet Karate 5 CS nyt i afprøvningen, 
ligesom effekten af olien Renol er belyst både 
med og uden tilsætning til Teppeki. Karate 5 CS 
er en ny formulering af Karate 2,5 WG, som er 
på markedet. Indholdet af aktivstof er 50 gram 
pr. liter i Karate CS og 25 gram pr. kg i Karate 2,5 
WG, hvorfor normaldoseringen for Karate 2,5 
WG er 0,2 kg pr. ha og 0,1 liter pr. ha for Karate 
5 CS. Firmaet forventer Karate 5 CS på markedet 
til sæson 2013.
 Midlet Pirimor, der kun har effekt mod blad-
lus, er med i forsøgene for at vurdere, hvilken 
andel af merudbyttet der skyldes bekæmpelse 
af bladlus.
 Det fremgår af tabel 47, at der på det føl-
somme udviklingstrin er fanget relativt få hve-

Tabel 47. Bekæmpelse af hvedegalmyg og bladlus. (E40, E41)

Vinterhvede Sta-
dium

Fangst af hvedegalmyg i 
feromonfælder inden for 

ca. 4 uger

Pct. strå
med bladlus

Pct. angrebne
kerner Hkg kerne pr. ha

hoved-
skud

side-
skud Udb. 

og 
mer- 
udb.

Netto- 
mer-
ud- 

bytte

Netto- 
mer-
ud- 

bytte,
ny 

afgift

orangegule 
hvedegalmyg st. 45 st. 59 st. 71 st. 77 st. 45 st. 59 st. 71 st. 77

2012. 6 forsøg
1. Ubehandlet - 61 96 231 206 1 2 18 39 0,5 10,8 90,3 - -
2. 0,1 l Karate 5 CS 41-43 - - - - - 0 1 12 - - 4,3 3,6 -
3. 0,1 l Karate 5 CS 59 - - - - - - 1 5 - - 3,6 2,9 -
4. 0,05 l Karate 5 CS 59 - - - - - - 2 14 - - 3,7 3,2 -
5. 0,025 l Karate 5 CS 59 - - - - - - 5 13 - - 4,4 3,9 -
6. 0,1 l Mavrik 2F 59 - - - - - - 0 2 - - 3,0 2,3 1,6
7. 0,15 l Fastac 50 59 - - - - - - 1 7 - - 3,3 2,8 2,3
8. 0,2 kg Pirimor G 59 - - - - - - 1 8 - - 5,8 4,6 4,4
9. 0,1 kg Teppeki 59 - - - - - - 3 11 - - 2,4 0,8 1,2

10. 0,1 kg Teppeki 
+ 0,25 l Renol 59 - - - - - - 7 9 - - 2,5 0,7 1,1

11. 0,25 l Renol 59 - - - - - - 13 31 - - 1,0 0,5 0,5
12. 0,05 l Karate 5 CS 

0,05 l Karate 5 CS 
59 
71 - - - - - - 2 3 - - 4,0 2,9 -

13. 0,1 l Karate 5 CS 71 - - - - - - 19 4 - - 2,7 2,0 -
LSD 1-13 1,7 1,7 1,7
LSD 2-13 1,7 1,7 1,7

2011-2012. 13 forsøg
1. Ubehandlet - 43 378 560 289 0 3 13 28 0,4 6,6 83,5 - -
7. 0,15 l Fastac 50 59 - - - - - - 1 12 - - 2,5 2,0 1,5
8. 0,2 kg Pirimor G 59 - - - - - - 1 9 - - 3,4 2,2 2,0
9. 0,1 kg Teppeki 59 - - - - - - 2 12 - - 1,9 0,2 0,6
LSD 1-9 1,5
LSD 6-9 ns
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degalmyg og under tærsklen på 120 hvedegal-
myg pr. dag. Ved at sammenholde merudbyttet 
for anvendelse af Pirimor i forsøgsled 8 med de 
øvrige forsøgsled kan det også konkluderes, at 
bekæmpelse af bladlus er årsagen til de opnå-
ede merudbytter. Det højeste nettomerudbytte 
er opnået ved anvendelse af Pirimor, mens det 
laveste nettomerudbytte er opnået med Renol, 
hvor der i gennemsnit af forsøgene ikke er opnå-
et sikre merudbytter, og behandlingen har også 
kun reduceret mængden af bladlus meget lidt. 
Ved at sammenholde forsøgsled 4 og 12 fremgår 
det, at det ved den givne angrebsstyrke ikke har 
været en fordel at gentage behandlingen mod 
bladlus.

Larver af orangegul hvedegalmyg. Øverst angreb 
på en kerne, der endnu ikke har nået fuld længde. I 
2012 er hvedegalmyggene dukket for sent op til at 
forårsage angreb, men i nogle marker har de nået 
at gøre skade på aksene på sideskuddene, som 
blomstrer nogle dage senere end hovedskuddene. 
(Fotos: Finn Olsen, Sønderjysk Landboforening).
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Vårbyg

Sorter

Konklusion
Odyssey er den højest ydende vårbygsort i dette 
års landsforsøg. Lige efter følger nummersorter-
ne SJ 111703 og SY 410-235.
 Trods relativt beskedne svampeangreb er der 
i 2012 opnået et positivt nettomerudbytte for 
den gennemførte svampebekæmpelse i 57 af de 
60 sorter i afprøvningen.
 Igen i 2011 blev udvalgte vårbygsorter i 
landsforsøgene analyseret for indholdet af fo-
derenheder til svin. Det største udbytte, målt i 
foderenheder til svin pr. ha, blev opnået i num-
mersorten SY 409-228, der gav næsten 600 FEsv 
pr. ha mere end sorten med det mindste udbytte 
i sammenligningen, Malika.

Landsforsøg 
Odyssey er den højest ydende vårbygsort i årets 
landsforsøg. Den var også blandt de højest yden-
de i sidste års forsøg og giver i 2012 et udbytte, 
der er 6 procent større end målesortsblandin-
gens. Lige efter følger nummersorterne SY 410-
235 og SJ 111703, der begge er med i landsfor-
søgene for første gang og giver et udbytte, der er 
5 procent større end udbyttet i måleblandingen.
 Det højeste merudbytte for svampebekæm-
pelse på 6,3 hkg pr. ha er ligeledes opnået i sor-
ten Odyssey, der også sidste år gav det højeste 
merudbytte for svampebekæmpelsen. Det la-
veste merudbytte for svampebekæmpelsen på 
kun 0,2 hkg pr. ha er i 2012 opnået i sorten Ever-
green.
 Et stort og stabilt udbytte gennem flere års 
forsøg er en afgørende parameter ved valg af 
vårbygsort. Forholdstal for udbytte i de seneste 
fem års landsforsøg med vårbygsorter er vist i ta-
bel 1.
 Der er afprøvet 60 vårbygsorter i landsforsø-
gene 2012. Det er 17 sorter mere end i lands-
forsøgene sidste år. Hele 31 af vårbygsorterne i 
årets forsøg er med i landsforsøgene for første 

gang, mens syv af de afprøvede vårbygsorter har 
været med i fem år eller mere.
 I 2012 er otte af de ti anlagte forsøg gennem-
ført med et tilfredsstillende resultat. De to reste-
rende forsøg har ikke givet tilstrækkeligt sikre 
resultater. Der er som tidligere år anvendt en 
målesortsblanding som reference i forsøgene. 
Den har i 2012 bestået af sorterne Columbus, 
Cha Cha, Quench og Rosalina, idet Fairytale 
er erstattet af Columbus i forhold til sidste år. 
I 2012 er der høstet et udbytte på 72,3 hkg pr. 
ha i målesortsblandingen. Det er 2,3 hkg pr. ha 
mere end i 2011 og kun 1,6 hkg pr. ha mindre 
end rekordudbyttet i 2009.
 I tabel 2 er resultaterne af årets landsforsøg 
med vårbygsorter præsenteret. I tabellen er sor-
ternes udbytte vist for både Øerne, Jylland og 

Vælg en vårbygsort, der
•	 	har givet et stort og stabilt udbytte i flere 

års forsøg
•	 	har	 en	 lav	 modtagelighed	 over	 for	 syg-

dommene (i prioriteret rækkefølge):
 – meldug
 – bygrust
 – skoldplet og bygbladplet
•	 	har	resistens	mod	havrecystenematoder
•	 	har	en	god	stråstivhed,	så	der	ikke	er	be-

hov for vækstregulering 
•	 	har	en	 svag	 tendens	 til	nedknækning	af	

aks og strå.

Vælg altid en maltbygsort, der er accepteret 
af handelspartneren, ved dyrkning af vår-
byg til malt.

Ved dyrkning af vårbyg til svinefoder bør 
sorternes indhold af foderenheder (FEsv og 
FEso) pr. hkg så vidt muligt inddrages i be-
slutningen.

Strategi
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Tabel 1. Oversigt over flere års forsøg med 
vårbygsorter, forholdstal for udbytte

Vårbyg 2008 2009 2010 2011 2012

Blanding1) 100 100 100 100 100
Columbus 104 102 102 105 103
Quench 100 102 104 102 101
Fairytale 104 98 96 100 101
Keops 101 102 99 100 101
Tamtam 103 102 102 101 100
Rosalina 104 102 99 99 100
Simba 104 99 98 100 99
Sumit 101 101 105 101
Propino 101 99 100 99
Cha Cha 99 102 99 98
Genie 102 105 102
Pinocchio 103 103 101
Evergreen 101 103 100
Shandy 94 99 99
Chill 100 99 97
Odyssey 105 106
Laurikka 104 104
Malika 103 103
LAN 0848 103 103
KWS Asta 103 102
SY 409-228 106 101
KWS 09/320 105 101
Shuffle 103 101
Olympic 101 101
SW 12860-06 100 101
Overture 103 100
AC 05/565/180 100 99
Chicago 99 98
Carambole 102 97
SY 410-235 105
SJ 111703 105
Sanette 104
KWS 10/214 103
AC 06/509/41/5 103
Salome 102
Montoya 102
Crooner 102
SY 411-266 102
Chapeau 102
Paustian 102
Acclaim 101
NSL10-8320-A 101
Repleat 101
NOS 17257-81 101
KWS 107083 101
MH 5572-2 101
KWS 10/206 100
Pionier 100
Surge 100
Oreo 100
Milford 100
RhyncoStar 99
Invictus 99
Generick 99
SC 85068 98
Collage 98
NOS 15251-52 97
Cheers 97
Chief 96
SY 409-204 96

1)  2008: Power, Anakin, Quench, Scandium; 2009: Anakin, Quench, 
Power, Fairytale; 2010: Anakin, Quench, Rosalina, Fairytale; 2011: 
Anakin, Cha Cha, Quench, Rosalina; 2012: Columbus, Cha Cha, 
Quench, Rosalina.

Årets forsøg med vårbygsorter ved Holeby på Lol
land. I dette forsøg har sorterne Acclaim og Lau
rikka været de højest ydende med udbytter over 84 
hkg pr. ha. (Foto: Morten Haastrup, Videncentret 
for Landbrug).

Tabel 2. Landsforsøg med vårbygsorter 2012, 
med svampebekæmpelse. (F1)

Vårbyg

Udb. og 
 merudb.,
hkg kerne 

pr. ha

Hele landet

Øer-
ne

Jyl-
land

Udb. 
og 

mer-
udb., 
hkg 

kerne 
pr. ha

Fht. 
for ud-
bytte

Pct. 
råpro- 

tein

Pct. 
sti-

velse

Sorte-
ring, 
pct. 

kerner 
over 
2,5 
mm

Sorte-
ring, 
pct. 

kerner 
over 
2,8 
mm

Antal forsøg 3 5 8 8 8 8 5
Blanding1) 81,2 66,9 72,3 100 9,8 64,3 94 71
Odyssey 4,5 4,1 4,3 106 9,3 65,0 96 85
SJ 111703 1,2 4,9 3,5 105 9,6 64,6 94 71
SY 410-235 4,4 3,0 3,5 105 9,1 64,5 90 64
Laurikka 4,3 2,3 3,1 104 9,7 64,4 92 63
Sanette 3,6 2,2 2,8 104 9,3 64,4 95 79
KWS 10/214 1,9 2,8 2,5 103 9,6 64,2 98 89
Columbus 1,5 2,8 2,4 103 9,5 65,2 94 75
LAN 0848 2,3 2,4 2,4 103 9,6 64,2 96 81
Malika 4,8 0,8 2,3 103 9,4 64,5 94 63
AC 06/509/41/5 1,7 1,9 1,8 102 9,6 64,0 97 89
Montoya 3,1 0,9 1,7 102 9,4 64,6 96 82
Crooner 3,2 0,7 1,6 102 9,3 64,7 94 73
Paustian 0,8 1,8 1,5 102 9,5 65,3 96 84
Salome 2,8 0,6 1,4 102 9,7 64,4 95 76
Chapeau 3,2 0,2 1,3 102 9,2 64,8 95 76
KWS Asta -0,1 2,0 1,2 102 9,4 64,4 97 84
Genie -0,1 1,9 1,2 102 9,7 64,9 97 86
SY 411-266 2,9 0,1 1,2 102 9,3 64,3 93 65
Shuffle 1,3 0,9 1,0 101 9,5 64,7 98 90
NOS 17257-81 0,9 0,9 0,9 101 9,7 64,4 95 75
Quench 1,7 0,4 0,8 101 10,0 63,5 92 65
Sumit 0,7 0,9 0,8 101 9,7 64,3 94 72
Pinocchio 0,4 1,1 0,8 101 9,5 64,6 95 81
Olympic 0,5 1,0 0,8 101 9,6 64,9 94 76
SW 12860-06 0,1 1,3 0,8 101 9,9 64,1 95 72
MH 5572-2 1,3 0,6 0,8 101 10,3 63,4 97 86

fortsættes
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Vårbyg

Udb. og 
 merudb.,
hkg kerne 

pr. ha

Hele landet

Øer-
ne

Jyl-
land

Udb. 
og 

mer-
udb., 
hkg 

kerne 
pr. ha

Fht. 
for ud-
bytte

Pct. 
råpro- 

tein

Pct. 
sti-

velse

Sorte-
ring, 
pct. 

kerner 
over 
2,5 
mm

Sorte-
ring, 
pct. 

kerner 
over 
2,8 
mm

SY 409-228 1,4 0,2 0,7 101 9,7 64,6 94 78
KWS 09/320 2,3 -0,3 0,7 101 9,4 64,7 95 75
KWS 107083 -0,7 1,5 0,7 101 9,7 65,1 92 78
NSL10-8320-A 1,2 0,4 0,7 101 9,5 64,8 93 68
Acclaim 4,5 -1,6 0,7 101 9,2 65,4 90 53
Repleat 1,6 0,0 0,6 101 9,4 65,0 94 75
Fairytale 1,0 0,2 0,5 101 9,7 64,7 90 57
Simba 0,3 0,4 0,4 101 9,6 64,6 94 76
Rosalina 1,4 -0,3 0,3 100 9,6 64,2 94 69
Milford 0,8 0,0 0,3 100 9,5 64,5 89 60
Evergreen -1,0 0,8 0,2 100 9,6 65,1 97 83
KWS 10/206 1,7 -0,6 0,2 100 9,9 64,1 95 76
Tamtam 1,6 -0,8 0,1 100 9,4 65,0 94 70
Surge 0,3 0,0 0,1 100 9,6 64,9 94 74
Overture 0,8 -0,3 0,1 100 9,5 65,3 97 82
Oreo -0,6 0,4 0,0 100 9,7 63,7 96 82
Pionier -2,1 0,9 -0,2 100 9,8 63,9 94 81
Shandy -0,3 -0,5 -0,4 99 9,4 64,4 96 81
Invictus 0,0 -1,1 -0,6 99 9,3 64,8 94 72
Generick 0,9 -1,5 -0,6 99 9,6 65,0 92 64
AC 05/565/180 1,3 -1,7 -0,6 99 9,8 63,7 96 80
Keops -0,6 -0,7 -0,7 99 10,3 63,6 94 72
RhyncoStar 0,6 -1,6 -0,8 99 9,4 64,8 93 71
Propino -2,2 -0,1 -0,9 99 9,5 64,9 98 89
Chicago 0,0 -1,8 -1,1 98 9,5 64,0 94 73
Collage 1,4 -2,7 -1,1 98 9,9 64,1 93 63
SC 85068 0,0 -2,3 -1,4 98 9,1 65,1 87 45
Cha Cha -1,9 -1,6 -1,7 98 10,0 63,7 93 71
NOS 15251-52 -1,5 -2,0 -1,8 98 9,7 64,8 95 76
Carambole -2,2 -1,7 -1,9 97 10,5 62,9 96 79
Cheers 0,0 -3,2 -2,0 97 10,1 63,6 95 78
Chill -2,5 -2,1 -2,3 97 9,9 64,1 95 77
SY 409-204 -4,5 -1,4 -2,6 96 9,7 64,0 97 88
Chief -1,5 -3,5 -2,8 96 9,8 65,4 92 64
LSD 3,0 2,2 1,9

1) Columbus, Cha Cha, Quench, Rosalina.

Tabel 2. Fortsat

55 60 65 70 75
Blanding1)

Laurikka
SJ 111703

Crooner
Odyssey

SY 410-235
Malika

Columbus
Keops

KWS 10/214
LAN 0848

Sanette
AC 06/509/41/5

Chapeau
NOS 17257-81

Acclaim
Paustian

SY 411-266
Simba

Montoya
Genie

Salome
SY 409-228

KWS 09/320
Olympic

Oreo
Repleat
Shu�e

Fairytale
Sumit

KWS 107083
Pinocchio

RhyncoStar
NSL10-8320-A

Pionier
SW 12860-06

Tamtam
KWS Asta
SC 85068

Rosalina
Milford
Quench

Surge
Generick

Chicago
MH 5572-2

Overture
Shandy
Invictus
Collage

KWS 10/206
AC 05/565/180

Chill
Evergreen

Propino
Carambole

NOS 15251-52
Cheers

Cha Cha
SY 409-204

Chief

Vårbygsorter 2012
med og uden svampebekæmpelse

Uden svampebekæmpelse Nettoudbytte i behandlet
Omk. til udbringning Omk. til svampemidler

1) Rosalina, Columbus, Quench, Cha Cha.

Figur 1. Udbytte og merudbytte i vårbygsorter med 
og uden svampebekæmpelse. Den lyseblå bjælke 
viser udbyttet uden svampebekæmpelse. Den sam
lede flerfarvede bjælke viser udbyttet med svampe
bekæmpelse. Den røde del af bjælken viser udgiften 
til svampemidler, og den gule del af bjælken viser 
udgiften til udsprøjtning ved en pris på 70 kr. pr. ha. 
Den mørkeblå del af bjælken viser nettoudbyttet.
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hele landet. I højre side af tabellen ses analyser 
af råprotein- og stivelsesindhold i det høstede 
korn sammen med sorteringen, der er målt i alle 
forsøg. I 2012 er indholdet af råprotein godt 1 
procentpoint lavere end i sidste års forsøg, hvil-
ket hænger sammen med det større udbytte i 
dette års forsøg. Proteinindholdet ligger i flere 
af sorterne under 9,5 procent. Det vil normalt 
betyde et fradrag i prisen, hvis de afregnes som 
maltbyg. Stivelsesindholdet ligger i år cirka 1,5 
procentpoint højere end i 2011, målt som gen-
nemsnit af de afprøvede sorter. Sorteringen er 
til gengæld en smule bedre end sidste år, og kun 
sorterne Milford og SC 85068 er under grænsen 
på 90 procent kerner over 2,5 mm. Det vil som 
regel også medføre fradrag i prisen ved afreg-
ning som maltbyg.
 I år er der gennemført tre forsøg med og uden 
svampebekæmpelse i vårbygsorterne. Resulta-
terne af disse forsøg er vist i tabel 3. Forsøgene 
viser betydningen af sorternes indbyggede resi-
stens mod de svampesygdomme, der har været 
fremherskende i vækståret. Svampebekæm-
pelsen er gennemført sidst i maj og i første del 
af juni. På dette tidspunkt kan det fastlægges, 

Tabel 3. Vårbygsorter med og uden svampebe
kæmpelse, 2012. (F2)
A: Uden svampebekæmpelse
B: 0,15 liter Comet + 0,15 liter Folicur EC 250 
pr. ha, udbragt på en gang, eller 0,15 liter 
Comet + 0,35 liter Folicur EC 250 pr. ha, ud
bragt ad to gange

Vårbyg

Procent angreb i A

Udbytte,
hkg kerne 

pr. ha

Merudb. 
for 

svampe- 
be-

kæmp., 
hkg pr. 

ha
mel-
dug

skold-
plet

byg-
blad-
plet

bygrust

A B B-A1)

Antal forsøg 3 3 3 3 3 3
Blanding2) 0 0,1 0,2 0,5 65,4 68,7 3,3
Laurikka 0 0,04 0,02 0,6 68,1 72,9 4,8
SJ 111703 1 0,2 0,2 0,09 69,0 72,7 3,7
Crooner 0 0,4 0,2 0,2 68,1 71,8 3,7
Odyssey 0 0,08 0,3 0,3 65,0 71,3 6,3
SY 410-235 0 0,6 0,1 0,3 67,6 71,3 3,7
Malika 0 0,2 0,02 0,4 67,5 70,8 3,3
Columbus 0 0,2 0,3 0,3 66,7 70,7 4,0
Keops 0 0,03 0,07 0,6 66,6 70,6 4,0
KWS 10/214 0 0,1 0,1 0,2 67,9 70,5 2,6
LAN 0848 0 0,08 0,2 0,4 68,4 70,5 2,1
Sanette 0 0,1 0,07 0,7 66,4 70,4 4,0
AC 06/509/41/5 0 0,03 0,02 0,3 67,6 70,3 2,7
Chapeau 0 0,8 0,8 0,6 65,7 70,2 4,5
NOS 17257-81 0 0,03 0,05 0,2 66,8 70,2 3,4
Acclaim 0 0,03 0,1 0,3 63,9 70,1 6,2
Paustian 0 0,04 0,09 0,2 67,5 69,9 2,4
SY 411-266 0 0,3 0,09 0,4 64,8 69,6 4,8
Simba 0 0,1 0,08 0,2 65,9 69,5 3,6
Montoya 0 0,06 0,1 0,4 66,6 69,4 2,8
Genie 0,01 0,02 0,05 0,3 65,6 69,2 3,6
Salome 0 0,2 0,03 0,3 67,1 69,0 1,9
SY 409-228 0 0,06 0,2 0,2 67,2 69,0 1,8
KWS 09/320 0 0,2 0,3 0,5 65,5 69,0 3,5
Olympic 0 0,5 0,3 0,9 65,8 68,9 3,1
Oreo 0 0,02 0,2 0,3 63,2 68,9 5,7
Repleat 0 0,2 0,4 0,3 63,5 68,9 5,4
Shuffle 0 0,6 0,03 0,8 64,3 68,8 4,5
Fairytale 0,7 0,1 0,1 0,1 65,6 68,7 3,1
Sumit 0 0,8 0,1 0,5 63,7 68,7 5,0
KWS 107083 0 0,07 0,2 0,2 67,3 68,7 1,4
Pinocchio 0 0,03 0,2 0,4 66,4 68,6 2,2
RhyncoStar 0 0,2 0,3 0,3 64,7 68,6 3,9
NSL10-8320-A 0 0,1 0,1 0,5 65,1 68,5 3,4
Pionier 2 0,2 0,06 0,07 63,6 68,5 4,9
SW 12860-06 0,04 0,2 0,06 0,1 66,2 68,4 2,2
Tamtam 0 0,3 0,1 0,1 65,4 68,3 2,9
KWS Asta 0 0,2 0,05 0,3 65,8 68,2 2,4
SC 85068 0 0,1 0,1 0,3 63,5 68,2 4,7
Rosalina 0 0,04 0,09 0,4 64,5 68,1 3,6
Milford 4 0,4 0,04 0,06 65,7 68,0 2,3
Quench 0 0,4 0,3 0,7 64,2 67,9 3,7
Surge 0 0,5 0,08 0,2 64,6 67,9 3,3
Generick 0 0,6 0,09 0,2 63,8 67,8 4,0
Chicago 0 0,1 0,4 0,2 64,2 67,6 3,4
MH 5572-2 0 0,2 0,1 0,2 64,7 67,6 2,9
Overture 0 0,1 0,1 0,4 64,8 67,4 2,6

Vårbyg

Procent angreb i A

Udbytte,
hkg kerne 

pr. ha

Merudb. 
for 

svampe- 
be-

kæmp., 
hkg pr. 

ha
mel-
dug

skold-
plet

byg-
blad-
plet

bygrust

A B B-A1)

Shandy 2 0,3 0,05 0,1 63,4 67,2 3,8
Invictus 0 0,08 0,1 0,3 65,1 67,2 2,1
Collage 0 0,3 0,06 0,4 65,7 67,1 1,4
KWS 10/206 0 0,1 0,05 0,3 66,0 67,0 1,0
AC 05/565/180 0 0,01 0,1 0,4 63,9 66,9 3,0
Chill 0 0,3 0,6 0,1 63,6 66,8 3,2
Evergreen 0 0,08 0,1 0,2 66,4 66,6 0,2
Propino 0,9 0,2 0,1 0,4 64,6 66,5 1,9
Carambole 0 0,1 0,1 0,3 64,7 66,4 1,7
NOS 15251-52 0,01 0,05 0,06 0,2 64,6 66,3 1,7
Cheers 0 0,09 0,04 0,2 63,1 65,9 2,8
Cha Cha 0 0,1 0,1 0,8 62,7 65,8 3,1
SY 409-204 0 0,05 0,03 0,4 65,2 65,6 0,4
Chief 0 0,4 0,09 0,4 59,8 65,0 5,2
LSD, sorter 2,6
LSD, svampebek. 0,5
LSD, vekselvirkning mellem sorter og 
svampebek. ns

1) Omkostningen til svampebekæmpelse svarer til 1,2 hkg pr. ha.
2) Columbus, Cha Cha, Quench, Rosalina.

Tabel 3. Fortsat
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hvilke sygdomme der er dominerende i vækst-
sæsonen, således at svampebekæmpelsen kan 
afstemmes efter situationen i den enkelte mark. 
Svampeangrebene i dette års forsøg er relativt 
svage, og samlet set ligger merudbytterne for 
den gennemførte svampebekæmpelse i lands-
forsøgene derfor kun en smule over det lave ni-
veau i de foregående to års forsøg. Merudbyttet 
for den gennemførte svampebekæmpelse svin-
ger fra 0,2 hkg pr. ha i sorten Evergreen og op til 
6,3 hkg pr. ha i sorten Odyssey.
 I figur 1 ses en grafisk afbildning af resultater-
ne af årets tre landsforsøg med vårbygsorter med 
og uden svampebekæmpelse. Figuren illustrerer 
økonomien i den gennemførte bekæmpelse i 
de afprøvede sorter. Svampebekæmpelsen har 
som gennemsnit af årets forsøg kostet, hvad der 
svarer til 1,2 hkg pr. ha inklusive udbringningen. 
Som følge af den relativt lave omkostning til den 
gennemførte behandling er der opnået et posi-
tivt nettomerudbytte for svampebekæmpelsen i 
57 af de 60 afprøvede sorter.

Foderværdi i vårbygsorter 2011
Igen i 2011 blev udvalgte sorter af vårbyg i lands-
forsøgene analyseret for foderværdien til svin. 
Der blev analyseret prøver af syv sorter af vår-
byg. Det er fem færre end i 2010. Ligesom årene 
før blev der analyseret prøver fra tre lokaliteter, 
hvor der var opnået normale udbytter, dvs. at de 
ikke var præget af tørke, sygdomme eller tilsva-
rende. Det er med til at sikre, at analyserne med 
størst mulig sikkerhed viser forskelle i sorternes 
kvalitet. Prøver fra høst 2012 er i øjeblikket ved 

at blive analyseret for foderværdi. Analyseresul-
taterne fra 2012 vil blive publiceret, så snart de 
foreligger. Analyseresultaterne fra høst 2011 er 
præsenteret i tabel 4.

Supplerende forsøg med vårbygsorter
Sideløbende med landsforsøgene med vårbyg-
sorter er der i 2012 gennemført i alt 15 supple-
rende forsøg med 14 af de afprøvede sorter. Sor-
terne i de supplerende forsøg er som tidligere år 
udvalgt af de lokale planteavlskonsulenter, der 
ser dem som særligt interessante, enten fordi de 
er blandt de mest udbredte, eller de er nye og 
lovende på markedet.
 Resultaterne af de supplerende forsøg ses i ta-
bel 5, hvor de er opdelt på landsdele. I år ligger 
udbyttet i de supplerende forsøg omkring 5 hkg 
pr. ha lavere end i landsforsøgene. Samlet set 
rangerer sorterne i de supplerende forsøg næ-
sten som i landsforsøgene, med de undtagelser, 
at sorterne Fairytale, Quench og Simba klarer 
sig relativt bedre i landsforsøgene, mens sorten 
Evergreen klarer sig relativt bedre i de suppleren-
de forsøg. Der er i år nogen forskel på, hvordan 
flere af sorterne har klaret sig i forskellige dele af 
landet. Størst variation i forholdstal for udbytte 
mellem landsdelene er der i sorterne Fairytale 
og Sumit. Det skal i den forbindelse bemærkes, 
at forskellene i årets forsøg er baseret på ganske 
få forsøg i nogle af landsdelene.
 I tabel 6 er resultaterne af årets supplerende 
forsøg opdelt efter forfrugt. Kun tre forsøg har 
vårbyg som forfrugt, og udbytteniveauet med 
forfrugt vårbyg er generelt mindre, end hvor 

Tabel 4. Vårbygsorternes rangering i forhold til udbyttet af foderenheder, FEsv pr. ha, landsfor
søg 2011. Se afsnittet Sorter, priser, midler og udviklingsstadier vedrørende definition af FEsv og 
FEso

Vårbyg, 2011 FEsv pr. hkg FEso pr. hkg Pct. råprotein Pct. stivelse Fht. for 
udbytte

Udbytte, 
hkg pr. ha FEsv pr. ha FEso pr. ha

Antal forsøg 3 3 10 10 10 10
Blanding1) 105,9 105,6 10,4 63,1 100 70,0 7.413 7.392
SY 409-228 107,2 106,6 10,8 63,3 106 74,4 7.976 7.931
Columbus 107,3 106,9 10,7 63,5 105 73,4 7.876 7.846
Overture 107,5 107,1 10,9 63,5 103 72,2 7.762 7.733
Shuffle 107,6 107,1 11,0 62,8 103 71,8 7.726 7.690
Laurikka 105,7 105,3 10,8 62,8 104 72,9 7.706 7.676
Tamtam 105,8 105,4 10,8 63,3 101 70,9 7.501 7.473
Mailka 102,1 102,2 10,6 62,9 103 72,5 7.402 7.410
LSD ns ns 2,5

1) Anakin, Cha Cha, Quench, Rosalina.
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forfrugten er andet korn eller ikke korn. En sam-
menligning af forholdstallene på tværs af tabel-
len giver et indtryk af, om nogle sorter klarer sig 
relativt bedre, når forfrugten er andet end korn i 
forhold til, når forfrugten er korn. Sorterne Fairy-
tale og Rosalina ser ud til at klare sig relativt rin-

Tabel 5. Vårbygsorter, supplerende forsøg med svampebekæmpelse 2012. (F3)

Vårbyg

Udbytte i hkg pr. ha og forholdstal

Sjælland Lolland-
Falster Bornholm Øerne Sønder-

jylland
Øst-

jylland
Vest-

jylland
Nord-

jylland Jylland Hele landet

Antal forsøg 2 3 1 6 3 3 1 2 9 15
Blanding1), hkg kerne pr. ha 70,9 70,0 64,8 69,4 66,7 61,9 65,1 71,9 66,1 67,4
Blanding1) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Quench 95 97 103 97 98 100 95 102 99 98
Rosalina 100 102 102 101 99 100 101 101 100 100
Tamtam 102 100 101 101 97 99 103 101 99 100
Propino 99 97 97 98 98 100 102 103 100 99
Columbus 106 100 102 102 102 104 101 105 103 103
Cha cha 97 95 99 97 92 97 97 96 95 96
Chill 100 96 100 98 95 94 94 103 96 97
Shuffle 103 95 100 99 104 100 96 105 102 101
Keops 98 99 101 99 99 100 101 104 101 100
Sumit 105 100 96 101 107 100 93 104 103 102
Simba 97 97 103 98 96 98 101 100 98 98
Fairytale 99 99 102 100 92 97 102 103 97 98
Evergreen 106 100 100 102 106 102 108 104 104 103
Pinocchio 106 100 100 102 102 102 106 100 102 102
LSD (forholdstal) 6 4 3 3 8 5 4 ns 4 3

1) Columbus, Cha Cha, Quench, Rosalina.

Tabel 6. Vårbygsorter 2012, opdelt efter 
forfrugt. Supplerende forsøg med svampebe
kæmpelse. (F4)

Vårbyg

Udbytte og merudbytte, opdelt efter forfrugt

Vårbyg Andet korn Ikke korn

hkg 
pr. ha fht. hkg 

pr. ha fht. hkg 
pr. ha fht.

Antal forsøg 3 7 5
Blanding1) 61,6 100 68,7 100 69,0 100
Quench -0,6 99 -0,7 99 -2,0 97
Rosalina -2,1 97 1,4 102 0,2 100
Tamtam -0,1 100 -0,5 99 0,6 101
Propino -1,5 98 -0,2 100 -0,4 99
Columbus 4,0 106 1,6 102 1,4 102
Cha cha -1,4 98 -3,7 95 -2,5 96
Chill -0,2 100 -1,8 97 -3,3 95
Shuffle 1,3 102 2,0 103 -2,2 97
Keops 1,2 102 -0,6 99 0,0 100
Sumit 1,7 103 2,6 104 -1,0 99
Simba 0,1 100 -0,6 99 -2,7 96
Fairytale -4,4 93 -1,3 98 1,1 102
Evergreen 3,4 106 2,4 103 1,2 102
Pinocchio 1,8 103 1,9 103 0,6 101
LSD ns 2,4 2,4

1) Columbus, Cha Cha, Quench, Rosalina.

Tabel 7. Vårbygsorter, supplerende forsøg med 
og uden svampebekæmpelse 2012. (F5)
A: Uden svampebekæmpelse
B: 0,15 liter Comet + 0,15 liter Folicur EC 250 
pr. ha, udbragt på én gang, eller 0,15 liter 
Comet + 0,35 liter Folicur EC 250 pr. ha eller 
0,1 liter Comet + 0,35 liter Bell + 0,15 liter 
Approach + 0,5 liter Prosaro 250 EC pr. ha, ud
bragt ad to gange

Vårbyg

Procent dækning i A
Udbytte,
hkg kerne

pr. ha

Merudbytte 
for svampe- 

bekæmpelse, 
hkg pr. ha, B-A

byg-
blad-
plet

byg-
rust

skold-
plet

mel-
dug A B brutto netto

7 forsøg
Blanding1) 0,4 6 0,1 0 59,2 66,8 7,6 6,2
Quench 0,5 7 0,1 0 56,2 64,4 8,2 6,8
Rosalina 0,3 5 0,2 0 59,3 67,2 7,9 6,5
Tamtam 0,5 5 0,2 0 60,1 67,2 7,1 5,7
Propino 0,3 6 0,02 2 59,4 66,5 7,1 5,7
Columbus 0,3 5 0,2 0 63,0 68,7 5,7 4,3
Cha cha 0,3 10 0,08 0 56,9 64,7 7,8 6,4
Chill 0,6 6 0,2 0 59,1 64,7 5,6 4,2
Shuffle 0,4 6 0,3 0,01 58,9 65,6 6,7 5,3
Keops 0,7 8 0,06 0 60,8 66,3 5,5 4,1
Sumit 0,3 9 0,06 0 57,2 66,7 9,5 8,1
Simba 0,4 4 0,06 0 60,8 65,6 4,8 3,4
Fairytale 0,2 2 0,3 3 62,7 66,9 4,2 2,8
Evergreen 0,5 3 0,3 0 65,1 69,1 4,0 2,6
Pinocchio 0,4 5 0,1 0 61,1 68,5 7,4 6,0
LSD, sorter 2,1
LSD, svampebek. 0,8
LSD, vekselvirkning mellem sorter og 
svampebek. ns

1) Columbus, Cha Cha, Quench, Rosalina.
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gere med forfrugt vårbyg, mens sorterne Shuffle 
og Sumit ser ud til at klare sig relativt ringere 
med forfrugt ikke korn.
 Syv af de supplerende forsøg med vårbygsor-
ter er i 2012 gennemført med og uden svam-
pebekæmpelse. Resultaterne af disse forsøg er 
vist i tabel 7. Merudbytterne for den gennem-
førte svampebekæmpelse er en smule højere 
end i landsforsøgene, ligesom også indsatsen 
med svampemiddel er det. Det højeste merud-
bytte for den gennemførte svampebekæmpelse 
på 9,5 hkg pr. ha er opnået i sorten Sumit, der 
også giver det højeste merudbytte for svampe-
bekæmpelse blandt de udvalgte sorter i årets 
landsforsøg. Den gennemførte svampebekæm-
pelse er, som det fremgår af kolonnen yderst til 
højre i tabel 7, rentabel i alle de afprøvede sorter 
i 2012.

Vårbygsorternes egenskaber og flere års 
forsøg
I tabel 8 ses registreringerne i årets observati-
onsparceller med vårbygsorter. Der er i 2012 
observeret fem dages forskel i modningsdatoen 
mellem den tidligst modnende sort, Simba, og 
de otte sildigst modnende sorter. Strålængden 
varierer fra 56 cm i sorten Sanette til 72 cm i sor-
terne KWS 10/214, KWS 107083 og KWS Asta. 
Der er ikke observeret lejesæd i årets observati-
onsparceller med vårbygsorter.

Karaktererne for nedknækning er korrigeret for 
forskelle i sorternes modningstidspunkt. I årets 
observationsparceller er der kun registreret en 
beskeden tendens til nedknækning af aks og strå 
på én lokalitet. Den højeste karakter på 5 for 
nedknækning af aks er observeret i sorten Pau-
stian, mens sorterne Crooner, KWS 10/206, MH 
5572-2 og Repleat er gået helt fri med karakte-
ren 0. Størst tendens til nedknækning af strå er 
observeret i sorten Acclaim med karakteren 8, 
mens sorterne SY 409-204, SY 410-235 og SY 
411-266 er gået helt fri med karakteren 0.
 Angrebene af meldug er i 2012 på niveau 
med sidste års svage angreb, og 52 af de 60 sor-
ter i afprøvningen er helt fri for spor af meldug, 
mens de kraftigste angreb, svarende til 10 pro-
cent dækning, er registreret i sorten Milford. De 
observerede angreb af bygrust er en smule kraf-
tigere i årets observationsparceller, sammenlig-
net med 2011. Angrebsgraden varierer fra 0,03 
procent dækning i sorten Milford til 11 procent 
dækning i sorterne Chapeau, Mailka, Montoya, 
Odyssey og Shuffle. Angrebene af skoldplet har 
i 2012 været knap så kraftige som i sidste års 
observationsparceller. De kraftigste angreb er i 
år set i sorten Milford med 14 procent dækning, 
mens nummersorterne AC 05/565/180 og AC 
06/509/41/5 er gået helt fri for angreb af skold-
plet. Der er ikke registreret angreb af bladplet 
i årets observationsparceller. Til gengæld har 

Tabel 8. Vårbygsorternes egenskaber 2012

Vårbyg

Observationsparceller 2012 Beskrivende Sortsliste1)

Dato for 
moden-

hed

Strå-
læng-

de, 
cm

Karakter 
for ned-
knæk-
ning af 

aks2)

Karakter 
for ned-
knæk-
ning af 

strå2)

Procent dækning med Resistens 
mod 

havrecyste-
nematoder, 
race I og II

Specifik 
meldug-
resistens

Foder-
kvalitet

Korn-
vægt

Eks-
trakt-

ud-
bytte

Vis-
kosi-
tetmel-

dug
byg-
rust

skold-
plet

Ra-
mu-
laria

Antal forsøg 7 5 1 1 9 5 4 13
Blanding3) 10/8 66 3 4 0 4 11 20
AC 05/565/180 10/8 59 2 3 0 1,8 0 17 Resistent
AC 06/509/41/5 10/8 61 1 1 0 7 0 29 Resistent
Acclaim 11/8 64 2 8 0 4 2,3 16
Carambole 9/8 62 2 2 0 0,3 1 23 Resistent
Cha Cha 9/8 67 1 2 0 8 4,6 21 Modtagelig Mlo 8 7 2
Chapeau 11/8 62 3 4 0 11 9 23 Resistent 7 8 1
Cheers 11/8 64 2 3 0 6 0,9 15 Resistent 7 7 1
Chicago 10/8 60 3 3 0 2,8 2 25 Modtagelig 8 7 1
Chief 10/8 64 1 3 0 4,7 8 22 Resistent 6 8 2
Chill 10/8 64 1 2 0 0,9 3,8 39 Resistent 8 6 1
Collage 10/8 60 2 5 0 1,1 2,5 20 Modtagelig
Columbus 10/8 67 2 2 0 1,4 6 14 Modtagelig 8 8 2
Crooner 11/8 58 0 1 0 1,7 0,03 11
Evergreen 11/8 66 2 3 0 0,2 1,5 14 Resistent 8 8 2

fortsættes
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angrebene af Ramularia været noget kraftigere 
i 2012, sammenlignet med de to foregående 
år. De kraftigste angreb, svarende til 39 procent 
dækning, er registreret i maltbygsorten Chill, 
mens de svageste angreb, svarende til 2,5 pro-
cent dækning, er registreret i sorten Malika.
 På ejendomme, hvor der dyrkes meget korn 

og/eller majs, er sorter med resistens mod havre-
cystenematoder vægtet højt. Der er, som det ses 
af tabel 8, dokumenteret resistens mod havrecy-
stenematoder i 29 af de afprøvede sorter i 2012.
 Kvalitetsegenskaberne for de kun 15 af de 
afprøvede vårbygsorter, der er på den danske 
sortsliste i 2012, er vist yderst til højre i tabel 8. 

Vårbyg

Observationsparceller 2012 Beskrivende Sortsliste1)

Dato for 
moden-

hed

Strå-
læng-

de, 
cm

Karakter 
for ned-
knæk-
ning af 

aks2)

Karakter 
for ned-
knæk-
ning af 

strå2)

Procent dækning med Resistens 
mod 

havrecyste-
nematoder, 
race I og II

Specifik 
meldug-
resistens

Foder-
kvalitet

Korn-
vægt

Eks-
trakt-

ud-
bytte

Vis-
kosi-
tetmel-

dug
byg-
rust

skold-
plet

Ra-
mu-
laria

Fairytale 10/8 70 3 4 1,1 0,08 3,3 9 Modtagelig 6 5 8 2
Generick 10/8 59 1 1 0 6 1,5 13 Resistent
Genie 11/8 64 1 3 0 6 1,5 11
Invictus 10/8 67 4 4 0 1,1 0,05 21 Resistent
Keops 8/8 57 2 3 0 7 1,3 35 Resistent Mlo 2 7
KWS 09/320 11/8 60 2 1 0 6 2,6 18
KWS 10/206 12/8 61 0 1 0 1,4 14 6
KWS 10/214 9/8 72 2 4 0 6 4,8 10 Resistent
KWS 107083 12/8 72 2 3 0 9 8 10
KWS Asta 10/8 72 3 3 0 5 2,9 10 Resistent
LAN 0848 12/8 64 1 2 0 1,5 0,3 20
Laurikka 10/8 57 1 2 0 8 0,5 15 Resistent
Malika 11/8 58 1 3 0 11 13 2,5 Modtagelig
MH 5572-2 11/8 69 0 1 0 2,6 7 14
Milford 12/8 62 1 1 10 0,03 14 7
Montoya 11/8 64 2 4 0 11 0,4 27
NOS 15251-52 9/8 60 3 3 0 8 0,8 15 Resistent
NOS 17257-81 10/8 65 2 2 0 7 0,3 10 Resistent
NSL10-8320-A 10/8 70 1 2 0 3,6 2 15
Odyssey 11/8 66 1 2 0 11 1 16 Resistent
Olympic 11/8 61 1 2 0 9 0,5 28 Resistent 7 8 1
Oreo 9/8 64 1 1 0 8 0,03 13 Modtagelig
Overture 11/8 65 1 2 0 2,3 0,1 11
Paustian 10/8 65 5 3 0 0,4 0,2 14 Modtagelig
Pinocchio 10/8 68 2 5 0 3,4 1,5 23 Modtagelig 7 7 1
Pionier 11/8 68 1 2 3,5 4,6 0,3 17
Propino 11/8 68 3 2 1,5 3,4 1,5 18 Resistent
Quench 11/8 66 3 3 0 8 13 27 Resistent Mlo 7 6 8 2
Repleat 11/8 60 0 1 0 10 3,3 21 Resistent
RhyncoStar 10/8 57 2 6 0 3,8 1,8 18 Resistent
Rosalina 8/8 66 3 5 0 2,2 2,3 18 Modtagelig Mlo 6 8 7 1
Salome 8/8 60 2 5 0 1,8 3,3 14 Resistent Mlo
Sanette 11/8 56 2 1 0 4,9 2,5 16 Modtagelig
SC 85068 12/8 65 3 2 0 1,2 0,8 19
Shandy 11/8 57 2 3 1,5 0,4 2,8 23
Shuffle 11/8 64 2 3 0 11 0,8 18 Resistent
Simba 7/8 60 2 1 0 1,1 2,5 24 Resistent Mlo 3 6
SJ 111703 10/8 71 1 3 3,7 0,6 1 17 Resistent
Sumit 12/8 61 2 3 0,01 2,9 7 20 Modtagelig
Surge 10/8 59 2 2 0 9 2,3 27 Resistent
SW 12860-06 8/8 58 1 1 0,02 0,3 1,3 8
SY 409-204 12/8 63 1 0 0 6 0,2 18 Resistent
SY 409-228 10/8 60 2 1 0 0,7 0,1 22
SY 410-235 12/8 59 1 0 0 6 2 23
SY 411-266 12/8 65 1 0 0 3,6 15 17
Tamtam 11/8 66 2 1 0 6 3 15 Resistent

1) Skala 1-9, 1 = lav værdi. 2) Skala 0-10, 0 = ingen nedknækning. 3) Columbus, Cha Cha, Quench, Rosalina.

Tabel 8. Fortsat
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En god maltbygsort skal helst kombinere et stort 
ekstraktudbytte med en lav viskositet, mens en 
god foderbygsort skal have en høj karakter for 
foderkvalitet.
 Et stort og stabilt udbytte er af afgørende be-
tydning ved valg af vårbygsort, og sorter, der har 
givet et stort og stabilt udbytte gennem flere års 
forsøg, bør altid foretrækkes. Det gennemsnit-
lige forholdstal for udbytte for de seneste to til 
fem år er vist i tabel 9 for de sorter, der har været 
med i perioden. Resultaterne i tabel 9 kan, når 
de sammenholdes med resultaterne i tabel 1 i 
dette afsnit, give et godt overblik over, hvordan 
sorterne har klaret sig gennem flere års afprøv-
ning.
 I alt ti vårbygsorter har udgjort mere end 1,0 
procent af salget af certificeret udsæd til høst 
2012. Sorternes andel af salget fremgår af tabel 

10. Maltbygsorten Quench står, ligesom de to 
foregående år, for næsten halvdelen af salget og 
er nu for fjerde år i træk den mest solgte vårbyg-
sort. Maltbygsorternes andel af salget er steget 
yderligere og udgør hele 85 procent af den solg-
te udsæd til høst 2012.

Sådybde i vårbyg
Der er som gennemsnit af årets fire forsøg et sta-
tistisk sikkert udbyttetab, hvor sådybden i vår-
byg er 7 cm, sammenlignet med den anbefalede 
sådybde på 4 cm. Øverlig såning i 1 cm dybde gi-
ver også et statistisk sikkert udbyttetab ved den 
lave udsædsmængde, svarende til 250 spiredyg-
tige kerner pr. m2, men et mindre og ikke stati-
stisk sikkert udbyttetab ved en udsædsmængde 
svarende til 350 spiredygtige kerner pr. m2.
 I årets forsøg er der en tendens til et lidt 
højere nettoudbytte ved den største udsæds-
mængde, mens de to udsædsmængder var mere 
jævnbyrdige i sidste års forsøg. Det hænger for-
mentlig sammen med, at der i dette års forsøg 
langt fra er opnået de tilstræbte plantetal.
 Til høst 2012 er der ligesom året før anlagt 
fire forsøg i vårbyg for at belyse betydningen af 
sådybden ved to forskellige udsædsmængder 
under markforhold. Resultaterne af årets for-
søg er vist i tabel 11. I forsøgene sammenlignes 
de tre sådybder 1, 4 og 7 cm ved to forskellige 
udsædsmængder, henholdsvis 250 og 350 spire-
dygtige kerner pr. m2. Forsøgene er i år placeret 
på JB 3 til 6 og er sået i perioden fra 19. marts til 
17. april. Det er desværre ikke lykkedes at opnå 

Tabel 9. Forholdstal for udbytte i vårbygsorter, 
landsforsøg, gennemsnit af to til fem år

Vårbyg 2008-2012 2009-2012 2010-2012 2011-2012

Blanding1) 100 100 100 100
Columbus 103 103 103 104
Quench 102 102 102 102
Fairytale 100 99 99 101
Keops 101 101 100 101
Tamtam 102 101 101 101
Rosalina 101 100 99 100
Simba 100 99 99 100
Sumit 102 102 103
Propino 100 99 100
Cha Cha 100 100 99
Genie 103 104
Pinocchio 102 102
Evergreen 101 102
Shandy 97 99
Chill 99 98
Odyssey 106
Laurikka 104
SY 409-228 104
Malika 103
LAN 0848 103
KWS 09/320 103
KWS Asta 103
Shuffle 102
Overture 102
Olympic 101
SW 12860-06 101
AC 05/565/180 100
Carambole 100
Chicago 99

1)  2008: Power, Anakin, Scandium, Quench; 2009: Power, Anakin, 
Quench, Fairytale; 2010: Rosalina, Anakin, Quench, Fairytale; 2011: 
Anakin, Cha Cha, Quench, Rosalina; 2012: Columbus, Cha Cha, 
Quench, Rosalina.

Tabel 10. Vårbygsorter, der har udgjort mere 
end 1,0 procent af salget af certificeret udsæd 
til høst 2012. Tabellen viser sorternes procent
andel af den solgte udsæd

Høstår 2008 2009 2010 2011 2012

Quench 4 29 50 50 47
Tamtam 11 14
Propino 2 10
Simba 16 15 14 11 5
Rosalina 5
Chill 1 5 4
Columbus 2 4
Katy 6 4
Keops 6 4 3 5 2
Chief 1
Andre sorter 74 52 31 9 4
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den tilstræbte forskel i plantebestand i forsø-
gene, men der er, ligesom i sidste års forsøg, en 
tendens til, at plantebestanden er størst ved den 
mindste sådybde.
 Nettoudbytterne i tabellen er fratrukket om-
kostningen til udsæd, idet udsædsprisen i bereg-
ningerne er 2,5 gange prisen for vårbyg.
 Forsøgene forsættes i 2013.

Ukrudt

Konklusion
Der er i 2012 opnået pæne nettomerudbytter 
for bekæmpelse af ukrudt i vårbyg. Diflufenican 
har som blandingspartner givet en god effekt 
mod agerstedmoder og ærenpris. Mod jordrøg 
har Express ST vist god effekt. Mustang forte og 
Ally ST + Oxitril eller Metaxon har været meget 
effektive mod gul okseøje.

Midler mod ukrudt i vårsæd
Den bedste effekt mod ukrudt er opnået med 
behandlinger, hvor diflufenican indgår. Det kan 
blandt andet tilskrives, at agerstedmoder og 
ærenpris har været dominerende ukrudtsarter.
 Tabel 12 viser resultaterne af fem forsøg med 
ukrudtsbekæmpelse i vårbyg. De afprøvede 
mid ler indgår i blandinger eller indeholder flere 
aktivstoffer. Formålet er at sikre en bred effekt 
mod almindeligt forekommende ukrudtsarter 
i vårsæd og at forebygge udvikling af herbi-
cidresistens hos ukrudtet. GBF SX indeholder 
sulfonylurea-aktivstofferne tribenuron-methyl 
og thifensulfuron-methyl, som kendes fra hen-
holdsvis Express ST og Harmony SX. 10 gram 
GBF SX svarer til 0,67 tablet Express ST og 5 gram 
Harmony SX. Midlet er endnu ikke godkendt. 
Alliance indeholder metsulfuron og diflufeni-
can, og 30 gram svarer til 0,32 tablet Ally ST og 
0,036 liter DFF. Xinca indeholder bromox ynil, 
som er et aktivstof, nært beslægtet med ioxynil. 
Disse aktivstoffer kendes fra Oxitril. Alliance og 
Xinca er endnu ikke godkendt. Accurate Delta er 
ligesom Alliance et middel med metsulfuron og 
diflufenican og er blevet godkendt i september 
2012. Formuleringen af midlerne er forskellig, 
mens koncentrationen af aktivstoffer er den 
samme.
 Behandlingsindeks for behandlingerne ligger 
mellem 0,7 og 1,12, dog med et behandlingsin-
deks på 0,42 i forsøgsled 9.
 Ukrudtsbestanden har i forsøgene gene-
relt været domineret af agerstedmoder, fugle-
græs, snerlepileurt, kamille og ærenpris, mens 
forglemmigej, vikke, hyrdetaske, vejpileurt, 
spild raps og natlimurt har været dominerende 
i enkelte forsøg. Der har været fra 97 til 428 
ukrudtsplanter pr. m2 og i gennemsnit 224 pr. 

Tabel 11. Betydningen af sådybden i vårbyg. 
(F6)

Vårbyg

250 spiredygtige 
kerner pr. m2

350 spiredygtige 
kerner pr. m2

Plante-
bestand, 
planter 
pr. m2

Brutto-
udbytte,
hkg pr. 

ha1)

Netto-
udbytte,
hkg pr. 

ha2)

Plante-
bestand, 
planter 
pr. m2

Brutto-
udbytte,
hkg pr. 

ha1)

Netto-
udbytte,
hkg pr. 

ha2)

2012. 4 forsøg
1 cm sådybde 179 57,5 54,5 232 61,3 57,1
4 cm sådybde 167 60,4 57,4 220 62,6 58,4
7 cm sådybde 157 56,8 53,8 184 59,4 55,2

1)  LSD, sådybde = 2,4; LSD, udsædsmængde = 2,0; LSD, vekselvirk. 
mellem sådybde og udsædsmængde = ns.

2)  Når omkostning til udsæd er fratrukket.

De tre planter til venstre er sået for dybt og er som 
følge heraf angrebet af Fusarium med en forsinket 
fremspiring og et udbyttetab til følge. (Foto: Ghita 
Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug).
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m2 ved behandling. Behandlingerne er udført i 
perioden fra 2. til 22. maj.
 Generelt er der opnået en tilfredsstillende 
bekæmpelse med de gennemførte behandlin-
ger. Den bedste effekt er opnået i forsøgsled 6, 
7, 10, 11 og 12, hvor diflufenican indgår som et 
af de anvendte aktivstoffer. Diflufenican indgår 

også i behandlingen i forsøgsled 9. Effekten mod 
ærenpris i dette forsøgsled har i to forsøg ikke le-
vet op til forventningerne, hvilket er en væsent-
lig forklaring på den lidt lavere effekt af Mustang 
forte + DFF. Vikke har været den dominerende 
ukrudtsart i et forsøg. Alle midler har haft god 
effekt med Hussar OD og Mustang Forte som 

Tabel 12. Midler mod ukrudt i vårbyg. (F7, F8)

Vårbyg Stadium

Tokim-
bladet
ukrudt
pr. m2

Biomasse1) Procent
dækning

Hkg kerne
pr. ha 

Ager-
sted

moder

Fugle-
græs

Snerle-
pile-
urt

Æren-
pris Vikke

Tokim-
bladet

i alt

Tokimbl.
ukrudt
i stub

Udb. og 
mer-
udb.

Netto-
mer-
udb. 

Netto-
mer-
udb.,

ny afgift 

2012. 5 forsøg 4 fs. 2 fs. 2 fs. 2 fs. 1 fs.
1. Ubehandlet - 224 100 100 100 100 100 100 22 60,3 - -
2. 1,0 tab. Express ST

0,15 l Briotril 400 EC
+ 0,15 l Tomahawk 180 12-13 - 5 2 0 9 13 10 10 4,4 3,3 3,2

3. 10 g GBF SX
+ 0,2 l Briotril 400 EC 12-13 - 8 2 1 10 21 14 8 4,3 - -

4. 5 g GBF SX
+ 0,15 l Briotril 400 EC
0,15 l Tomahawk 180 12-13 - 11 2 10 15 11 12 10 2,1 - -

5. 5 g Nuance WG
+ 0,3 l Lodin2) 12-13 - 6 4 1 22 6 11 8 3,6 2,6 2,7

6. 30 g Alliance
+ 0,3 l Tomahawk 180 12-13 - 5 2 2 13 5 6 4 3,7 - -

7. 30 g Alliance
+ 0,2 l Xinca 12-13 - 8 6 11 7 5 9 6 3,1 - -

8. 75 g Zoom
+ 0,2 l Oxitril2) 12-13 - 8 6 1 7 2 11 8 2,9 1,8 1,7

9. 0,2 l Mustang forte
+ 0,02 l DFF 12-13 - 9 3 1 12 0 12 10 2,8 2,0 2,0

10. 30 g Accurate Delta
+ 0,3 l Lodin 12-13 - 4 2 10 9 4 6 4 3,3 2,2 2,1

11. 0,025 l Hussar OD
+ 0,05 l DFF3) 12-13 - 7 3 - 9 0 6 2 3,8 2,5 2,6

12. 5 g Trimmer
+ 0,05 l Legacy 500 SC
+0,15 l Tomahawk 180 EC2) 12-13 - 4 2 0 6 4 5 3 3,6 2,6 2,6

LSD 112 1,8
LSD 212 ns ns ns

201112. 11 forsøg 9 fs. 4 fs. 6 fs. 3 fs. 1 fs. 10 fs.
1. Ubehandlet - 276 100 100 100 100 100 100 28 52,9 - -
2. 1,0 tab. Express ST

0,15 l Briotril 400 EC
+ 0,15 l Tomahawk 180 12-13 - 5 1 4 7 13 8 13 6,8 5,6 5,6

5. 5 g Nuance WG
+ 0,3 l Lodin2) 12-13 - 6 2 7 15 6 10 11 6,1 5,0 5,2

6. 30 g Alliance
+ 0,3 l Tomahawk 180 12-13 - 3 1 7 10 5 7 10 5,8 - -

7. 30 g Alliance
+ 0,2 l Xinca 12-13 - 4 3 9 5 5 8 8 6,2 - -

8. 75 g Zoom
+ 0,2 l Oxitril2) 12-13 - 5 3 1 6 2 7 12 6,8 5,6 5,6

9. 0,2 l Mustang forte
+ 0,02 l DFF 12-13 - 5 2 4 9 0 9 10 6,1 5,3 5,3

LSD 112 2,1
LSD 212 ns 

1) Visuel bedømmelse af ukrudtsbiomasse, ubehandlet forholdstal 100.
2) Tilsat Agropol.
3) Tilsat Renol.
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de bedste midler. Natlimurt har været domine-
rende i et forsøg, hvor der er opnået over 95 pro-
cent effekt af alle løsninger.
 Der er ingen sammenhæng mellem behand-
lingsindeks og effekt. Renheden ved høst har 
været tilfredsstillende efter alle behandlingerne.
 Der er pæne merudbytter for behandlinger-
ne, som i alle tilfælde har resulteret i positive 
nettomerudbytter.
 Nederst i tabellen ses resultaterne af de be-
handlinger, der er prøvet igennem to år. Be-
handlingerne har klaret sig meget jævnbyrdigt 
og resulteret i tilfredsstillende effekter. I 2011 
blev der opnået væsentligt højere merudbytter 
end normalt. I gennemsnit for de to år har der 
således været forholdsvis høje merudbytter.

Jordrøg
Express har som i tidligere års forsøg vist sig som 
den bedste løsning mod jordrøg, men effekten 
er i praksis ikke altid tilstrækkelig. Der er ved 
kombination af Briotril i første sprøjtning og Ex-
press i anden sprøjtning opnået høj effekt. Ved 
anvendelse af Express i første sprøjtning er der 
opnået god effekt ved opfølgning med Mustang 
forte.
 Der er gennemført tre forsøg for at finde de 
bedste midler og en effektiv strategi mod jord-
røg. Forsøgene er gennemført i et skakbrætde-
sign, og behandlingerne ses i tabel 13. Behand-
lingen i vækststadie 12-13 er udført på jordrøg 
med højest et løvblad og behandlingen i vækst-
stadie 14-15 mellem fem og 15 dage senere.
 Den bedste bekæmpelse er opnået i forsøgs-
led B og 5, som er kombinationer, hvor Express 
ST indgår. På det tidlige sprøjtetidspunkt har 
der været en rimelig effekt af Briotril og Hussar 
OD. Ved det sene sprøjtetidspunkt har effekten 
af Metaxon, Mustang forte og Briotril været for-
holdsvis beskeden. Der er ikke nogen forklaring 
på den store variation i effekt af disse behandlin-
ger. Bemærk, at det ikke er godkendt at anvende 
Hussar OD, efterfulgt af Express ST, og Express ST 
må kun anvendes en gang pr. sæson.

Gul okseøje
Mustang forte samt Ally ST i blanding med Brio-
tril eller Metaxon har haft stor effekt mod gul 
okseøje.
 Der er gennemført et forsøg, hvor en række 
midler i et logaritmeforsøg er afprøvet til be-

Tabel 13. Jordrøg i vårbyg. (F9)

Vårbyg

Behandlingstidspunkt, st. 12-13

1 2 3 4 5 6 7

Ube-
handlet

1 tab.
Express ST

+ 0,2 l Briotril1)

0,75 l
Briotril

Ube-
handlet

1,5 tab.
Express ST1)

0,03 l
Hussar OD2)

Ube-
handlet

Behandlingstidspunkt, st. 1415
Procent effekt

A. Ubehandlet - 79 67 - 88 79 -
B. 1,5 tab. Express ST1) 96 97 97 93 97 97 90
C. 0,5 l Metaxon 73 91 75 49 87 77 26
D. Ubehandlet - 87 68 - 87 72 -
E. 0,5 l Mustang forte 43 81 76 43 93 89 5
F. 0,5 l Briotril 42 83 74 41 88 74 3

1) Tilsat Agropol.
2) Tilsat Renol.

Snerlepileurt spirer frem over en lang periode, hvil
ket gør det vanskeligt at fastlægge det optimale 
sprøjtetidspunkt. Snerlepileurt er blevet et stigende 
problem i både vår og vintersæd. (Foto: Poul Hen
ning Petersen, Videncentret for Landbrug).
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kæmpelse af gul okseøje. Resultaterne er, sam-
men med resultater af et forsøg i 2011 efter 
samme forsøgsplan, vist i tabel 14. Nærmere de-
taljer kan ses i Nordic Field Trial Systems under 
enkeltforsøgene i forsøgsplan 091931111 og 
091931212. Der har i dette års forsøg været en 
ensartet bestand på 13 gul okseøje pr. m2, og be-
handlingerne er udført på to sprøjtetidspunkter, 
henholdsvis 7. og 18. maj.
 Det har været muligt at estimere den nødven-
dige dosis (LD90) for at opnå 90 procent bekæm-
pelse for tre forsøgsled. I de øvrige forsøgsled 
har effekten været så høj, at det ikke har været 
muligt at beregne en dosis-responskurve, men 
det har været muligt ud fra plot med dosis og 
biomasse at aflæse cirka dosis for 90 procent ef-
fekt. I 2011 kunne nødvendig dosis estimeres for 
6 forsøgsled og aflæses for et forsøgsled.

Den maksimalt godkendte dosis er henholdsvis 
1,07 tablet Ally ST, 0,75 liter Mustang forte, 100 
gram Zoom og 0,75 liter Briotril pr. ha.
 Mustang forte og Ally ST viser en meget god 
effekt mod gul okseøje. Effekten af Ally ST er 
øget i blanding med henholdsvis Briotril og Me-
taxon. Zoom har vist skuffende effekt. Der er 
god overensstemmelse mellem resultaterne i de 
to forsøg. Det er overraskende, at der ikke har 
været en klar sammenhæng mellem sprøjtetids-
punkt og nødvendig dosis, idet store planter af 
gul okseøje normalt, uanset middel, er vanske-
lige at bekæmpe.

Strategi for ukrudtsbekæmpelse i vårsæd
Planlæg ukrudtsbekæmpelsen ud fra tidligere 
års kendskab til markens ukrudtsbestand og ju-
ster efter marktilsyn dosis og blanding før sprøjt-
ning. Et sprøjtevindue giver en mulighed for at 
vurdere ukrudtstryk og arter.

Betydning af kørehastighed ved ukrudts
bekæmpelse
I to forsøg med forskellig kørehastighed ved be-
kæmpelse af tokimbladet ukrudt i vårbyg med 
en 24 meter trailersprøjte har der ikke været 
sikre forskelle på effekten ved 6, 12 og 18 km i 
timen. Det anbefales ikke at køre 18 km i timen, 
men med 24 meter trailersprøjter, jævne marker, 
en god bomkonstruktion og vedligeholdelse af 
bommen, lav vindhastighed og relativt store drå-
ber kan der måske køres op til 12 km i timen.
 Mange landmænd ønsker en øget kapacitet 
ved marksprøjtning. En af måderne ved kon-
ventionel sprøjteteknik er at øge hastigheden, 
såfremt det ikke går ud over effekten, og der 
ikke sker vinddrift. Jo bredere sprøjtebom, jo 
sværere er det at holde en jævn bomhøjde ved 
høje hastigheder. Jo mere ujævn og kuperet mar-
ken er, jo sværere er det også at holde en jævn 
bomhøjde ved høje hastigheder. Vindafdriften 
øges med kørehastigheden, især ved brug af små 
dråber og ved meget vind. Endelig er der mindre 
bomvariation ved en trailersprøjte i forhold til 
en liftophængt sprøjte. I 2009 til 2011 blev der 
gennemført en forsøgsserie, der belyser betyd-
ningen af kørehastighed ved svampesprøjtning 
i hvede. Se Oversigt over Landsforsøgene 2011, 
side 95. Denne forsøgsserie er nu afsluttet, og 

Tabel 14. Gul okseøje

Vårbyg Sta-
dium

Maks./min. 
dosis,

l/g pr. ha

ED90
1)

2011 2012

201112. 2 forsøg
1. Ally ST 12-13 2/0,2 0,76 1,3
3. Mustang forte 12-13 1/0,1 0,38 0,20
4. Zoom 12-13 200/20 143 118
6. Ally ST + Briotril 12-13 1+1/0,1+0,1 0,32+0,32 0,25+0,25
8. Ally ST 14-15 2/0,2 - 0,8
9. Mustang forte 14-15 1/0,1 0,5 0,3

11. Zoom 14-15 200/20 182 148
12. Ally ST + Briotril 14-15 1+1/0,1+0,1 0,27+0,27 0,20+0,20
14. Ally ST + Metaxon2) 14-15 1+2/0,1+0,2 - 0,15+0,3

1) Estimeret dosis svarende til 90 pct. effekt. 2) Tilsat Agropol.

Jordrøg er et problem på visse arealer og kan op
træde meget talrigt. Fremspiringen kan ske over en 
lang periode, hvilket ofte gør to sprøjtninger nød
vendige. (Foto: Poul Henning Petersen, Videncentret 
for Landbrug).
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muligheden for at øge kørehastigheden ved 
ukrudtssprøjtning belyses nu.
 I tabel 15 ses resultaterne af to forsøg med tre 
forskellige kørehastigheder ved bekæmpelse af 
tokimbladet ukrudt i vårbyg, nemlig 6, 12 og 18 
km i timen. For at vurdere, om der er dårligere ef-
fekt yderst i bomenderne end tæt på traktoren, 
er der optalt ukrudt 3, 7 og 11 meter fra midten 
af sprøjtesporet. Der er yderligere medtaget et 
forsøgsled, hvor der er sprøjtet med en såkaldt 
TurboDrop High-speed dyse. Det er en luftinjek-
tionsdyse, der vinkler sprøjtevæsken 10° frem og 
50° tilbage. Den skal benyttes ved et relativt højt 
tryk.
 Ved valg af sprøjteteknik er det valgt at fast-
holde vandmængden, nemlig 110 liter pr. ha 
ved alle tre hastigheder. Sprøjtningen er udført 
med en 24 meter trailersprøjte, og der er for 
hver behandling kørt en strækning på minimum 
50 meter for hver gentagelse og valgt let kupe-
rede marker. Der er valgt en relativt lav indsats 
af ukrudtsmidler for at få eventuelle effekter af 
kørehastigheden frem. Middelvalget er fastlagt 
ud fra de forekommende ukrudtsarter og Plante-
værn Onlines anbefalinger, men de anbefalede 
doser er reduceret med 20 procent.
 Der har været anlagt fire forsøg i forsøgsse-
rien, men i et af forsøgene har der kun været me-
get lidt ukrudt, og i et andet forsøg er sprøjtning 
udført ved for meget vind, og der er sket vind-
drift til de ubehandlede områder.
 Der har i de to forsøg i tabel 15 ikke været sik-
re forskelle i effekten ved de tre kørehastigheder 
eller ved brug af TurboDrop High-speed dysen. 
Forsøgene er udført under gode sprøjtebetin-
gelser. Der har i et af forsøgene været en sikkert 
mindre effekt tættest på traktoren, hvilket ikke 
var forventet, og der er ikke nogen forklaring på 
dette. Bomvariationen er størst yderst i bomen-
derne, hvorfor der også forventes lavest effekt 
her.
 Forsøgene fortsætter.

Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg
Sprøjt som udgangspunkt, når ukrudtet har 
maksimalt to løvblade.

Hvis der forekommer sent fremspirende 
ukrudtsarter som for eksempel snerlepi-
leurt og hanekro, er det bedre at afvente 
fremspiring af disse, selv om det først frem-
spirede ukrudt får mere end to løvblade, og 
doseringen derfor må øges.

Sprøjt i morgentimerne og om muligt i en 
periode med høje temperaturer og gode 
vækstforhold.

Brug en middelblanding eller midler med 
flere aktivstoffer med forskellige virkeme-
kanismer, så udvikling af herbicidresistens 
hos ukrudtet modvirkes.

Omkring halv normaldosis er oftest økono-
misk optimal og giver med det rette mid-
delvalg tilstrækkelig effekt, da veletableret 
vårbyg er meget konkurrencedygtig over for 
ukrudt.

Vær opmærksom på „vanskelige“ ukrudtsar-
ter som gul okseøje, jordrøg og storkenæb. 
Bekæmp dem med en egnet løsning, mens 
de er helt små.

På lavbundsjord, hvor ukrudt spirer frem 
over en lang periode, vil en splitsprøjtning 
på ukrudt med maksimalt to løvblade ofte 
give den mest sikre bekæmpelse.

Enårig rapgræs bliver normalt udkonkurre-
ret af vårbyg, så behovet for at bekæmpe 
enårig rapgræs i vårbyg vil primært opstå 
ved reduceret jordbearbejdning.

Hvis der forekommer flyvehavre, kan man 
spare udgiften til en ekstra sprøjtning ved at 
udføre bekæmpelsen samtidig med andet 
ukrudt i afgrødens vækststadie 13-14, hvor 
flyvehavren vil være spiret frem.

Strategi
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Sygdomme
Konklusion
I flere forsøg har der været meget skoldplet, og 
der er opnået nettomerudbytter på op til 13 hkg 
pr. ha. I forsøg med skoldplet har blandt andet 
løsninger med Proline klaret sig godt, og løsnin-
ger med Orius/Folicur og Bumper har klaret sig 
mindre godt. I forsøg med Ramularia har det, 
bortset fra et enkelt forsøg, været svært at se 
merudbytter, der specifikt kan henføres til be-
kæmpelse af Ramularia.

Registreringsnet
I figur 2 til 4 ses udviklingen af skadegørere i 
Planteavlskonsulenternes Registreringsnet i vår-
byg i 2012. Der har overvejende været moderate 
angreb af svampesygdomme i vårbyg i 2012, 
dog har der været mere udbredte angreb af 
skoldplet i flere marker. I Propino har der været 
moderate til kraftige angreb af meldug. Se figur 
3. Fra omkring blomstring er Ramularia begyndt 
at brede sig i flere marker.

Sammenligning af svampemidler
Der er gennemført forsøg efter to forsøgspla-
ner med sammenligning af svampemidler og 
blandinger af svampemidler. Se tabel 16 og 17. 
I vårbyg er der i 2012 kun afprøvet et nyt svam-
pemiddel, nemlig Proline Xpert, hvor indholdet 

i normaldoseringen på 1,0 liter pr. ha svarer til 
0,64 liter Proline + 0,32 liter Folicur pr. ha. Af de 
afprøvede midler er Proline Xpert og Viverda p.t. 
ikke godkendt. Viverda indeholder tre aktivstof-
fer, der allerede er på markedet, nemlig boscalid 
og epoxiconazol, som er kendt fra Bell, og py-
raclostrobin, som er kendt fra Comet. Normal-
doseringen for Viverda er 2,5 liter pr. ha, men 
mængden af aktivstof er meget høj ved denne 
dosering, hvorfor effekten af 0,75 liter Viverda 

Tabel 15. Kørehastighed ved ukrudtsbekæmpelse. (F10)

Vårbyg Sta-
dium Dyse

Køre-
ha-

stig-
hed, 
km 
pr. 

time

Vand,
 liter 
pr. 
ha

Dyse-
tryk, 
bar

Antal 
ukrudt 
pr. m2

3 m 7 m 11 m

fra midt af sprøjtespor

Biomasse, 21 dage efter sidste sprøjtning
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2012. 2 forsøg
A. Planteværn Online, 

20 pct. reduktion1) 12-13 LD 15 6 110 2,5 251 2 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 2
B. Planteværn Online, 

20 pct. reduktion1) 12-13 LD 03 12 110 2,5 187 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
C. Planteværn Online, 

20 pct. reduktion1) 12-13 LD 04 18 110 3,2 143 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2
D. Planteværn Online, 

20 pct. reduktion1) 12-13 Agrotop2) 12 110 5,6 138 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
1) Ukrudtsbekæmpelse ifølge Planteværn Online, 20 pct. dosisreduktion.
2) Agrotop TurboDrop HiSpeed.
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Figur 2. Udviklingen af skadegørere i vårbyg i Plan
teavlskonsulenternes Registreringsnet 2012.
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er afprøvet, da indholdet herved ligger tæt på 
indholdet i 0,5 liter Bell + 0,15 liter Comet, der 
tidligere har været afprøvet i forsøgene med 
halv dosering. De nye midler er nærmere omtalt 
i vinterhvedeafsnittet under ”Svampemidlernes 
effekt”.
 I tabel 16 ses resultatet af seks forsøg, hvor 
forskellige midler og blandinger er afprøvet i 

samlet 50 procent dosering omkring skridning. 
Blandingen Bell + Comet indgår yderligere med 
25 procent dosering. I forsøgsled 2 og 3 er belyst 
effekten af en tidlig bekæmpelse i vækststa-
dium 31 (et knæ udviklet). Forsøgene er delt op 
efter angreb af svampesygdomme. I to forsøg i 
Quench og Propino har der været meget skold-
plet og Ramularia. I to forsøg i Quench og Co-
lumbus har der været meget Ramularia. I et for-
søg i Tamtam har der været meget skoldplet, og i 
et forsøg i Columbus har der været meget svage 
angreb af svampesygdomme.
 I de to forsøg med meget skoldplet og Ramu-
laria samt de to forsøg med meget Ramularia har 
der ikke været sikre forskelle på de afprøvede 
strategier, men det højeste nettomerudbytte er 
opnået med blandingen 0,3 liter Proline + 0,15 
liter Comet. Af de afprøvede midler i forsøgsled 
4 til 16 har løsningerne i forsøgsled 9 og 13 til 15 
svagest effekt mod Ramularia, men merudbyttet 
i de to forsøg med Ramularia har ikke været la-
vere i disse forsøgsled. I forsøget, hvor der både 
har været meget skoldplet og Ramularia, er der 
en tendens til lavere merudbytte i disse forsøgs-
led, men det skyldes formentlig, at disse midler 
(Orius/Folicur og Bumper) samtidig har svagest 
effekt mod skoldplet.
 I forsøget med meget skoldplet er det højeste 
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Figur 3. Udviklingen af meldug i forskellige sorter i 
Planteavlskonsulenternes Registreringsnet.

Figur 4. Udviklingen af bygrust i Planteavlskonsu
lenternes Registreringsnet i årene 2007 til 2012.

Ramularia i vårbyg har i 2012 været mere udbredt 
end normalt og har optrådt fra omkring blomstring. 
I årets forsøg er der kun i et forsøg opnået merud
bytter, der specifikt kan henføres til bekæmpelse af 
Ramularia. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, Videncen
tret for Landbrug).
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Tabel 16. Bladsvampe  middelafprøvning. (F11, F12, F13)

Vårbyg

Pct. dækning med Pct. af aks Hkg kerne pr. ha Pct. dækning med Pct. af aks Hkg kerne pr. ha

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug

Ra-
mu-
la-
ria

skold-
plet strå-

ned-
knæk-
ning

aks-
ned-

knæk-
ning

Udb. 
og 

mer-
udb. 

Net-
to-

mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb., 

ny 
af-
gift

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug

Ra-
mu-
la-
ria

skold-
plet strå-

ned-
knæk-
ning

aks-
ned-

knæk-
ning

Udb. 
og 

mer-
udb. 

Net-
to-

mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb., 

ny 
af-
giftca. 9/7 ca. 2/7

2012. 2 forsøg med meget skoldplet og Ramularia 2 forsøg med meget Ramularia
1. Ubehandlet 2 2 0,04 6 5 2 0 55,7 - - 0 0,02 0 50 0,04 0 0 49,0 - -
2. 0,3 l Orius 

0,25 l Comet 
+ 0,3 l Orius 0,3 0,05 0,01 2 1 1 0 5,6 3,5 3,4 0 0 0 23 0 0 0 2,5 0,4 0,3

3. 0,125 l Comet 
+ 0,15 l Orius 
0,25 l Comet 
+ 0,3 l Orius 0,3 0,05 0 0,9 1 1 0 6,9 4,6 4,6 0 0 0 25 0 0 0 3,6 1,4 1,3

4. 0,25 l Comet 
+ 0,375 l Bell 0,1 0,05 0 0,6 1 1 0 6,5 4,5 4,2 0 0 0 15 0 0 0 4,1 2,1 1,8

5. 0,25 l Rubric 
+ 0,2 l Proline 0,5 0,05 0 0,3 0,4 0 0 7,1 5,4 5,3 0 0 0 20 0 0 0 4,2 2,5 2,4

6. 0,125 l Comet 
+ 0,2 l Bell 0,3 0,1 0 1 2 1 0 4,1 2,9 2,7 0 0 0 28 0 0 0 2,4 1,2 1,0

7. 0,75 l Bell 0,1 0,05 0 0,5 2 1 0 6,6 4,4 3,7 0 0 0 17 0,01 0 0 4,0 1,8 1,2
8. 0,15 l Comet 

+ 0,3 l Proline 0,2 0,05 0 0,2 0,3 1 0 8,9 7,1 7,2 0 0 0 18 0 0 0 4,6 2,8 2,9
9. 0,25 l Aproach 

+ 0,3 l Orius 0,2 0,1 0 2 2 2 0 4,4 3,0 3,0 0 0 0 27 0 0 0 2,3 0,9 0,9
10. 0,25 l Rubric 

+ 0,4 l Stereo 0,3 0,1 0,01 1 1 1 0 5,7 4,4 4,1 0 0 0 22 0 0 0 1,5 0,1 -0,1
11. 0,25 l Aproach 

+ 0,25 l Maredo 0,2 0,05 0 1 1 1 0 4,9 3,3 3,1 0 0 0 24 0 0 0 3,5 1,9 1,7
12. 0,25 l Aproach 

+ 0,25 l Prosaro 0,2 0,05 0 0,7 0,6 1 0 6,7 5,0 5,0 0 0 0 29 0 0 0 2,7 1,0 1,0
13. 0,25 l Comet 

+ 0,3 l Orius 0,1 0,05 0 1 1 1 0 4,8 3,4 3,4 0 0 0 24 0 0 0 3,5 2,1 2,1
14. 0,125 l Bumper 

+ 0,3 l Orius 0,7 0,05 0 3 3 1 0 3,1 2,2 2,1 0 0 0 23 0 0 0 2,8 1,9 1,9
15. 0,125 l Bumper 

+ 0,25 l Aproach 0,2 0,1 0,01 3 2 1 0 4,4 3,2 3,1 0 0 0 29 0 0 0 1,1 -0,1 -0,1
16. 0,5 l Proline Xpert 0,5 0,05 0 0,3 0,4 0 0 8,1 6,3 - 0 0 0 21 0 0 0 3,4 1,6 -
LSD 116           4,0 ns
LSD 216           ns ns ns ns ns ns

2012. 1 forsøg med meget skoldplet 1 forsøg med lavt smittetryk
1. Ubehandlet 0 0 0 0 78 - - 46,9 - - 0 0 0 0 0 10 0 74,2 - -
2. 0,3 l Orius 

0,25 l Comet 
+ 0,3 l Orius 0 0 0 0 23 - - 4,8 2,7 2,6 0 0 0 0 0 10 0 1,7 -0,4 -0,5

3. 0,125 l Comet 
+ 0,15 l Orius 
0,25 l Comet 
+ 0,3 l Orius 0 0 0 0,02 19 - - 7,0 4,7 4,6 0 0 0 0 0 10 0 1,6 -0,6 -0,7

4. 0,25 l Comet 
+ 0,375 l Bell 0 0 0 0 23 - - 6,2 4,3 3,9 0 0 0 0 0 10 0 2,1 0,2 -0,2

5. 0,25 l Rubric 
+ 0,2 l Proline 0 0 0 0 7 - - 12,1 10,4 10,3 0 0 0 0 0 10 0 3,5 1,8 1,7

6. 0,125 l Comet 
+ 0,2 l Bell 0 0 0 0 28 - - 5,3 4,1 3,9 0 0 0 0 0 10 0 3,9 2,7 2,5

7. 0,75 l Bell 0 0 0 0 36 - - 4,1 1,9 1,2 0 0 0 0 0 10 0 2,3 0,1 -0,6
8. 0,15 l Comet 

+ 0,3 l Proline 0 0 0 0 6 - - 15,2 13,3 13,5 0 0 0 0 0 10 0 4,4 2,5 2,7
9. 0,25 l Aproach 

+ 0,3 l Orius 0 0 0 0 35 - - 4,1 2,7 2,7 0 0 0 0 0 10 0 1,2 -0,2 -0,2
10. 0,25 l Rubric 

+ 0,4 l Stereo 0 0 0 0,01 23 - - 8,2 6,8 6,5 0 0 0 0 0 10 0 4,9 3,5 3,2
11. 0,25 l Aproach 

+ 0,25 l Maredo 0 0 0 0,08 28 - - 6,4 4,9 4,7 0 0 0 0 0 10 0 3,1 1,6 1,4
12. 0,25 l Aproach 

+ 0,25 l Prosaro 0 0 0 0 9 - - 10,7 9,0 9,1 0 0 0 0 0 10 0 0,9 -0,8 -0,7
13. 0,25 l Comet 

+ 0,3 l Orius 0 0 0 0 28 - - 4,4 3,0 3,0 0 0 0 0 0 10 0 -2,4 -3,7 -3,8
14. 0,125 l Bumper 

+ 0,3 l Orius 0 0 0 0 58 - - 4,0 3,1 3,0 0 0 0 0 0 10 0 1,5 0,6 0,6
15. 0,125 l Bumper 

+ 0,25 l Aproach 0 0 0 0,02 43 - - 7,5 6,3 6,3 0 0 0 0 0 10 0 3,0 1,7 1,7
16. 0,5 l Proline Xpert 0 0 0 0 9 - - 12,2 10,4 - 0 0 0 0 0 10 0 0,4 -1,5 -
LSD 2,3 3,4

fortsættes
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nettomerudbytte opnået med Proline + Comet, 
Proline + Rubric og Proline Xpert, hvor den bed-
ste skoldpletbekæmpelse også er opnået.
 I forsøget med lavt smittetryk er der kun op-
nået sikre merudbytter ved brug af Rubric + Ste-
reo, Proline + Comet, Bell + Comet og Proline + 
Rubric.
 Ved at sammenholde forsøgsled 2 og 3 med 
forsøgsled 13 fremgår det, at der kun i forsøgene 
med skoldplet er opnået et positivt nettomerud-
bytte for en tidlig sprøjtning med Comet + Orius.
 I gennemsnit af alle seks forsøg har Proline + 
Comet og Proline + Rubric resulteret i det høje-
ste nettomerudbytte. Merudbytterne har været 
højest i forsøgsled med midler med god effekt 
mod skoldplet som Proline og lavest i forsøgs-
leddene med svagest effekt mod skoldplet som 
løsninger med Orius og Bumper. Se nærmere i 
Tabelbilaget, tabel F11.

Nederst i tabel 16 ses resultater fra tidligere år. 
I gennemsnit af de seneste to års forsøg har 0,3 
liter Proline + 0,15 liter Comet resulteret i et 
sikkert højere merudbytte og nettomerudbytte 
end de øvrige løsninger. Blandingen har ikke 
indgået i forsøgene i tidligere år. I gennemsnit 
af fire års forsøg er der opnået nettomerudbyt-
ter på samme niveau med de løsninger, som har 
indgået i forsøgene i alle årene. 
 I tabel 17 ses resultatet af seks forsøg, hvor 
forskellige midler og blandinger i forsøgsled 3 
til 14 er afprøvet i samlet 50 procent dosering 
omkring skridning, mens Folicur + Comet, Prosa-
ro og Bell yderligere er afprøvet i 25 procent 
dosering. Proline indgår kun med 25 procent 
dosering. I forsøgsled 2 er belyst effekten af en 
tidlig bekæmpelse i vækststadium 31 (et knæ 
udviklet). Forsøgene er delt op efter angreb af 
svampesygdomme. To forsøg i Quench med me-

Vårbyg

Pct. dækning med Pct. af aks Hkg kerne pr. ha Pct. dækning med Pct. af aks Hkg kerne pr. ha

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug

Ra-
mu-
la-
ria

skold-
plet strå-

ned-
knæk-
ning

aks-
ned-

knæk-
ning

Udb. 
og 

mer-
udb. 

Net-
to-

mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb., 

ny 
af-
gift

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug

Ra-
mu-
la-
ria

skold-
plet strå-

ned-
knæk-
ning

aks-
ned-

knæk-
ning

Udb. 
og 

mer-
udb. 

Net-
to-

mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb., 

ny 
af-
giftca. 9/7 ca. 2/7

20112012. 11 forsøg 20092012. 24 forsøg
10 fs. 23 fs. 23 fs. 23 fs. 23 fs. 23 fs.

1. Ubehandlet 0,5 0,4 0,04 10 8 17 11 58,2 - - 0,8 2 2 6 4 14 7 58,6 - -
2. 0,3 l Orius 

0,25 l Comet 
+ 0,3 l Orius 0,06 0,01 0 4 2 15 11 2,6 0,5 0,4 0,3 0,1 0,3 2 1 12 6 4,2 2,1 2,0

3. 0,125 l Comet 
+ 0,15 l Orius 
0,25 l Comet 
+ 0,3 l Orius 0,06 0,01 0 5 2 15 11 3,8 1,6 1,5 0,2 0,1 0,2 3 0,9 12 6 5,2 3,0 2,9

4. 0,25 l Comet 
+ 0,375 l Bell 0,03 0,01 0 3 2 15 11 3,9 2,0 1,6 0,3 0,3 0,7 1 1 12 6 4,7 2,8 2,4

6. 0,125 l Comet 
+ 0,2 l Bell 0,05 0,02 0 5 3 16 11 3,0 1,8 1,6 0,3 0,4 1 3 1 12 6 4,1 2,9 2,7

7. 0,75 l Bell 0,04 0,01 0 3 4 15 11 3,6 1,4 0,7 0,3 0,5 0,5 2 2 11 6 4,2 2,0 1,3
8. 0,15 l Comet 

+ 0,3 l Proline 0,05 0,01 0 3 0,6 14 11 5,9 4,1 4,2 - - - - - - - - - -
9. 0,25 l Aproach

+ 0,3 l Orius1) 0,04 0,02 0 5 4 16 11 2,6 1,2 1,2 0,3 0,3 0,5 3 2 12 6 4,0 2,6 2,6
11. 0,25 l Aproach

+ 0,25 l Maredo1) 0,05 0,01 0 5 3 15 11 3,2 1,7 1,5 0,2 0,4 0,3 2 1 12 6 4,2 2,7 2,5
12. 0,25 l Aproach 

+ 0,25 l Prosaro 0,04 0,01 0 5 0,9 13 11 3,7 2,0 2,1 - - - - - - - - - -
13. 0,25 l Comet 

+ 0,3 l Orius 0,04 0,01 0,01 5 3 17 11 2,5 1,1 1,1 0,3 0,3 0,4 2 1 12 6 3,6 2,2 2,2
14. 0,125 l Bumper1) 

+ 0,3 l Orius 0,2 0,01 0 5 6 16 11 2,4 1,5 1,5 - - - - - - - - - -
LSD 114 1,3 LSD 113 1,0
LSD 214 1,2 LSD 213 0,9

Led 2 og 3 behandlet i stadium 31 og 39-45.
Led 4-16 behandlet i stadium 39-45.
1)  I nogle år har der været anvendt Folicur 250 EC i stedet for Orius 200 EW, Rubric i stedet for Maredo125 SC og Tilt 250 EC i stedet for Bumper 25 EC.

Tabel 16. Fortsat
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get skoldplet henholdsvis meget Ramularia er 
vist for sig selv. De øvrige fire forsøg er udført i 
sorterne Keops, Propino (to forsøg) og Tamtam.
 I forsøget med meget skoldplet er der opnået 
højere nettomerudbytter ved 50 procent dose-
ring end ved 25 procent dosering, og det høje-
ste nettomerudbytte er opnået med Amistar + 
Prosaro og Prosaro.
 I forsøget med meget Ramularia er der ikke 

opnået sikre merudbytter ved nogen af behand-
lingerne, og der er ikke umiddelbart nogen sam-
menhæng mellem merudbytterne og bekæm-
pelseseffekten mod Ramularia.
 I gennemsnit af de øvrige fire forsøg har der 
ikke været sikre forskelle på de afprøvede løsnin-
ger med 50 procent dosering, og der er opnået 
nettomerudbytter på samme niveau. For midler, 
afprøvet i 25 procent dosering, er der opnået et 

Fotos af udvalgte forsøgsled i forsøget med meget skoldplet i tabel 16, fotograferet den 12. juli. I forsøget 
har der været kraftige angreb af skoldplet (78 procent dækning i ubehandlet den 5. juli). A = ubehandlet. 
B = 0,25 liter Bell + 0,25 Comet ved begyndende skridning, nettomerudbytte 4,3 hkg pr. ha. C = 0,25 liter 
Rubric + 0,2 Proline ved begyndende skridning, nettomerudbytte 10,4 hkg pr. ha. D = 0,3 liter Proline + 0,15 
Comet ved begyndende skridning, nettomerudbytte 13,3 hkg pr. ha. E = 0,25 liter Comet + 0,3 liter Orius 
ved begyndende skridning, nettomerudbytte 3,0 hkg pr. ha. F = 0,125 liter Bumper + 0,25 liter Aproach ved 
begyndende skridning, nettomerudbytte 6,3 hkg pr. ha. (Fotos: Marie Uth, Jysk Landbrugsrådgivning).

A

D

B

E

C

F
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sikkert højere udbytte og nettomerudbytte ved 
brug af Prosaro henholdsvis Bell end ved brug af 
Folicur + Comet.
 Ved at sammenholde forsøgsled 2 og 3 frem-
går det, at der kun i forsøget med meget skold-
plet har været betaling for den tidlige sprøjtning 
med Folicur i vækststadium 31 (et knæ udviklet).
 Nederst i tabel 17 ses resultater fra tidligere 
år. I gennemsnit af tre års forsøg har der ved 50 
procent dosering ikke været sikre forskelle på 
Prosaro og Bell, men der har været et lidt, men 
sikkert lavere merudbytte med Folicur + Comet 
og Osiris. Der har i gennemsnit af tre års forsøg 
ikke været forskel på effekten af 25 procent do-
sering af Proline og Bell.

Foderværdi og svampesprøjtning
I tabel 17 er der også målt foderværdi til svin i 

ubehandlet og forsøgsled 6 for at se, hvordan 
svampebekæmpelse påvirker foderværdien. 
Svampebekæmpelse har i gennemsnit af de fire 
forsøg øget foderværdien, men i gennemsnit af 
de seneste tre års forsøg, som ses nederst i tabel 
17, er der ikke opnået nogen sikker forbedring af 
foderværdien ved svampesprøjtning.

Vækstregulering
I tabel 17 er effekten af vækstregulering med Ce-
rone henholdsvis Terpal også belyst i forsøgsled 
15 og 16. Vækstreguleringsmidlerne er tildelt 
relativt sent, nemlig i vækststadie 37 til 39 (fa-
neblad synligt til fuldt udviklet), fordi formålet 
hovedsageligt har været at belyse effekten på 
nedknækning af strå og aks. Ved at sammenhol-
de forsøgsled 15 og 16 med forsøgsled 8 fremgår 
det, at der ikke er opnået sikre merudbytter for 

Tabel 17. Svampebekæmpelse og vækstregulering. (F4, F15, F16, F17)

Vårbyg

Pct. dækning med

FEsv 
pr. 

100 
kg 

stan-
dard-
vare

Pct. af aks Hkg kerne
pr. ha Pct. dækning med

FEsv 
pr. 

100 
kg 

stan-
dard-
vare

Pct. af aks Hkg kerne
pr. ha

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug

Ra-
mu-
la-
ria

skold-
plet strå-

ned-
knæk-
ning

aks-
ned-

knæk-
ning

Udb. 
og 

mer-
udb. 

Net-
to-

mer-
ud-

bytte

Net-
to-

mer-
ud-
byt-
te, 
ny 

afgift

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug

Ra-
mu-
la-
ria

skold-
plet strå-

ned-
knæk-
ning

aks-
ned-

knæk-
ning

Udb. 
og 

mer-
udb. 

Net-
to-

mer-
ud-

bytte

Net-
to-

mer-
ud-

bytte, 
ny 

afgiftca. 4/7 ca. 4/7

2012. 1 forsøg med meget skoldplet 1 forsøg med meget Ramularia
1. Ubehandlet 12 0 0 0 28 105,8 5 3 47,4 - - 0 0,03 0 19 0,06 106,0 0 0 47,1 - -
2. 0,25 l Folicur 

0,25 l Comet 
+ 0,25 l Folicur 7 0 0 0 7 - 3 3 9,7 7,6 7,5 0 0 0 0,9 0,01 - 0 0 2,8 0,7 0,5

3. 0,25 l Folicur 
+ 0,25 l Comet 6 0 0 0 9 - 3 3 7,0 5,6 5,6 0 0 0 4 0,01 - 0 0 5,4 4,0 3,9

4. 0,125 l Folicur 
+ 0,125 l 
Comet 6 0 0 0 9 - 3 3 5,8 4,9 4,8 0 0 0 11 0,05 - 0 0 3,5 2,5 2,5

5. 0,2 l Proline 5 0 0 0 3 - 2 3 7,3 6,2 6,3 0 0 0 0,5 0 - 0 0 2,6 1,4 1,5
6. 0,5 l Prosaro 3 0 0 0 3 104,0 2 3 11,5 9,8 9,9 0 0 0 0,2 0,01 108,2 0 0 4,8 3,2 3,3
7. 0,25 l Prosaro 5 0 0 0 11 - 2 3 8,5 7,4 7,5 0 0 0 1 0,03 - 0 0 4,3 3,2 3,3
8. 0,35 l Prosaro

+ 0,15 l Comet 2 0 0 0 11 - 2 3 10,5 8,8 8,9 0 0 0 0 0,03 - 0 0 4,9 3,2 3,3
9. 0,75 l Bell 5 0 0 0 6 - 2 3 10,9 8,7 8,0 0 0 0 0 0,01 - 0 0 5,2 3,0 2,3

10. 0,375 l Bell 5 0 0 0 10 - 2 3 8,7 7,4 7,0 0 0 0 0,8 0,01 - 0 0 1,6 0,3 -0,1
11. 0,75 l Viverda 9 0 0 0 7 - 2 3 7,9 6,0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 4,4 2,5 -
12. 0,25 l Comet 

+ 0,375 l Bell 4 0 0 0 5 - 2 3 9,5 7,5 7,2 0 0 0 0,3 0,01 - 0 0 3,1 1,2 0,9
13.  0,15 l Amistar 

+ 0,35 l Prosaro 3 0 0 0 3 - 2 3 12,0 10,3 10,4 0 0 0 0,2 0,01 - 0 0 5,0 3,3 3,4
14. 1,0 l Osiris 7 0 0 0 8 - 2 3 8,4 6,9 6,4 0 0 0 0,5 0,01 - 0 0 3,5 2,0 1,6
15. 0,35 l Prosaro 

+ 0,15 l Comet 
+ 0,15 l Cerone 5 0 0 0 5 - 2 3 10,3 8,4 8,5 0 0 0 0 0,01 - 0 0 2,6 0,7 0,7

16. 0,35 l Prosaro 
+ 0,15 l Comet 
+ 0,3 l Terpal 4 0 0 0 2 - 2 3 9,0 7,0 7,1 0 0 0 0 0,03 - 0 0 4,1 2,0 2,1

LSD 116 3,2 ns

fortsættes
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vækstregulering. Omfanget af strå- og aksned-
knækning er heller ikke lavere i forsøgsleddene 
med vækstregulering end i forsøgsled 8.
 Der har kun været lejesæd i et forsøg, hvor 

der i ubehandlet har været 30 procent lejesæd 
ved høst. I forsøgsled 8, hvor der kun er udført 
svampesprøjtning, har der været 10 procent le-
jesæd. I forsøgsled 15 og 16 har der været ingen 

Vårbyg

Pct. dækning med

FEsv 
pr. 

100 
kg 

stan-
dard-
vare

Pct. af aks Hkg kerne
pr. ha Pct. dækning med

FEsv 
pr. 

100 
kg 

stan-
dard-
vare

Pct. af aks Hkg kerne
pr. ha

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug

Ra-
mu-
la-
ria

skold-
plet strå-

ned-
knæk-
ning

aks-
ned-

knæk-
ning

Udb. 
og 

mer-
udb. 

Net-
to-

mer-
ud-

bytte

Net-
to-

mer-
ud-
byt-
te, 
ny 

afgift

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug

Ra-
mu-
la-
ria

skold-
plet strå-

ned-
knæk-
ning

aks-
ned-

knæk-
ning

Udb. 
og 

mer-
udb. 

Net-
to-

mer-
ud-

bytte

Net-
to-

mer-
ud-

bytte, 
ny 

afgiftca. 4/7 ca. 4/7

2012. 4 forsøg, øvrige 20112012. 10 forsøg
1. Ubehandlet 0,8 0,3 0,4 0 0,5 104,5 3 61 66,0 - - 3 0,3 0,3 2 8 105,5 4 32 58,2 - -
2. 0,25 l Folicur 

0,25 l Comet 
+ 0,25 l Folicur 0,2 0,09 0,06 0 0,05 - 0 53 3,9 1,8 1,6 1 0,04 0,02 0,1 2 - 2 26 3,9 1,8 1,6

3. 0,25 l Folicur 
+ 0,25 l Comet 0,3 0,2 0,1 0 0,2 - 0 54 4,0 2,6 2,6 1 0,07 0,07 0,4 3 - 3 27 3,9 2,5 2,5

4. 0,125 l Folicur 
+ 0,125 l 
Comet 0,3 0,1 0,2 0 0,3 - 1 55 1,2 0,3 0,2 1 0,05 0,1 1 3 - 3 27 2,1 1,2 1,2

5. 0,2 l Proline 0,3 0,09 0,9 0 0,07 - 0 54 2,9 1,7 1,8 1 0,04 0,4 0,1 0,9 - 3 28 3,3 2,2 2,3
6. 0,5 l Prosaro 0,2 0,3 0,1 0 0,07 106,6 0 53 4,2 2,6 2,6 0,8 0,1 0,05 0 0,8 105,8 2 26 4,7 3 3,1
7. 0,25 l Prosaro 0,2 0,09 0,1 0 0,07 - 0 54 4,0 3,0 3,0 1 0,04 0,08 0,1 2 - 3 27 3,8 2,8 2,8
8. 0,35 l Prosaro

+ 0,15 l Comet 0,2 0,1 0,1 0 0,08 - 0 54 4,6 2,9 3,0 0,8 0,04 0,05 0 2 - 2 27 4,5 2,8 2,9
9. 0,75 l Bell 0,2 0,05 0,1 0 0,1 - 0 54 5,0 2,8 2,1 1 0,02 0,08 0 1 - 2 27 5,4 3,2 2,5

10. 0,375 l Bell 0,3 0,09 0,1 0 0,2 - 0 54 3,6 2,3 1,9 0,8 0,03 0,09 0,1 1 - 3 27 3,5 2,2 1,8
11. 0,75 l Viverda 0,7 0,09 0,1 0 0,1 - 0 53 4,0 2,1 - 2 0,04 0,07 0 1 - 2 26 4,4 2,5 -
12. 0,25 l Comet 

+ 0,375 l Bell 0,3 0,1 0,2 0 0,2 - 0 54 3,3 1,3 1,0 - - - - - - - - - - -
13.  0,15 l Amistar 

+ 0,35 l Prosaro 0,2 0,1 0,1 0 0,2 - 0 54 4,8 3,1 3,2 - - - - - - - - - - -
14. 1,0 l Osiris 0,7 0,08 0,05 0 0,06 - 0 54 3,3 1,9 1,4 2 0,03 0,02 0,1 1   2 26 3,9 2,4 1,9
15. 0,35 l Prosaro 

+ 0,15 l Comet 
+ 0,15 l Cerone 0,2 0,04 0,07 0 0,04 - 0 52 5,4 3,5 3,6 - - - - - - - - - - -

16. 0,35 l Prosaro 
+ 0,15 l Comet 
+ 0,3 l Terpal 0,2 0,04 0,1 0 0,09 - 0 51 4,5 2,5 2,6 - - - - - - - - - - -

LSD 16 1,1 LSD 116 2,0 LSD 16 ns LSD 114 1,2
LSD 216 1,9 ns 1,9 LSD 214 1,0

20102012. 15 forsøg 20092012. 21 forsøg 
1. Ubehandlet 2 0,3 0,7 1 6 107,1 10 21 59,2 - - 2 1 4 0,9 5 - 10 18 58,2 - -
2. 0,25 l Folicur 

0,25 l Comet 
+ 0,25 l Folicur 0,9 0,03 0,03 0,1 1 - 4 17 4,0 1,9 1,7 - - - - - - - - - - -

3. 0,25 l Folicur 
+ 0,25 l Comet 0,8 0,05 0,1 0,3 2 - 5 18 3,4 2,0 2,0 - - - - - - - - - - -

5. 0,2 l Proline 0,7 0,02 0,3 0 0,6 - 4 19 3,1 2,0 2,1 0,9 0,1 0,6 0 0,4 - 6 15 3,4 2,3 2,4
6. 0,5 l Prosaro 0,5 0,07 0,07 0 0,6 107,3 4 18 4,8 3,1 3,2 0,7 0,1 0,5 0 0,4 - 6 14 4,7 3,0 3,1
9. 0,75 l Bell 0,8 0,01 0,1 0 1 - 4 18 5,2 3,0 2,3 0,9 0,2  - -  0,7 - 5 14 5,0 2,8 2,1

10. 0,375 l Bell 0,5 0,02 0,1 0,1 1 - 4 18 3,5 2,2 1,8 0,8 0,3 1 0 0,8 - 6 14 3,5 2,2 1,8
14. 1,0 l Osiris 1 0,02 0,03 0 1 - 4 18 3,5 2,0 1,5 - - - - - - - - - - -
LSD 16 ns LSD 114 1,0 LSD 110 0,8

LSD 214 0,9 LSD 510 0,7

Led 2 behandlet i stadium 31 og 37-39.
Led 3-16 behandlet i stadium 37-39.

Tabel 17. Fortsat
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henholdsvis 10 procent lejesæd. Heller ikke i 
dette forsøg er der opnået betaling for vækstre-
gulering.

Svampestrategi i forskellige maltbyg og 
foderbygsorter
Det er forskellige strategier for svampebe-
kæmpelse, der har klaret sig bedst i de enkelte 
sorter, afhængigt af sortens modtagelighed og 
smittetryk. De højeste nettomerudbytter på i 
gennemsnit 4 til 5 hkg pr. ha er opnået i malt-
bygsorten Quench, hvor der har været skoldplet 
og bygbladplet, og der har været betaling for 
to behandlinger med kvart dosis. De laveste 
merudbytter for svampesprøjtning er opnået i 
foderbygsorten Evergreen, hvor der ikke er sikre 
merudbytter for svampesprøjtning. I maltbyg-
forsøgene har sorteringen også været høj i ube-
handlet.
 I tabel 18 og 21 ses resultaterne efter en for-
søgsplan, hvor forskellige svampestrategier er 
afprøvet i maltbygsorterne Quench, Columbus, 
Tamtam og Propino henholdsvis foderbygsor-
terne Shuffle og Evergreen. Der er sprøjtet på 
forskellige vækststadier og udført fra ingen til to 
behandlinger med samlet halv eller kvart dosis 
af blandingen Aproach + Folicur. Forsøgspla-
nen er en videreførelse af forsøg fra tidligere år. 
Igennem årene har der i forsøgene indgået for-
skellige sorter og forskellige svampemidler. Det 
har været lidt vanskeligt i forsøgene nøjagtigt at 
ramme de angivne udviklingstrin, fordi sorternes 
udvikling på en given dato har varieret.
 De seks sorters modtagelighed fremgår af 
tabel 19. I tabel 20 ses sygdomsudviklingen i de 
seks sorter. Skoldplet og dernæst bygbladplet 
har været mest udbredt i alle sorter. Angreb af 
de øvrige svampesygdomme har været svage. 
Bedømmelser af angreb af Ramularia er ved en 
fejl ikke udført i forsøgene, men er dog udført i 
et enkelt forsøg i forsøgene med foderbygsorter.
 Da kornpriserne varierer, er nettomerud-
bytterne i maltbygforsøgene udregnet ved fire 
kornpriser i intervallet 75 til 175 kr. pr. hkg. Ved 
beregning af nettomerudbytter i landsforsøgene 
i byg er i 2012 anvendt 175 kr. pr. hkg i maltbyg 
og 160 kr. pr. hkg i foderbyg.
 I Quench har to behandlinger med kvart dosis 
(1/8 dosis Aproach + 1/8 dosis Folicur) resulteret 
i det højeste nettomerudbytte, uanset kornpris. 

Det gælder også i gennemsnit af de seneste to 
års forsøg, som ses nederst i tabel 18. I gennem-
snit af de tre forsøg er der opnået et nettomer-
udbytte på 4,7 hkg pr. ha. Det højeste nettomer-
udbytte i enkeltforsøgene er 7,6 hkg pr. ha.
 I Columbus har en enkelt behandling med 
halv dosis lige før begyndende skridning været 
tilstrækkelig i gennemsnit af forsøgene, men der 
er ingen sikre forskelle mellem behandlingerne. 
 I Tamtam har en enkelt behandling med halv 
dosis i vækststadium 32 (to knæ udviklet) været 
bedst i gennemsnit af forsøgene, men der er in-
gen sikre forskelle mellem behandlingerne.
 I Propino har to behandlinger med kvart dosis 
givet det højeste nettomerudbytte, men der er 
ingen sikre forskelle mellem behandlingerne.
 I figur 5 er vist de opnåede brutto- og netto-
udbytter i gennemsnit af de tre forsøg. Det høje-
ste nettoudbytte er ved en pris på 170 kr. pr. hkg 
opnået i Columbus ved en enkelt behandling 
med kvart dosis lige før begyndende skridning. 
Nettoudbytterne i de fire sorter ligger på samme 
niveau, og der er kun op til 1 hkg pr. ha i forskel 
mellem den bedste strategi i sorterne.
 I tabel 21 ses resultaterne i de to foderbygsor-
ter Shuffle og Evergreen.
 I Shuffle er der opnået nettomerudbytter på 
samme niveau med mange af strategierne. De 
højeste nettomerudbytter er opnået ved to be-
handlinger med kvart dosis, som har været sik-
kert bedre end flere af de øvrige behandlinger.
 I Evergreen, som er den sundeste af de i alt 
seks sorter i forsøgene, er der i gennemsnit af 
forsøgene ikke opnået sikre merudbytter og kun 
små eller negative nettomerudbytter.
 Ramularia er kun bedømt på en enkelt loka-
litet, fordi der har været meget kraftige angreb 
og ikke nævneværdige angreb af øvrige svampe-
sygdomme. I begge sorter har der i dette forsøg 
den 4. juli været omkring 50 procent dækning 
med Ramularia i ubehandlet. Det er et ret tidligt 
angreb af Ramularia, da angreb ofte først begyn-
der at brede sig efter blomstring. Der har været 
mindst Ramularia i begge sorter i forsøgsled 8, 
hvor behandlingen har reduceret angrebet til 
10 procent dækning, og der har også været det 
højeste merudbytte for svampesprøjtning. Net-
tomerudbyttet i forsøgsled 8 er i dette forsøg 6,4 
hkg pr. ha i Shuffle og 2,6 hkg pr. ha i Evergreen. 
Midlerne Aproach og Folicur har ikke særligt god 
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Tabel 18. Svampebekæmpelse i forskellige maltbygsorter. (F18, F19)

Vårbyg Sta-
dium

Pct. dækning med Kar.1) for
Pct. 
ker-
ner 

over 
2,5 
mm

Pct. 
rå-

pro-
tein

 i 
kerne-

tør-
stof

Hkg kerne pr. ha

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug

skold-
plet aks-

ned-
knæk-
ning

strå-
ned-

knæk-
ning

Udb. 
og 

mer-
udb. 

Nettomer-
udbytte ved

 kornpris2)

Ny 
afgift

ca. 15/7 75 
kr.

125 
kr.

150 
kr.

175 
kr.

175 
kr.

2012. 3 forsøg Quench
1. Ubehandlet - 7 0,6 0 10 3 2 93 9,2 56,9 - - - - -
2. 0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 32 3 0,01 0 3 - - 94 9,5 3,3 0,4 1,5 1,8 2,0 2,0
3. 0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 37-39 4 0,01 0 3 - - 95 9,5 4,2 1,3 2,4 2,7 2,9 2,9
4. 0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 51-59 5 0 0 4 - - 94 9,8 3,2 0,3 1,4 1,7 1,9 1,9
5. 0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 32 4 0,01 0 4 2 2 94 9,4 2,9 1,0 1,7 1,9 2,1 2,0
6. 0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 37-39 4 0,01 0 4 - - 94 9,9 3,7 1,8 2,5 2,7 2,9 2,8
7. 0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 51-59 4 0,01 0 4 - - 95 9,5 3,4 1,5 2,2 2,4 2,6 2,5
8. 0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 

0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 
32

51-59 3 0 0 5 - - 95 9,6 6,2 0,3 2,7 3,3 3,7 3,6
9. 0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 

0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 
32

51-59 5 0 0 3 2 1 95 9,7 6,4 2,5 4,1 4,5 4,7 4,7
LSD 19 1,9
LSD 29 1,8

Columbus
1. Ubehandlet - 6 0,4 0 9 3 3 94 10,1 59,9 - - - - -
2. 0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 32 5 0 0 3 - - 94 10,1 2,2 -0,7 0,4 0,7 0,9 0,9
3. 0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 37-39 4 0 0 3 - - 94 10 3,9 1,0 2,1 2,4 2,6 2,6
4. 0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 51-59 4 0 0 4 - - 94 9,9 3,3 0,4 1,5 1,8 2,0 2,0
5. 0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 32 2 0 0 4 3 3 94 10 2,5 0,6 1,3 1,5 1,7 1,6
6. 0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 37-39 2 0,01 0 4 - - 94 10,1 3,0 1,1 1,8 2,0 2,2 2,1
7. 0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 51-59 4 0,01 0 3 - - 94 10,2 2,4 0,5 1,2 1,4 1,6 1,5
8. 0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 

0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 
32

51-59 2 0 0 3 - - 95 9,9 5,1 -0,8 1,6 2,2 2,6 2,5
9. 0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 

0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 
32

51-59 4 0 0 5 3 3 95 10 3,8 -0,1 1,5 1,9 2,1 2,1
LSD 19 ns
LSD 29 ns

Tamtam
1. Ubehandlet - 7 0,1 0 13 2 2 92 9,9 58,9 - - - - -
2. 0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 32 5 0 0 8 - - 94 9,9 4,1 1,2 2,3 2,6 2,8 2,8
3. 0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 37-39 2 0 0 7 - - 94 9,6 2,7 -0,2 0,9 1,2 1,4 1,4
4. 0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 51-59 3 0 0 7 - - 93 9,7 2,2 -0,7 0,4 0,7 0,9 0,9
5. 0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 32 5 0,01 0 4 2 1 93 9,8 1,2 -0,7 0,0 0,2 0,4 0,3
6. 0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 37-39 4 0 0 8 - - 93 9,9 2,3 0,4 1,1 1,3 1,5 1,4
7. 0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 51-59 3 0 0 7 - - 93 9,9 1,8 -0,1 0,6 0,8 1,0 0,9
8. 0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 

0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 
32

51-59 3 0 0 3 - - 94 9,8 4,2 -1,7 0,7 1,3 1,7 1,6
9. 0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 

0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 
32

51-59 4 0 0 4 2 1 94 9,9 3,3 -0,6 1,0 1,4 1,6 1,6
LSD 19   2,3
LSD 29 ns

Propino
1. Ubehandlet - 6 0,2 1 11 3 2 97 9,8 58,7 - - - - -
2. 0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 32 3 0 0,1 4 - - 98 9,9 2,3 -0,6 0,5 0,8 1,0 1,0
3. 0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 37-39 4 0,01 0,2 6 - - 97 10 2,7 -0,2 0,9 1,2 1,4 1,4
4. 0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 51-59 2 0 0,3 3 - - 98 10,1 2,5 -0,4 0,7 1,0 1,2 1,2
5. 0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 32 3 0,01 0,3 5 3 1 98 9,7 3,0 1,1 1,8 2,0 2,2 2,1
6. 0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 37-39 3 0,01 0,2 4 - - 98 9,9 2,0 0,1 0,8 1,0 1,2 1,1
7. 0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 51-59 3 0,01 0,3 7 - - 98 10 2,7 0,8 1,5 1,7 1,9 1,8
8. 0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 

0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 
32

51-59 3 0 0,03 3 - - 98 9,9 5,3 -0,6 1,8 2,4 2,8 2,7
9. 0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 

0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 
32

51-59 3 0 0,1 3 3 1 98 10,1 4,5 0,6 2,2 2,6 2,8 2,8
LSD 19 2,3
LSD 29 ns

fortsættes
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effekt på Ramularia, sammenlignet med flere 
andre midler.
 I figur 6 er vist de opnåede brutto- og netto-
udbytter i gennemsnit af de tre forsøg. Det høje-
ste nettoudbytte er ved en pris på 160 kr. pr. hkg 
opnået i sorten Evergreen i forsøgsled 2, hvor 
der er behandlet en enkelt gang i vækststadium 
32 (to knæ udviklet), men forskellen på dette 

forsøgsled og ubehandlet er i gennemsnit af de 
tre forsøg kun 0,6 hkg pr. ha, og der har ikke væ-
ret sikre forskelle på merudbyttet i de to forsøgs-
led.

Svampesprøjtning og sortering
Der er også målt kvalitetsparametre i forsøgene 
i tabel 18, men der er ikke målt en signifikant ef-

Vårbyg Sta-
dium

Pct. dækning med Kar.1) for
Pct. 
ker-
ner 

over 
2,5 
mm

Pct. 
rå-

pro-
tein

 i 
kerne-

tør-
stof

Hkg kerne pr. ha

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug

skold-
plet aks-

ned-
knæk-
ning

strå-
ned-

knæk-
ning

Udb. 
og 

mer-
udb. 

Nettomer-
udbytte ved

 kornpris2)

Ny 
afgift

ca. 15/7 75 
kr.

125 
kr.

150 
kr.

175 
kr.

175 
kr.

20112012. 7 forsøg Quench
1. Ubehandlet - 11 0,4 0 5 2 2 94 10,3 58,8 - - - - -
2. 0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 32 6 0,01 0 2 - - 95 10,3 2,5 -0,4 0,7 1,0 1,2 1,2
3. 0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 37-39 7 0 0 2 - - 95 10,5 2,6 -0,3 0,8 1,1 1,3 1,3
4. 0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 51-59 7 0 0 2 - - 95 10,5 2,4 -0,5 0,6 0,9 1,1 1,1
5. 0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 32 6 0,01 0 2 1 1 95 10,5 1,2 -0,7 0,0 0,2 0,4 0,3
6. 0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 37-39 6 0,03 0 2 - - 95 10,5 2,4 0,5 1,2 1,4 1,6 1,5
7. 0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 51-59 6 0,01 0 2 - - 95 10,3 2,2 0,3 1,0 1,2 1,4 1,3
8. 0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 

0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 
32

51-59 5 0 0 2 - - 95 10,5 3,5 -2,4 0,0 0,6 1,0 0,9
9. 0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 

0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 
32

51-59 6 0 0 2 1 1 95 10,4 3,8 -0,1 1,5 1,9 2,1 2,1
LSD 19 1,5
LSD 29 1,3

Tamtam
1. Ubehandlet - 9 0,1 0 7 1 1 93 10,3 60,5 - - - - -
2. 0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 32 6 0,02 0 3 - - 94 10,3 1,5 -1,4 -0,3 0,0 0,2 0,2
3. 0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 37-39 5 0,02 0 3 - - 94 10,1 1,6 -1,3 -0,2 0,1 0,3 0,3
4. 0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 51-59 4 0,02 0 4 - - 94 10,2 1,1 -1,8 -0,7 -0,4 -0,2 -0,2
5. 0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 32 6 0 0 2 1 1 94 10,2 0,8 -1,1 -0,4 -0,2 0,0 -0,1
6. 0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 37-39 5 0 0 4 - - 93 10,3 1,0 -0,9 -0,2 0,0 0,2 0,1
7. 0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 51-59 5 0 0 3 - - 94 10,3 1,4 -0,5 0,2 0,4 0,6 0,5
8. 0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 

0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 
32

51-59 4 0 0 1 - - 95 10,2 3,0 -2,9 -0,5 0,1 0,5 0,4
9. 0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 

0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 
32

51-59 4 0 0 2 1 1 94 10,3 2,1 -1,8 -0,2 0,2 0,4 0,4
LSD 19 1,3
LSD 29 1,2

Propino
1. Ubehandlet - 10 0,2 0,5 5 3 1 97 10,3 58,7 - - - - -
2. 0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 32 5 0,09 0,05 2 - - 97 10,4 2,5 -0,4 0,7 1,0 1,2 1,2
3. 0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 37-39 5 0,08 0,07 3 - - 98 10,4 2,4 -0,5 0,6 0,9 1,1 1,1
4. 0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 51-59 5 0 0,1 2 - - 98 10,4 2,5 -0,4 0,7 1,0 1,2 1,2
5. 0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 32 5 0 0,1 2 3 1 98 10,2 2,5 0,6 1,3 1,5 1,7 1,6
6. 0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 37-39 6 0,04 0,09 2 - - 98 10,5 2,2 0,3 1,0 1,2 1,4 1,3
7. 0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 51-59 6 0,01 0,1 3 - - 98 10,4 2,4 0,5 1,2 1,4 1,6 1,5
8. 0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 

0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur 
32

51-59 4 0,06 0,01 2 - - 98 10,4 4,6 -1,3 1,1 1,7 2,1 2,0
9. 0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 

0,125 l Aproach + 0,125 l Folicur 
32

51-59 4 0 0,04 1 3 1 98 10,4 3,5 -0,4 1,2 1,6 1,8 1,8
LSD 19 1,4
LSD 29 1,2

1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen nedknækning og 10 = 100 pct. nedknækning.
2) Se tekst mht. betydning af sortering.

Tabel 18. Fortsat
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fekt i årets forsøg. Som det fremgår af tabel 18, 
er sorteringen i alle sorterne over 90 i alle tilfæl-
de i årets forsøg, også i ubehandlet.

Aks og strånedknækning
I årets forsøg er der ved høst bedømt nedknæk-
ning af aks og strå i tre forsøgsserier med svam-
pebekæmpelse. Se tabel 16, 17 og 18. Det frem-
går, at strånedknækningen i flere tilfælde er ble-
vet lidt reduceret ved svampesprøjtning, mens 
der kun er mindre effekt på aksnedknækning. Af 
de i alt 15 forsøg er de 13 forsøg høstet tidligt, 
nemlig i perioden fra 12. til 21. august, mens kun 
to forsøg er høstet sent, nemlig den 3. septem-
ber. Jo senere høst, jo mere nedknækning af aks 
og strå forventes.

Svampesprøjtning og ændrede afgifter
I de foregående tabeller med svampesprøjtning 
er der både udregnet nettomerudbytter ved 
de nuværende priser på svampemidler og for 
godkendte midler nettomerudbytter ved de 
nye, forventede afgifter. Det er vedtaget, at af-
gifterne skal ændres, men det vides i skrivende 
stund ikke, hvornår de nye afgifter træder i kraft, 
og afgiftsstørrelserne kan også for nogle af mid-
lerne blive ændret i forhold til det angivne. Det 
forventes dog først, at afgiftsændringerne træ-
der i kraft efter forårssæsonen 2013. Som det 
fremgår, ændrer de nye afgifter ikke strategierne 
særlig meget i byg.

Svampesprøjtning i maltbyg, fusarium
toksiner og skumningstendens
I samarbejde med Carlsberg Group Research og 
Aarhus Universitet er det undersøgt, om svam-
pesprøjtning under blomstring kan reducere 
indholdet af fusariumtoksiner samt tendensen 

til skumning af maltbyg (også kaldet ”gushing”). 
Der har været anlagt to landsforsøg i maltbyg-
sorterne Quench og Propino med naturlig smitte 
samt et forsøg ved Aarhus Universitet med kun-
stig smitte. Landsforsøgene har været anlagt i to 
marker med forfrugt majs og reduceret jordbe-
arbejdning, ligesom der er vandet under blom-
string for at fremme angreb af Fusarium.
 Grundet spirehvile i maltbyg er det ikke mu-
ligt at udføre skumningsundersøgelserne før 
senere i efteråret, hvorfor resultatet af disse un-

Tabel 19. De seks vårbygsorters modtagelig
hed for svampesygdomme. (SortInfo)

Sort Meldug1) Byg-
bladplet1)

Byg-
rust1)

Skold-
plet1)

Ramu-
laria1)

Quench -1 0 3 2 3
Columbus 0 1 2 3 2
Tamtam 0 2 3 2 2
Propino 2 0 3 1 2
Shuffle 0 - 3 1 2
Evergreen 0 1 1 1 2

1)  Skala 0-3, hvor 0 = ikke modtagelig, 3 = meget modtagelig, 
 -1 = mlo-resistens mod meldug.

Tabel 20. Sygdomsudviklingen i forsøg med 
svampebekæmpelse i seks vårbygsorter

Sygdomsangreb
Pct. dækning (ubehandlet)

3/6 14/6 22/6 5/7

2012. 3 forsøg
Quench
Meldug 0 0,01 0 0
Bygrust 0 0,03 0,2 0,6
Bygbladplet 0 0,02 0,2 7
Skoldplet 0,01 0,2 0,7 10

Columbus
Meldug 0 0 0 0
Bygrust 0 0,02 0,02 0,4
Bygbladplet 0 0,01 0,01 6
Skoldplet 0,01 0,02 0,3 9

Tamtam
Meldug 0 0,01 0 0
Bygrust 0 0,03 0,05 0,1
Bygbladplet 0 0,02 0,02 7
Skoldplet 0 0,2 0,8 13

Propino
Meldug 0,1 2 1 1
Bygrust 0 0,01 0,02 0,2
Bygbladplet 0 0,01 0,2 6
Skoldplet 0 0,01 0,7 11

Shuffle
Meldug 0 0 0 0
Bygrust 0 0 0,08 0,6
Bygbladplet 0 0 0 6
Skoldplet 0 0,3 0,8 12

Evergreen
Meldug 0 0 0 0
Bygrust 0 0 0 0,3
Bygbladplet 0 0 0 4
Skoldplet 0 0,2 0,3 8

Vækststadium 32 45 55 69
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Tabel 21. Svampebekæmpelse i forskellige foderbygsorter. (F20)

Vårbyg Sta-
dium

Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug

skold-
plet

Ra-
mu-
la-
ria

Udb. 
og 

mer-
udb. 

Net-
to-

mer-
udb. 

Net-
to-

mer-
udb., 

ny 
afgift

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug

skold-
plet

Ra-
mu-
la-
ria

Udb. 
og 

mer-
udb. 

Net-
to-

mer-
udb. 

Net-
to-

mer-
udb., 

ny 
afgiftca. 5/7 ca. 5/7

2012. 3 forsøg Shuffle 1 fs. Evergreen 1 fs.
1. Ubehandlet - 6 0,6 0 12 53 54,5 - - 4 0,3 0 8 50 61,5 - -
2. 0,25 l Aproach 

+ 0,25 l Folicur EC 250 32 4 0 0 3 33 3,1 1,7 1,7 3 0,08 0 3 30 2,0 0,6 0,6
3. 0,25 l Aproach 

+ 0,25 l Folicur EC 250 37-39 2 0 0 7 26 4,0 2,6 2,6 3 0 0 2 29 0,7 -0,7 -0,7
4. 0,25 l Aproach + 

0,25 l Folicur EC 250 51-59 3 0 0 7 22 3,3 1,9 1,9 3 0 0 3 29 0,4 -1,0 -1,0
5. 0,125 l Aproach 

+ 0,125 l Folicur EC 250 32 3 0 0 3 30 3,3 2,4 2,4 2 0 0 5 30 0,9 0,0 0,0
6. 0,125 l Aproach 

+ 0,125 l Folicur EC 250 37-39 3 0 0 5 35 3,5 2,6 2,6 2 0 0 3 34 -0,3 -1,2 -1,2
7. 0,125 l Aproach 

+ 0,125 l Folicur EC 250 51-59 2 0 0 4 35 1,4 0,5 0,5 2 0 0 5 30 0,5 -0,4 -0,4
8. 0,25 l Aproach 

+ 0,25 l Folicur EC 250 
0,25 l Aproach 
+ 0,25 l Folicur EC 250 

32
51-59 3 0 0 2 10 5,0 2,2 2,1 2 0 0 4 10 2,3 -0,5 -0,6

9. 0,125 l Aproach 
+ 0,125 l Folicur EC 250
0,125 l Aproach 
+ 0,125 l Folicur EC 250 

32
51-59 3 0 0 3 18 4,9 3,1 3,0 3 0 0 3 18 1,7 -0,1 -0,2

LSD 19 2,1 ns
LSD 29 1,5 ns
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Figur 5. Opnåede brutto og nettoudbytter for forskellige svampestrategier i de tre forsøg i tabel 18. Net
toudbytterne er beregnet ved en kornpris på 175 kr. pr. hkg. I tabel 18 er også beregnet nettomerudbytter 
ved andre kornpriser. De respektive forsøgsled er markeret med tallene 1 til 9 umiddelbart under søjlerne.
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dersøgelser først vil kunne findes i Tabelbilaget, 
tabel F21 primo januar. Resultaterne fra toksin-
analyserne foreligger heller ikke p.t., men vil se-
nere i efteråret kunne findes i Tabelbilaget, tabel 
F21.
 Landsforsøgene og forsøget ved Aarhus Uni-
versitet er anlagt efter samme forsøgsplan. I ta-
bel 22 ses resultaterne fra landsforsøgene, hvor 
der p.t. kun foreligger udbyttedata. I forsøgsled 
2 til 5 er der i alle tilfælde behandlet med 0,375 
liter Bell pr. ha i vækststadium 37, når fanebla-
det er synligt. I forsøgsled 3 til 5 er derudover 
sprøjtet under blomstring for at få effekt mod 
Fusarium.
 I det ene forsøg i Quench har der været me-
get svage angreb af svampesygdomme, og der 
er ikke opnået sikre merudbytter for svampe-
sprøjtning. I det andet forsøg i Propino har der 
været moderate angreb af bygrust og Ramularia, 
og der er opnået sikre merudbytter, der dog kun 
i forsøgsled 2 (nettomerudbytte 0,3 hkg pr. ha) 
har kunnet betale omkostningerne til sprøjtning.

Nye additiver til bejdsemidler
I tabel 23 ses resultaterne efter en ny forsøgs-
plan, hvor effekten af forskellige additiver til 

bejdsemidlet Celest er undersøgt i to vårbygsor-
ter. De afprøvede additiver indeholder forskel-
lige mikroorganismer, syrer eller næringsstoffer. 
Additiverne er afprøvet for det hollandske firma 
INCOTEC International B.V., der også har leveret 
udsæd til forsøgene, hvorfor der er anvendt to 
vårbygsorter, som ikke er i dyrkning i Danmark. 
 I sorten Sunshine er der opnået merudbytter 
på 1 til 2 hkg pr. ha, som ikke er statistisk sikre. 
Der er ikke opnået sikre forbedringer af plante-
bestanden i nogen af sorterne eller sikre merud-
bytter ved nogen af behandlingerne. 
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Figur 6. Opnåede brutto og nettoudbytter for for
skellige svampestrategier i de tre forsøg i tabel 21. 
Nettoudbytterne er beregnet ved en kornpris på 
160 kr. pr. hkg. De respektive forsøgsled er marke
ret med tallene 1 til 9 umiddelbart under søjlerne.

Tabel 22. Skumningstendens i maltbyg – ef
fekt af svampebekæmpelse. (F21)

Vårbyg

Pct. dækning med Pct. 
ker-
ner 

over 
2,5 
mm

Hkg kerne pr. ha

byg-
rust

Ra-
mu-
la-
ria

Udb. 
og 

mer-
udb. 

Net-
to-

mer-
ud-

bytte

2012. 2 forsøg
1. Ubehandlet 2 8 96 54,3 -
2. 0,375 l Bell 0 0 97 2,1 0,7
3. 0,375 l Bell 

0,6 l Proline 0 0 98 4,1 0,3
4. 0,375 l Bell 

1,5 l Osiris 0 0 95 -0,7 -4,0
5. 0,375 l Bell 

0,6 l Proline 
+ 0,25 l Comet 0 0 99 3,4 -1,1

LSD 15 ns
LSD 25 ns

Led 2 behandlet i stadium 37.
Led 3-5 behandlet i stadium 37 og 65.
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Tabel 23. Afprøvning af forskellige additiver ved bejdsning af vårbyg. (F22)

Vårbyg Additiv

Plantebestand 
pr. m2

Pct. dækning 
med

Pct. 
strå 
med 
blad-

lus

Hkg 
kerne
pr. ha

Plantebestand 
pr. m2

Pct. dækning 
med

Pct. 
strå 
med 
blad-

lus

Hkg 
kerne
pr. ha

mel-
dug

Ra-
mu-
la-
ria

Udb. 
og 

mer-
udb. 

mel-
dug

Ra-
mu-
la-
ria

Udb. 
og 

mer-
udb. ca. 

6/4
ca. 
8/4

ca. 
11/4

ca. 
16/4 ca. 30/6 ca. 

6/4
ca. 
8/4

ca. 
11/4

ca. 
16/4 ca. 30/6

2012. 2 forsøg 1 fs. 1 fs. Milford 1 fs. 1 fs. Sunshine
1. 200 ml Celest 

pr. hkg - 148 227 301 297 16 10 50 67,9 163 224 288 303 0 15 50 61,6
2. 200 ml Celest 

pr. hkg Geniuscoat 156 213 280 309 16 10 50 -1,2 168 243 301 302 0 15 50 2,1
3. 200 ml Celest 

pr. hkg FBS 1065 167 229 267 332 16 10 50 -0,7 148 228 300 306 0,3 15 50 2,5
4. 200 ml Celest 

pr. hkg Myconate 138 220 292 303 16 10 50 0,2 203 241 285 316 0 15 50 1,4
5. 200 ml Celest 

pr. hkg FBS 1065 + Myconate 195 226 294 318 16 10 50 -0,1 144 218 280 296 0,5 15 50 1,5
6. 200 ml Celest 

pr. hkg Quickroots 150 228 319 311 16 10 50 -2,4 167 251 317 306 0 14 50 1,1
LSD 16 ns ns ns ns ns ns
LSD 26 ns ns ns ns ns ns

Svampebekæmpelse i vårbyg
•	 	I vårbyg kan der være behov for op til to 

gange svampebekæmpelse.
•	 	Ved	 lavt	 smittetryk	 kan	behandling	undla-

des.
•	 	Ved	moderat	 smittetryk	er	der	ofte	behov	

for en enkelt behandling med kvart til halv 
dosis i vækststadie 37 til 59 (fanebladet syn-
ligt til gennemskridning).

•	 	Ved	højt	smittetryk	er	der	ofte	behov	for	to	
behandlinger med kvart dosis.

•	 	Højeste	 indsats	 anvendes	 ved	 et	 kraftigt	
smittetryk af bygrust og bygbladplet, da 
disse svampe er mest tabsvoldende.

•	 	Ved	et	meget	højt	 smittetryk	af	bygrust	er	
der betaling for en samlet indsats på tre-
kvart dosis, fordelt på to behandlinger.

•	 	Ved	højt	smittetryk	af	bygbladplet	er	to	be-
handlinger med kvart dosis oftest bedst.

•	 	Er	 der	 behov	 for	 svampebekæmpelse	 før	
vækststadium 32 (to knæ udviklet), vælges 
svampemidler uden indhold af strobilurin.

•	 	Strobilurinholdige	 løsninger	 eller	 løsnin-
ger med Proline, Prosaro og Bell anbefales 
omkring skridning. Bell anbefales ikke ved 
meldugangreb. Strobilurinholdige løsnin-
ger er Comet + andet middel eller Aproach 
+ andet middel. Opera (strobilurinet Comet 

+ Opus) anbefales ikke ved angreb af mel-
dug. Strobilurinet Amistar + andet middel 
anbefales ikke ved angreb af bygbladplet.

•	 	Når	der	vælges	svampemidler,	skal	der	væl-
ges midler med god effekt mod de frem-
herskende sygdomme. I 2012 har der for 
eksempel i forsøg med skoldplet været be-
taling for at vælge midler med bedst effekt 
mod skoldplet, blandt andet har løsninger 
med Proline klaret sig godt, mens løsninger 
med Orius/Folicur og Bumper har klaret sig 
mindre godt.

•	 	I	 forsøg	 med	 Ramularia	 har	 det,	 bortset	
fra et enkelt forsøg, været svært at se mer-
udbytter, der specifikt kan henføres til be-
kæmpelse af Ramularia.

Der er endnu ikke fundet resistens i Danmark 
hos bygrust og skoldplet mod strobiluriner. 
Der forekommer i flere marker resistens hos 
bygmeldug og bygbladplet mod strobiluriner. 
Se undersøgelsen vedrørende resistens hos 
bygbladplet mod strobiluriner i vinterbygaf-
snittet.

En oversigt over godkendte og nye svampe-
midlers effekt mod de enkelte svampesyg-
domme i korn ses i vinterhvedeafsnittet.

Strategi
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Skadedyr

Konklusion
Der er opnået bruttomerudbytter op til 10 til 
12 hkg pr. ha for bekæmpelse af skadedyr i to 
forsøg med kraftige angreb af bladlus henholds-
vis kraftige angreb af sadelgalmyg og angreb af 
bladlus.

Registreringsnet
Der har i 2012 været kraftige angreb af bladlus i 
mange marker, mens angrebene af kornbladbil-
lens larver har været moderate.

Bekæmpelse af bladlus og sadelgalmyg
I 2011 blev der konstateret kraftige angreb af 
sadelgalmyg i to vinterhvedemarker. Angreb af 
sadelgalmyg er sjældne i Danmark. Sadelgalmyg 
overvintrer i jorden, og ved dyrkning af hvede 
og vårbyg året efter er der risiko for angreb. I de 
pågældende marker er der dyrket vårbyg i 2012, 
og der er derfor anlagt forsøg i de to marker. Re-
sultatet ses i tabel 24. 
 Forekomsten af sadelgalmyg er fulgt via gule 
fangbakker. I det ene forsøg er der fanget cirka 
250 sadelgalmyg i uge 20 (medio maj) og heref-
ter langt færre, mens der på den anden lokalitet 
kun er fanget 42 sadelgalmyg i samme uge og i 
de følgende uger kun få sadelgalmyg. Der er ikke 
tømt fangbakker tidligere end uge 20, fordi det 
ikke har været forventet, at sadelgalmyg har flø-
jet så tidligt. Vårbyggen har været i vækststadium 
31 (et knæ udviklet) i uge 20 på de to lokaliteter. 
Fangster i fangbakker fra en tredje mark har dog 
vist, at flyvningen allerede har været kraftig den 
14. maj, hvorfor der er sat fangbakker ud i de to 
marker.
 Det fremgår, at der kun i den ene mark har 
været angreb af sadelgalmyg, mens der også har 
været angreb af bladlus. I den anden mark er 
der ikke registreret angreb af sadelgalmyg, men 

Vårbyg 2007 - 2012, bladlus
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Figur 7. Udviklingen af bladlus i 2007 til 2012 i 
Planteavlskonsulenternes Registreringsnet.

Koloni af bladlus. På fotoet ses bladlusenes afskud
te hudskeletter. Bladlusene vokser løbende og skif
ter derfor hudskelet. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, 
Videncentret for Landbrug). 

I 2012 har der været kraftige angreb af bladlus 
mange steder i vårbyg. Bladlusene sidder ved strå
basis i bunden af afgrøden, hvor de kan være svære 
at bekæmpe. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, Viden
centret for Landbrug).
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der har derimod været kraftige angreb af blad-
lus. Der er opnået relativt store merudbytter for 
skadedyrsbekæmpelse i begge marker. I den ene 
mark tillægges merudbyttet en bekæmpelse af 
bladlus, mens merudbyttet i den anden mark til-
lægges en bekæmpelse af begge skadedyr. Den 
bedste bekæmpelse af sadelgalmyg er opnået i 
forsøgsled 2 og 5, hvor bekæmpelsen er startet 
tidligt, nemlig i vækststadium 31 (et knæ udvik-
let) den 24. maj.

Tabel 24. Bekæmpelse af sadelgalmyg og bladlus. (F23)

Vårbyg Sta-
dium

Pct. strå med bladlus Fangst af sadelgalmyg, uge Sadler 
26/6

Hkg 
kerne 
pr. ha

ca. 
5/6

ca. 
12/6

ca.
26/6 20 21 22 23 24 25

pct. 
strå 
med

antal 
pr. 
strå

Udb. 
og 

mer-
udb. 

2012. 1 forsøg med mange sadelgalmyg og bladlus 
1. Ubehandlet - 0 - 100 250 21 13 0 0 1 95 3 48,5
2. 0,1 l Karate 5 CS 31 0 - 15 - - - - - - 0 0 10,0
3. 0,1 l Karate 5 CS 37-39 0 - 5 - - - - - - 70 2 10,0
4. 0,1 l Karate 5 CS 51 0 - 8 - - - - - - 55 2 6,2
5. 0,1 l Karate 5 CS 

0,1 l Karate 5 CS
31 

37-39 0 - 0 - - - - - - 8 1 12,0
LSD 15 3,6

2012. 1 forsøg med mange bladlus 
1. Ubehandlet - 80 100 - 42 12 1 0 0 0 0 0 59,6
2. 0,1 l Karate 5 CS 31 - 23 - - - - - - - 0 0 7,6
3. 0,1 l Karate 5 CS 37-39 - 62 - - - - - - - 0 0 8,7
4. 0,1 l Karate 5 CS 51 - 100 - - - - - - - 0 0 5,0
5. 0,1 l Karate 5 CS 

0,1 l Karate 5 CS
31 

37-39 - 12 - - - - - - - 0 0 9,8
LSD 15 2,3

På Fyn er der allerede den 14. maj set mange sadelgalmyg i vårbyg (foto A). De orange æg er også fundet på 
bladene (foto B). Senere er der kommet de karakteristiske ”sadler” på stråene (foto C). Flyvningen er i årets 
to forsøg fulgt i fangbakker (foto D). (Fotos: Finn Olsen, Sønderjysk Landboforening, Michael Stens gaard 
Toft, Patriotisk Selskab, Pernille Qvist Nørgaard, Kolding Herreds Landbrugsforening og Ghita Cordsen Niel
sen, Videncentret for Landbrug).

A B C D
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Havre

Sorter

Konklusion
Nummersorten Nord 09/135, der er med i lands-
forsøgene for første gang, giver det største ud-
bytte i årets landsforsøg med havresorter.
 Den gennemførte svampebekæmpelse har i 
år ikke været rentabel i nogen af de afprøvede 
havresorter.
 Igen i 2011 blev udvalgte havresorter i lands-
forsøgene analyseret for indholdet af foderen-
heder til svin. Det største udbytte af foderenhe-
der til svin blev høstet i sorten Harmar. Lige efter 
fulgte sorterne Symphony og Flämingsgold.

Landsforsøg
Nummersorten Nord 09/135 er den højest yden-
de havresort i landsforsøgene 2012 og giver et 
udbytte, der er 2 procent større end måleblan-
dingens. Umiddelbart efter følger sorterne Nike 
og Flämingsgold, der begge giver et forholdstal 
for udbytte på 100. Sorten Symphony, der sidste 
år var den højest ydende i landsforsøgene, giver 
i 2012 1 procent mindre end måleblandingen. 
 Merudbytterne for svampebekæmpelse er 
generelt lavere end i 2011. Det højeste merud-

bytte for svampebekæmpelse på 1,1 hkg pr. ha 
er i år opnået i måleblandingen.
 Et stort og stabilt udbytte er afgørende ved 
valg af havresort. Som hjælp hertil er forholdstal 
for udbytte i de seneste fem års landsforsøg med 
havresorter samlet i tabel 1.
 I 2012 er der afprøvet 11 havresorter i lands-
forsøgene. Det er tre sorter mindre end i 2011 
og en halvering af antallet af sorter i forhold til 
2010. Seks af de otte anlagte forsøg har i år givet 
brugbare resultater. De to resterende forsøg har 
ikke givet tilstrækkeligt sikre resultater. Der er, 

Vælg altid en havresort, der

•	 	har givet et stort og stabilt udbytte gen-
nem flere års forsøg

•	 	har	en	god	resistens	mod	meldug	og	hav-
rebladplet

•	 	har	et	stift	 strå,	så	der	 ikke	er	behov	for	
vækstregulering.

Hvis havre indgår i kornrige sædskifter, bør 
der vælges en sort, der er resistent mod hav-
recystenematoder.

Strategi

Angreb af havrecystenematoder, også kaldet “hav-
reål”, i havre. Områdevis i marken og til tider lidt i 
striber ses hæmmet vækst ved angreb. Graves plan-
terne op, ses meget forkortede og krogede rødder. 
Især når der er dårlige vækstbetingelser i øvrigt, er 
skadevirkningen af nematoderne stor. I løbet af juni 
bliver de små, hvide cyster synlige. Cysterne kan ses 
med det blotte øje eller med lup. Dyrkning af resi-
stente havre- og vårbygsorter nedsætter bestanden 
med cirka 60 procent om året. Dyrkning af ikke vær-
ter, som for eksempel ærter og raps, nedsætter be-
standen med cirka 50 procent om året. Resistente 
havresorter hæmmes af nematoderne, selv om de 
er resistente, hvorfor det er bedre at vælge resi-
stente vårbygsorter, som er mindre følsomme, indtil 
nematodmængden i jorden er reduceret. (Foto: Lars 
Møller-Christensen, Vestjysk Landboforening).
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som de tre foregående år, anvendt en sortsblan-
ding som reference i forsøgene. Sorten Sympho-
ny har i 2012 erstattet sorten Pergamon, således 
at måleblandingen i år består af sorterne Domi-
nik, Symphony og Scorpion. Målesortsblandin-
gen giver som gennemsnit af årets seks forsøg et 
udbytte på 78,9 hkg pr. ha. Det er 11,0 hkg pr. ha 
mere end i 2011 og er ny udbytterekord i lands-
forsøgene med havresorter.
 Resultaterne af årets landsforsøg med hav-
resorter er vist i tabel 2. Rumvægten er cirka 4 
enheder højere end i sidste års forsøg og varierer 
fra 52,4 kg pr. hl i sorten Flämingsgold til 56,2 i 
sorten Canyon.

I år er der gennemført to forsøg med og uden 
svampebekæmpelse i havresorterne. Resulta-
terne af disse forsøg er vist i tabel 3. De opnåede 
merudbytter for svampebekæmpelsen er gene-
relt små og ikke statistisk sikre. Omkostningen til 
den gennemførte svampebekæmpelse svarer i 
gennemsnit til 1,2 hkg pr. ha inklusive udbring-
ning. Svampebekæmpelsen har ikke været ren-
tabel i nogen af de afprøvede sorter, på trods af 
den relativt beskedne indsats med svampemid-
del.

Foderværdi i havresorter 2011
Igen i 2011 blev udvalgte havresorter i landsfor-
søgene undersøgt for indholdet af foderenhe-
der. Der blev analyseret prøver af tre havresor-
ter, hvilket er det samme antal som i 2010. Der 
blev, som de foregående år, analyseret prøver 
fra tre lokaliteter med normale udbytter, dvs. at 
de ikke var præget af tørke, sygdomme eller til-
svarende. Det er med til at sikre, at analyserne 
med størst mulig sikkerhed viser reelle forskelle 
i sorternes kvalitet. Prøver fra høst 2012 er i øje-

Tabel 1. Forholdstal for udbytte af havresorter 
2008 til 2012

Havre 2008 2009 2010 2011 2012

Blanding1) 101 100 100 100 100
Flämingsgold 107 106 108 101 100
Scorpion 102 104 107 99 99
Canyon 89 107 102 104 97
Dominik 100 102 102 101 97
Flämingsprofi 110 106 107 99 98
Flocke 96 96
Symphony 105 99
Harmar 101 99
Nike 100
NORD 09/135 102
Gry 98

1) Dominik, Symphony, Scorpion.

Tabel 2. Havresorter med svampebekæmpel-
se, landsforsøgene 2012. (G1)

Havre

Udb. og merudb., hkg pr. ha
Fht. for 
udbytte

Rum-
vægt,

kg pr. hlØerne Jylland Hele 
landet

Antal forsøg 2 4 6 6
Blanding1) 78,6 79,1 78,9 100 55,1
NORD 09/135 0,2 1,7 1,2 102 54,1
Nike 1,4 -0,3 0,3 100 54,1
Flämingsgold -3,1 1,1 -0,3 100 52,4
Symphony 1,0 -1,1 -0,4 99 54,9
Harmar -0,4 -0,7 -0,6 99 54,7
Scorpion -0,7 -1,3 -1,1 99 55,3
Gry -4,6 0,3 -1,3 98 53,7
Flämingsprofi -3,7 -1,0 -1,9 98 54,1
Canyon -3,5 -1,6 -2,3 97 56,2
Dominik -4,4 -1,9 -2,8 96 53,9
Flocke -4,3 -2,4 -3,1 96 55,9
LSD ns ns ns

1) Dominik, Symphony, Scorpion.

Tabel 3. Havresorter med og uden svampebe-
kæmpelse 2012. (G2)
A: Ingen svampebekæmpelse
B: 0,25 liter Zenit 575 EC pr. ha, udbragt på 
én gang, eller 0,5 liter Zenit 575 EC, udbragt 
ad to gange

Havre

Procent dækning 
med

Udbytte,
hkg kerne 

pr. ha

Merudbytte for 
svampebekæm-

pelse,
hkg pr. ha, B-A

meldug havre-
bladplet A B brutto netto

Antal forsøg 2 2 2 2
Blanding1) 3 0,5 73,4 74,5 1,1 -0,1
NORD 09/135 3 0,6 78,8 77,8 -1,0 -2,2
Nike 5 0,5 75,8 76,5 0,7 -0,5
Symphony 3 0,8 73,7 74,5 0,8 -0,4
Flämingsgold 5 0,6 74,9 74,4 -0,5 -1,7
Harmar 4 0,5 74,4 73,8 -0,6 -1,8
Gry 4 0,5 74,3 73,6 -0,7 -1,9
Scorpion 4 0,5 73,7 73,0 -0,7 -1,9
Dominik 3 0,4 73,1 72,9 -0,2 -1,4
Flämingsprofi 4 0,5 72,1 72,3 0,2 -1,0
Canyon 0,03 0,5 70,7 71,0 0,3 -0,9
Flocke 4 0,5 70,3 71,0 0,7 -0,5
LSD, sorter 2,6
LSD, svampebek. ns
LSD, vekselvirkning mellem sorter 
og svampebek. ns

1) Dominik, Symphony, Scorpion.
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blikket ved at blive analyseret for foderværdi, og 
resultatet af disse analyser vil blive publiceret, så 
snart de foreligger. Analyseresultaterne fra høst 
2011 ses i tabel 4.

Supplerende forsøg med havresorter
I 2012 er der gennemført fem supplerende 
forsøg med syv af de havresorter, der er med i 
landsforsøgene. Resultaterne af årets supple-
rende forsøg er vist i tabel 5. I 2012 er det gen-
nemsnitlige udbytte i de supplerende forsøg 
7,0 hkg pr. ha mindre end i landsforsøgene. 
Symphony er den højest ydende havresort i de 
supplerende forsøg og giver 5 procent mere end 
måleblandingen. Flämingsgold, der de to sene-
ste år har været den højest ydende havresort i de 

supplerende forsøg, følger efter med et udbytte, 
der er 3 procent større end måleblandingens. 
De øvrige sorter i årets supplerende forsøg giver 
alle et udbytte, der er 2 procent større end må-
leblandingens. Havresorterne ser derfor ud til at 
klare sig relativt bedre i forhold til måleblandin-
gen i de supplerende forsøg, sammenlignet med 
i landsforsøgene.

Havresorternes egenskaber og udbredelse
I tabel 6 er registreringerne i årets observati-
onsparceller med havresorter samlet. Der er i 
2012 observeret to dages forskel på modnings-
tidspunktet mellem den tidligst modnende sort 
Scorpion og den sildigste sort Canyon. Strålæng-
den varierer fra 88 cm i sorten Nike til 105 cm 
i sorten Symphony, der også havde den største 
strålængde i sidste års observationsparceller. 
Mest lejesæd er i 2012 registreret i sorten Can-
yon med karakteren 4, mens der slet ikke er set 
lejesæd i sorten Flocke. Der er, som de foregåen-
de år, store forskelle mellem sorternes tendens 
til nedknækning af strå. Størst tendens, svarende 
til karakteren 8,2, er registreret i sorten Scorpi-
on, mens der i sorten Harmar med karakteren 
1,0, ligesom sidste år, er registreret mindst ten-
dens til nedknækning af strå.
 Meldugangrebene er i 2012 næsten på niveau 
med sidste års angreb og varierer fra 0 procent 
dækning i sorten Canyon til 17 procent dækning 
i sorten Flocke. Canyon har nu tre år i træk været 

Tabel 4. Havresorternes rangering i forhold til 
udbyttet af foderenheder, FEsv pr. ha, lands-
forsøg 2011. Se afsnittet Sorter, priser, midler 
og udviklingsstadier vedrørende definition af 
FEsv og FEso

Havre FEsv 
pr. hkg

FEso 
pr. hkg

Rum-
vægt, 
kg pr. 

hl

Fht. 
for ud-
bytte

Ud-
bytte, 

hkg pr. 
ha

FEsv 
pr. ha

FEso 
pr. ha

Antal forsøg 3 3 8 8 8
Blanding1) 85,1 88,2 50,4 100 67,9 5.778 5.989
Harmar 91,5 93,2 50,4 101 68,8 6.295 6.412
Symphony 85,4 88,1 50,4 105 71,0 6.063 6.255
Flämingsgold 87,6 90,2 50,4 101 68,3 5.983 6.161
LSD ns ns   ns   

1) Pergamon, Scorpion, Dominik.

Tabel 5. Havresorter med svampebekæmpel-
se, supplerende forsøg 2012. (G3)

Havre

Procent dækning 
med

Kar. for 
ned-

knæk-
ning af 

strå1)

Udb. og 
mer-
udb., 
hkg 

pr. ha

Fht. for 
udbytte

Rum-
vægt,

kg pr. hlmeldug havre-
bladplet

Antal forsøg 5 5 5 5 5
Blanding2) 0,2 0,09 1 71,9 100 53,7
Symphony 0,3 0,07 1 3,7 105 54,4
Flämingsgold 0,1 0,08 4 1,9 103 51,0
Canyon 0 1 2 1,7 102 54,6
Dominik 0,2 0,09 1 1,7 102 52,7
Flämingsprofi 0,1 0,05 4 1,6 102 52,7
Scorpion 0,3 0,08 1 1,4 102 54,9
Hamar 0,3 0,08 2 1,3 102 53,3
LSD ns

1) Skala 0-10, 0 = ingen nedknækning. 
2) Dominik, Symphony, Scorpion. 

Tabel 6. Havresorternes egenskaber, observa-
tionsparcellerne 2012

Havre Mod-
ning

Strå-
længde,

cm

Kar. 
for leje-

sæd1)

Kar. 
for ned-
knæk. af 

strå1)

Procent 
dækning med

meldug bladplet

Antal forsøg 7 5 4 2 11 6
Blanding2) 14/8 102 0,3 4,8 5 2,6
Canyon 14/8 102 1,4 2,2 0 3,8
Dominik3) 13/8 89 0,1 3,7 4,8 2,2
Flocke 13/8 94 0 2,2 17 2,3
Flämingsgold 13/8 104 3 7,0 4,9 4,8
Flämingsprofi 13/8 97 0,9 7,8 7 3
Gry 13/8 101 4 3,5 7 3,4
Harmar 13/8 99 1,1 1,2 5 1,8
NORD 09/135 13/8 94 0,1 2,3 5 4,2
Nike 13/8 88 0,1 2,8 13 0,9
Scorpion 12/8 98 1,1 8,2 8 2,9
Symphony 13/8 105 2,4 4,0 5 4,4

1) Skala 0-10, 0 = ingen nedknækning eller lejesæd.
2) Pergamon, Symphony, Dominik.
3) Resistent mod havrecystenematoder.
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den mindst meldugmodtagelige sort i observati-
onsparcellerne. Angrebene af havrebladplet va-
rierer i år fra 0,9 procent dækning i sorten Nike 
til 4,8 procent dækning i sorten Flämingsgold, 
der også sidste år var kraftigst angrebet.
 Et stort og stabilt udbytte er af afgørende 
betydning ved valg af havresort, og sorter, der 
har givet det gennem flere års forsøg, bør altid 
foretrækkes. Det gennemsnitlige forholdstal for 
udbytte gennem de seneste to til fem år er vist i 
tabel 7 for de havresorter, der har været med i 
landsforsøgene i perioden. Resultaterne i tabel 
7 kan, når de sammenholdes med resultaterne i 
tabel 1 i dette afsnit, give et godt overblik over, 
hvordan sorterne har klaret sig gennem flere års 
afprøvning.
 Syv havresorter har udgjort mere end 1,0 
procent af salget af certificeret udsæd til høst 
2012. Sorternes andel af salget fremgår af tabel 
8. Dominik er for fjerde år i træk den mest solgte 

havresort i Danmark. Sorten dækker i år 32 pro-
cent af salget. Det skyldes blandt andet, at Do-
minik er den eneste blandt de solgte sorter, der 
er resistent mod havrecystenematoder. Sorterne 
Flämingsgold og Scorpion, der begge dækker 26 
procent af salget, har øget deres markedsandel i 
forhold til sidste år, og de tre sorter dækker der-
for tilsammen 84 procent af salget af certificeret 
udsæd til høst 2012.

Skadegørere
Registreringsnet
I figur 1 ses udviklingen af skadegørere i Plan-
teavlskonsulenternes Registreringsnet i havre 

Tabel 7. Forholdstal for udbytte i havresorter, 
landsforsøg, gennemsnit af to til fem år

Havre 2008-2012 2009-2012 2010-2012 2011-2012

Blanding1) 100 100 100 100
Flämingsgold 104 104 103 101
Canyon 100 103 101 101
Scorpion 102 102 102 99
Flämingsprofi 104 103 101 99
Dominik 100 101 100 99
Symphony 102
Harmar 100

1) Dominik, Symphony, Scorpion.

Tabel 8. Havresorter, der har dækket over 1,0 
procent af udsædssalget i 2012. Procent af 
solgt udsæd

Høstår 2008 2009 2010 2011 2012

Dominik1) 12 34 43 35 32
Scorpion 4 17 26
Flämingsgold 6 19 26
Canyon 7 9
Flämingsprofi 16 12 17 14 4
Zorro 1 2 2
Rajtar 3 2
Andre sorter 73 54 29 3 0

1) Resistent mod havrecystenematoder.

Angreb af kornbladbillelarver samt nærbillede af 
larve. Larverne bærer deres egne ekskrementer på 
ryggen. (Fotos: Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret 
for Landbrug).

Havre 2012
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Figur1. Udviklingen af skadegørere i havre i Plante-
avlskonsulenternes Registreringsnet 2012.
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i 2012. Der har været moderate til kraftige an-
greb af meldug og kraftige angreb af bladlus. 
Angrebene af øvrige skadegørere har været mo-
derate.
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Figur 2. Udviklingen af meldug i de seneste seks år i 
Planteavlskonsulenternes Registreringsnet.

Meldug i havre. Ved tidlige og mere udbredte an-
greb har der været god økonomi i bekæmpelse af 
meldug i havre. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, Viden-
centret for Landbrug).
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Vårhvede

Sorter

Konklusion
Trappe er den højest ydende vårhvedesort i årets 
landsforsøg. Umiddelbart efter følger sorterne 
Dafne, KWS Bittern og KWS Alderon.
 Den gennemførte svampebekæmpelse er i 
år rentabel i seks af de 11 sorter i afprøvningen, 
og det højeste nettomerudbytte for svampebe-
kæmpelse på 1,3 hkg pr. ha er opnået i sorten 
Alora.

Landsforsøg
Trappe giver et udbytte, der er 7 procent større 
end udbyttet i målesorten. Derefter følger sor-
ten Dafne med et udbytte, der er 4 procent 
større end målesortens, og sorterne KWS Bittern 
og KWS Alderon, der begge giver 3 procent mere 
end målesorten.
 Det højeste merudbytte for svampebekæm-
pelse på 2,9 hkg pr. ha er i år opnået i sorten 
Alora.
 Et stort og stabilt udbytte er afgørende ved 
valg af vårhvedesort. Som hjælp hertil er for-
holdstal for udbytte i de seneste fem års lands-
forsøg med vårhvedesorter samlet i tabel 1.
 I 2012 er der afprøvet 11 vårhvedesorter i 
landsforsøgene. Det er to sorter mindre end 

i 2011, men stadig tre sorter mere end i 2010. 
Amaretto er igen målesort, og der er som gen-
nemsnit af årets fem forsøg høstet 62,0 hkg 
pr. ha i denne. Det er 0,4 hkg pr. ha mere end 
i 2011, men stadig 1,4 hkg pr. ha mindre end 
udbyttet i 2009, hvor Amaretto var målesort for 
første gang. Resultaterne af årets landsforsøg 
med vårhvedesorter er vist i tabel 2. I tabellen 
ses sorternes udbytte, opdelt på Øerne, Jylland 
og hele landet.
 Vårhvede dyrkes primært til brødfremstilling, 
og derfor er et højt protein- og glutenindhold, 
kombineret med en høj rumvægt, at foretrække. 
Analyseresultaterne for disse kvalitetsparametre 
er vist til højre i tabel 2. Det højeste indhold af 
både protein og gluten er i 2012 målt i sorten 
Hamlet, mens den højeste rumvægt er målt i sor-
ten Alora.
 Der er i 2012 gennemført tre forsøg med og 
uden svampebekæmpelse i vårhvedesorterne, 
og resultaterne af disse forsøg ses i tabel 3. Svam-
pebekæmpelsen i forsøgene svarer som gen-
nemsnit til en udgift på 1,6 hkg pr. ha og er kun 
rentabel i seks af de 11 sorter i afprøvningen.

Tabel 1. Forholdstal for udbytte i vårhvedesor-
ter 2008 til 2012

Vårhvede 2008 2009 2010 2011 2012

Amaretto1) 108 100 100 100 100
Trappe 115 105 96 107 107
Alora 105 102 96 105 99
Dafne 106 107 104
KWS Bittern 101 101 103
Katoda 102 106 99
KWS Alderon 105 103
Hovsa 96 98
Hamlet 109 96
SG-S 1257-09 101
Økilde 98

1)  Målesort: 2008: Vinjett; 2009-2012: Amaretto.

Tabel 2. Vårhvedesorter, landsforsøg 2012, 
med svampebekæmpelse. (H1)

Vårhvede

Udbytte og 
merudbytte, 

hkg pr. ha
Fht. 
for 
ud-

bytte

Pct. 
råpro-

tein

Pct.
gluten

Pct.
sti-

velse

Rum-
vægt,
kg pr. 

hlØerne Jylland Hele 
landet

Antal forsøg 2 3 5 5 5 5 5
Amaretto 59,8 63,4 62,0 100 10,6 19,5 70,9 78,9
Trappe 2,3 5,2 4,1 107 9,8 17,7 71,1 79,3
Dafne 0,8 3,7 2,5 104 10,0 18,2 70,8 79,0
KWS Bittern 1,0 2,3 1,8 103 10,6 19,8 70,3 79,1
KWS Alderon 3,0 0,9 1,7 103 10,8 20,1 69,2 76,2
SG-S 1257-09 -2,5 2,5 0,5 101 10,5 19,1 71,0 80,0
Alora -1,1 0,2 -0,3 100 10,4 19,2 70,7 80,6
Katoda -2,5 0,4 -0,7 99 10,8 20,2 69,9 79,4
Økilde 1,2 -2,3 -0,9 99 10,4 18,8 70,8 77,9
Hovsa -1,6 -0,5 -1,0 98 10,8 20,5 69,6 76,3
Hamlet -5,4 -0,9 -2,7 96 11,5 21,5 69,8 78,5
LSD 4,0 3,8 2,9
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Vårhvedesorternes egenskaber og 
udbredelse
I tabel 4 er registreringerne i årets observations-
parceller med vårhvedesorter samlet. Der er i 
2012 observeret tre dages forskel i modenheds-
datoen mellem den tidligste sort Hamlet og de 
sildigste sorter KWS Bittern og Økilde. Strålæng-
den varierer i årets observationsparceller fra 72 
cm i sorten KWS Alderon til 93 cm i sorten Ka-
toda, der også de to foregående år var den mest 
langstråede sort. Der er ikke set lejesæd i årets 
observationsparceller med vårhvedesorter.
 Meldugangrebene er i 2012 en smule krafti-
gere end sidste års angreb. Mest meldug, svaren-
de til 4,3 procent dækning, er registreret i sorten 
Hovsa, mens sorten Hamlet, ligesom sidste år, er 
gået helt fri for angreb. De kraftigste angreb af 
Septoria er i år observeret i sorten Hovsa med 
gennemsnitligt 4,7 procent dækning, mens de 
svageste angreb, svarende til 1,8 procent dæk-
ning, er set i nummersorten SG-S 1257-09. An-
grebene af gulrust er i 2012 lidt kraftigere end 
sidste års angreb. Angrebsgraden varierer fra 0,4 
procent dækning i sorterne Hamlet og Hovsa, 

der også sidste år var mindst angrebet, og helt 
op til 12 procent dækning i målesorten Amaret-
to. Der er ikke observeret angreb af hvedeblad-
plet i årets observationsparceller med vårhvede-
sorter.
 Syv vårhvedesorter udgør mere end 1,0 pro-
cent af salget af certificeret udsæd til høst 2012, 
og udbuddet af vårhvedesorter ser dermed ud 
til at være vokset en smule i forhold til sidste 
år. Sorternes andel af salget fremgår af tabel 5. 
Amaretto er, som de foregående år, den mest 
solgte vårhvedesort og står for 45 procent af 
salget. Amaretto dækker sammen med sorten 
Taifun, som ikke har deltaget i landsforsøgene i 
2012, hele 77 procent af salget af vårhvedeud-
sæd i Danmark til høst 2012.

Kvælstoftildelingsstrategi i vårhvede til brød
De største udbytter er igen i år opnået, hvor der 
er tildelt en kvælstofmængde svarende til brød-

Tabel 3. Vårhvedesorter med og uden svampe-
bekæmpelse 2012. (H2)
A: Ingen svampebekæmpelse
B: 0,4 liter Bell pr. ha, udbragt på én gang, 
eller 0,4 liter Bell + 0,15 liter Flexity pr. ha, 
udbragt ad to gange

Vårhvede

Procent dækning i 
A med

Udbytte, 
hkg kerne 

pr. ha

Merudbytte 
for svampe-
bek., hkg pr. 

ha, B-A

meldug gulrust Septo-
ria A B brutto netto

Antal forsøg 3 3 3 3 3
Amaretto 2 9 2 55,0 56,9 1,9 0,3
KWS Alderon 2 10 2 57,3 59,3 2,0 0,4
Trappe 2 16 2 58,1 59,0 0,9 -0,7
Dafne 2 17 3 55,4 57,9 2,5 0,9
KWS Bittern 2 7 2 57,1 57,9 0,8 -0,8
Økilde 0,5 3 2 57,2 57,2 0,0 -1,6
Alora 4 7 2 53,2 56,1 2,9 1,3
SG-S 1257-09 0,4 3 2 54,9 55,7 0,8 -0,8
Hovsa 7 5 2 53,5 55,2 1,7 0,1
Katoda 2 8 2 52,7 54,5 1,8 0,2
Hamlet 0,3 2 2 53,1 53,0 -0,1 -1,7
LSD, sorter 2,9
LSD, svampebek. 1,2
LSD, vekselvirkning mellem sorter  
og svampebek. ns

Tabel 4. Vårhvedesorternes egenskaber 2012

Vårhvede Mod-
ning

Strå-
længde,

cm

Procent dækning med

meldug Septoria gulrust

Antal forsøg 5 6 9 7 10
Alora 18/8 80 1,5 3,6 9
Amaretto 17/8 83 1,2 3,3 12
Dafne 18/8 82 0,1 2,9 9
Hamlet 16/8 81 0 4,3 0,4
Hovsa 18/8 80 4,3 4,7 0,4
KWS Alderon 18/8 72 1,1 1,9 0,7
KWS Bittern 19/8 88 1,8 4 0,7
Katoda 18/8 93 0,7 3,6 4,6
SG-S 1257-09 18/8 78 0,01 1,8 0,01
Trappe 18/8 85 1,3 3 6
Økilde 19/8 91 0,1 2,1 0,5

Tabel 5. Vårhvedesorter, der har dækket over 
1,0 procent af udsædssalget til høst 2012. Sor-
ternes andel af udsædssalget i procent

Høstår 2008 2009 2010 2011 2012

Amaretto 43 57 46 42 45
Taifun 37 27 42 32 32
Alora 5 10 9
Katoda 6
Eminent 3
Dafne 3
Trappe 3 10 6 12 1
Andre sorter 17 6 1 4 1
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hvedenormen for vårhvede. En tildeling af ek-
stra 61 kg kvælstof pr. ha på en gang resulterer 
i et statistisk sikkert merudbytte på 4,3 pr. ha. 
En tildeling af kvælstofmængden ad tre gange 
ser derimod ud til at give et lille, ikke statistisk 
sikkert udbyttetab. Der er ikke opnået et højere 
proteinindhold, hvor gødningen er tildelt ad tre 
gange, i forhold til, hvor gødningen er tildelt ad 
to gange. Til gengæld er der opnået en stigning i 
proteinindholdet på op til 1 procentpoint, hvor 
der er gødet efter brødhvedenormen for vårhve-
de, sammenlignet med, hvor der er gødet efter 
kvælstofnormen for vårhvede til foder.
 Der er i 2012 gennemført fire forsøg i forsøgs-
serien: ”Kvælstofgødskningsstrategi i vårhvede 
til brød”. Forsøgene skal belyse mulighederne 
for at optimere kvælstoftildelingsstrategien i 
vårhvede til brød. Resultaterne af årets forsøg er 
vist i tabel 6.
 I årets forsøg, der alle er gennemført på JB 
4 til 6, er kvælstoftildelingen i henholdsvis vår-
hvede til foder og vårhvede til brød fastsat ud fra 
kvælstofnormen i den enkelte mark. Der er målt 
et N-min indhold i jorden på mellem 23 og 68 
kg kvælstof pr. ha i roddybden, og der er tildelt 
gennemsnitligt 118 kg kvælstof pr. ha, hvor der 
er gødsket efter normen for vårhvede til foder, 
og 179 kg kvælstof pr. ha, hvor der er gødsket ef-
ter normen for vårhvede til brød. Kvælstofgød-
ningen er tildelt ad op til tre gange, henholdsvis 
før såning i sidste halvdel af marts, i vækststadie 

53 til 55 og i vækststadie 60 til 63. I forsøgsled 
7 og 8 er der tildelt henholdsvis en fast gødning 
(NS 24-6) og en flydende gødning (N-32) med 
henblik på at vise eventuelle forskelle mellem 
gødningstyperne. Fordelingen af kvælstofgød-
ningen og gødningstyperne fremgår af forsøgs-
behandlingerne, der er vist til venstre i tabel 6.
 Der er ved alle de afprøvede kvælstoftilde-
lingsstrategier, undtagen forsøgsled 1 med en 
tildeling svarende til kvælstofnormen for vår-
hvede til foder på en gang, både opnået et pro-
teinindhold over 11,5 procent, en rumvægt over 
77 kg pr. hl og et faldtal på mindst 275 sekun-
der. Kravene ved ansøgning om brødhvedenorm 
til næste års høst er således overholdt i syv af de 
otte forsøgsled. Prøver fra alle forsøgsled er des-
uden analyseret med hensyn til bageevnen. De 
faktorer, der er afgørende for et godt bageresul-
tat, er, udover et højt protein- og glutenindhold, 
en høj sedimentationværdi, at faldtallet er højt 
(lav aktivitet af α-amylase, der nedbryder stivel-
sen), samt at brødvolumen og vandoptagelsen 
er høj. En høj sedimentationsværdi og en stor 
vandoptagelse er begge indikatorer for en god 
glutenkvalitet. 
 Der er i årets forsøg opnået det højeste ind-
hold af protein og gluten, hvor der er tildelt en 
kvælstofmængde svarende til normen for vår-
hvede til brød, mens der ikke er nogen tydelig 
forskel på, om kvælstofmængden er tildelt ad to 
til tre gange, eller om hele mængden er tildelt 

Tabel 6. Kvælstofgødskningsstrategi i vårhvede til brød. (H3)

Vårhvede Vækst-
stadium

Tildeling
 i alt, 

kg N pr. ha

Udbytte, 
hkg pr. ha

Rumvægt, 
kg pr. hl

Protein, 
pct. i 

tørstof

Gluten, 
pct.

Faldtal, 
sek.

Sedimen-
tations-
værdi

Brød-
volumen

Vand-
optagelse, 

pct.

2012. 4 forsøg
1. 118 kg N pr. ha i NS 24-6 00 118 59,8 80,7 11,3 21,2 319 34 587 58,3
2. 179 kg N pr. ha i NS 24-6 00 179 64,1 80,4 12,1 23,7 348 40 640 59,1
3. 78 kg N pr. ha i NS 24-6

40 kg N pr. ha i NS 24-6
00

53-55 118 56,7 80,6 11,5 21,9 343 37 627 59,5
4. 129 kg N pr. ha i NS 24-6

50 kg N pr. ha i NS 24-6
00

53-55 179 63,0 80,5 12,4 24,3 357 44 677 60,3
5. 78 kg N pr. ha i NS 24-6

40 kg N pr. ha i NS 24-6
00

60-63 118 56,2 80,5 11,5 22,1 325 38 615 59,4
6. 129 kg N pr. ha i NS 24-6

50 kg N pr. ha i NS 24-6
00
61 179 62,9 80,7 12,2 23,7 337 45 654 59,3

7. 129 kg N pr. ha i NS 24-6
25 kg N pr. ha i NS 24-6
25 kg N pr. ha i NS 24-6

00
53-55
60-63 179 61,0 80,6 12,2 23,8 338 44 639 59,3

8. 129 kg N pr. ha i NS 24-6
25 kg N pr. ha i N-32, flydende
25 kg N pr. ha i N-32, flydende

00
53-55
60-63 179 61,7 80,7 12,4 24,3 345 45 675 59,9

LSD 4,0
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på én gang i forbindelse med såning. De høje-
ste sedimentationsværdier er dog opnået, hvor 
en kvælstofmængde, svarende til normen for 
vårhvede til brød, er tildelt ad to til tre gange. 
Resultaterne tyder også på, at vandoptagelsen 
stiger en smule, når kvælstofmængden tildeles 
ad flere gange, sammenlignet med tildeling af 
den samlede mængde på en gang i forbindelse 
med såning.
 Der er ingen tydelige forskelle mellem de to 
gødningstyper i årets forsøg (forsøgsled 7 og 8).
 Forsøgene forsættes i 2013.

Sygdomme

Konklusion
I gennemsnit af tre forsøg med meget gulrust i 
sorterne Amaretto og Trappe er der opnået net-
tomerudbytter på op til 7,7 henholdsvis 5,5 hkg 
pr. ha. Der har været betaling for to til tre sprøjt-
ninger i forsøgene med højt smittetryk.

Angreb af svampesygdomme
I flere vårhvedesorter har der i 2012 været an-
greb af gulrust, mens angreb af øvrige svampe-
sygdomme overvejende har været moderate.

Svampestrategier i to sorter
I tabel 7 ses resultaterne fra en ny forsøgsplan, 

hvor effekten af forskellige svampestrategier i de 
to vårhvedesorter Amaretto og Trappe belyses. 
I tabel 8 ses sygdomsudviklingen. Det fremgår, 
at gulrust har været dominerende i begge sorter, 
mens der har været moderate angreb af meldug 
og Septoria i begge sorter.
 I tabel 7 er forsøgene delt op i tre forsøg med 
højt smittetryk og nettomerudbytter op til i gen-
nemsnit 7,7 henholdsvis 5,5 hkg pr. ha i de to 
sorter samt et forsøg med lavt smittetryk, hvor 
der ikke har været sikre udslag for svampebe-
kæmpelse. I sorten Amaretto har der været spi-
ringsproblemer i forsøget med lavt smittetryk, 
hvorfor udbytteniveauet i de to sorter ikke kan 
sammenlignes i dette forsøg.
 I Amaretto har der i gennemsnit af de tre for-
søg med højt smittetryk været bedst betaling 
for tre behandlinger (forsøgsled 3), men der er 
ingen sikre forskelle på tre behandlinger og to 
behandlinger i forsøgsled 4 henholdsvis 7. Det 
laveste nettomerudbytte er opnået ved en en-
kelt behandling under skridning. Det højeste 
nettomerudbytte i enkeltforsøgene er 13 hkg pr. 
ha i forsøgsled 3.
 I Trappe har der i gennemsnit af de tre forsøg 
med højt smittetryk været bedst betaling for tre 
behandlinger, men der er ingen sikre forskelle 
mellem strategierne.
 Ved at sammenholde forsøgsled 4 og 6 frem-
går det, at der i ingen af sorterne har været sikre 

Fra forsøget med kvælstofgødskningsstrategier i vår-
hvede til brød ved Skamby på Fyn. Den 26. juni er 
der kun små, synlige forskelle, men ved høst er der 
målt forskelle på op til 16,9 hkg pr. ha i kerneudbyt-
tet og 2 procentpoint i indholdet af råprotein mel-
lem de afprøvede kvælstoftildelingsstrategier. (Foto: 
Morten Haastrup, Videncentret for Landbrug).

Spiringsfusariose i vårhvede. Kimstænglen er mørk-
farvet, og nogle af planterne krøller som en prop-
trækker. Det lange, kolde og fugtige forår har flere 
steder resulteret i dårlig fremspiring i vårsæd, især 
hvis såbedet har været mindre godt, eller der er sået 
for dybt. Hvis spiringen er dårlig, bør man også un-
dersøge, om den anvendte såsæd er i orden. (Foto: 
Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug).
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Tabel 7. Svampebekæmpelse i forskellige vårhvedesorter. (H4)

Vårhvede Sta-
dium

Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha

brun-
rust

gul-
rust

mel-
dug

Sep-
toria Udb. 

og 
mer-
udb. 

Net-
to-

mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb., 

ny 
afgift

brun-
rust

gul-
rust

mel-
dug

Sep-
toria Udb. 

og 
mer-
udb. 

Net-
to-

mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb., 

ny 
afgift

ca. 4/7 ca. 4/7

2012. 3 forsøg med højt smittetryk Amaretto Trappe
1. Ubehandlet - 0 14 4 6 53,3 - - 0 10 3 7 62,0 - -
2. 0,15 l Flexity + 0,25 l Folicur EC 250 

0,1 l Proline EC 250 + 0,125 l Rubric 
0,1 l Proline EC 250 + 0,125 l Rubric 

31 
39 

55-59 0 0,01 4 2 10,6 7,3 7,4 0 0,08 2 3 7,5 4,2 4,3
3. 0,25 l Folicur EC 250 

0,1 l Proline EC 250 + 0,125 l Rubric 
0,1 l Proline EC 250 + 0,125 l Rubric 

31 
39 

55-59 0 0 4 3 10,4 7,7 7,5 0 0,3 3 3 8,2 5,5 5,3
4. 0,1 l Proline EC 250 + 0,125 l Rubric 

0,1 l Proline EC 250 + 0,125 l Rubric 
39 

55-59 0 7 4 3 8,7 6,7 6,6 0 6 3 3 5,6 3,6 3,5
5. 0,1 l Proline EC 250 + 0,125 l Rubric 55-59 0 13 4 3 4,9 3,9 3,8 0 6 4 4 2,6 1,6 1,5
6. 0,25 l Folicur EC 250 

0,25 l Folicur EC 250 
39 

55-59 0 8 4 3 7,1 5,7 5,6 0 3 1 3 6,4 5,0 4,9
7. 0,25 l Folicur EC 250 

0,1 l Proline EC 250 + 0,125 l Rubric 
31 

55-59 0 0,1 5 2 8,8 7,1 7,0 0 1 1 3 5,8 4,1 4,0
LSD 1-7 3,5 4,8
LSD 2-7 2,3 ns

2012. 1 forsøg med lavt smittetryk Amaretto Trappe
1. Ubehandlet - 0 0,2 0,6 0,01 51,1 - - 0 0,01 0,9 0,01 60,4 - -
2. 0,15 l Flexity + 0,25 l Folicur EC 250 

0,1 l Proline EC 250 + 0,125 l Rubric 
0,1 l Proline EC 250 + 0,125 l Rubric 

31 
39 

55-59 0 0 0,07 0,01 3,6 0,3 0,4 0 0 0,04 0,01 3,6 0,3 0,4
3. 0,25 l Folicur EC 250 

0,1 l Proline EC 250 + 0,125 l Rubric 
0,1 l Proline EC 250 + 0,125 l Rubric 

31 
39 

55-59 0 0 0,3 0,01 2,5 -0,2 -0,4 0 0 0,1 0,01 2,6 -0,1 -0,3
4. 0,1 l Proline EC 250 + 0,125 l Rubric 

0,1 l Proline EC 250 + 0,125 l Rubric 
39 

55-59 0 0 0,2 0,01 5,7 3,7 3,6 0 0 0,3 0,01 1,4 -0,6 -0,7
5. 0,1 l Proline EC 250 + 0,125 l Rubric 55-59 0 0 0,8 0,01 3,6 2,6 2,5 0 0 0,5 0,01 -1,3 -2,3 -2,4
6. 0,25 l Folicur EC 250 

0,25 l Folicur EC 250 
39 

55-59 0 0 0,3 0,01 6,1 4,7 4,6 0 0 0,03 0,01 -0,2 -1,6 -1,7
7. 0,25 l Folicur EC 250 

0,1 l Proline EC 250 + 0,125 l Rubric 
31 

55-59 0 0 0,4 0,01 6,0 4,3 4,2 0 0 0,2 0,01 2,9 1,2 1,1
LSD A1-B7 ns ns

Tabel 8. Sygdomsudviklingen i forsøg med 
svampebekæmpelse i to vårhvedesorter

Sygdomsangreb
Pct. dækning (ubehandlet)

29/5 5/6 18/6 4/7

2012. 4 forsøg
Amaretto
Brunrust 0 0 0 0
Gulrust 0,1 3 12 11
Meldug 0,1 0,9 3 3
Septoria 0,02 1 1 4

Trappe
Brunrust 0 0 0 0
Gulrust 0,01 0,6 8 7
Meldug 0,1 1 2 2
Septoria 0,02 0,9 1 5

Vækststadium 33 41 59 70

forskelle på merudbyttet ved to behandlinger 
med Proline + Rubric henholdsvis to behandlin-
ger med Folicur.
 Ved at sammenholde forsøgsled 2 og 3 frem-
går det, at der i ingen af sorterne har været beta-
ling for at tilsætte Flexity mod meldug ved første 
sprøjtning, hvilket er i overensstemmelse med 
de moderate angreb af meldug.
 I figur 1 er vist brutto- og nettoudbytter i gen-
nemsnit af de tre forsøg med højt smittetryk. Det 
højeste nettoudbytte er ved en pris på 170 kr. pr 
hkg opnået i sorten Trappe i forsøgsled 3, hvor 
der er sprøjtet tre gange.
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Vårhvede, svampestrategier

Nettoudbytte Omkostning til svampemiddel og kørsel

Figur 1. Brutto- og nettoudbytter for forskellige 
svampestrategier i de tre forsøg med højt smitte-
tryk i tabel 7. Nettoudbytterne er beregnet ved en 
kornpris på 170 kr. pr. hkg. De respektive forsøgsled 
er markeret med tallene 1 til 7 umiddelbart under 
søjlerne.
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Bælgsæd

Konklusion
SW E5053 er højest ydende i årets landsforsøg 
med sorter af markært og giver et statistisk sik-
kert merudbytte i sammenligning med de øvrige 
sorter i afprøvningen.
 Fuego er den højest ydende i årets landsfor-
søg med hestebønnesorter. Lige efter følger 
sorten Taifun. Der er i årets landsforsøg med he-
stebønnesorter høstet et rekordstort udbytte på 
57,1 hkg pr. ha.
 Der er som gennemsnit af de seneste tre års 
forsøg med sammenligning af vårsåede bælg-
sædsarter opnået et merudbytte på cirka 400 kg 
protein pr. ha i hestebønne, sammenlignet med 
markært og lupin.

Markært, sorter

Landsforsøg
Nummersorten SW E5053 er med i landsforsø-
gene for første gang og giver 9 procent større ud-
bytte end måleblandingen. Et stykke efter følger 
sorten Audit, der også er med i landsforsøgene 
for første gang, med et udbytte, der er 2 procent 
større end måleblandingens. Sidste års højest 
ydende sort, nummersorten SG-S 4794, giver i 
år et udbytte, der er 1 procent større end måle-
blandingens.
 Et stort og stabilt udbytte gennem flere års 
forsøg er en afgørende parameter ved valg af 
markærtsort. Forholdstal for udbytte i de sene-

ste fem års landsforsøg med markærtsorter er 
vist i tabel 1.
 Der er afprøvet ti sorter af markært i landsfor-
søgene 2012. Det er én sort mindre end sidste 
år. Tre af sorterne er med i landsforsøgene for 
første gang, mens kun to af de afprøvede sorter 

Vælg en markærtsort, der
•	 	har	 givet	 et stort udbytte gennem flere 

års forsøg
•	 	har	en	stor	afgrødehøjde	ved	høst
•	 	har	 en	 kraftig	 vækst,	 der	 giver	 en	 god	

konkurrenceevne over for ukrudt.

Strategi

I årets forsøg med sorter af markært ved Holstebro 
giver måleblandingen et udbytte på 64,7 hkg pr. 
ha, mens sorterne Audit og SW E5053, der begge er 
med i forsøgene for første gang, giver et udbytte på 
over 70 hkg pr. ha. (Foto: Morten Haastrup, Viden-
centret for Landbrug).

Tabel 1. Forholdstal for udbytte i markærtsor-
ter 2008 til 2012

Markært 2008 2009 2010 2011 2012

Blanding1) 100 100 100 100 100
Casablanca 106 116 105 97 99
Alvesta 114 117 108 96 98
Rocket 106 98 101 98
Atlas 111 96 100 85
SG-S 4794 108 101
Equip 103 99
Crackerjack 100 97
SW E5053 109
Audit 102
Astronaute 99

1)  2008: Attika, Exclusive, Tofin, Hector; 2009: Attika, Exclusive, Tofin, 
Hector; 2010: Attika, Casablanca, Alvesta, Hector; 2011: Alvesta, 
Casablanca, Exclusive, Hector; 2012: Alvesta, Casablanca, Rocket, 
Crackerjack.
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har været med i fem år eller mere. Der er, som 
tidligere år, anvendt en sortsblanding som måle-
sort. Den har i 2012 bestået af sorterne Alvesta, 
Casablanca, Rocket og Crackerjack, idet Rocket 
og Crackerjack har erstattet Exclusive og Hector.
 I 2012 er der høstet et gennemsnitligt udbyt-
te på 58,9 hkg pr. ha i målesortsblandingen. Det 
er 9 hkg pr. ha mere end i 2011 og det største 
udbytte i landsforsøgene med sorter af markært 
siden 1998. Resultaterne af de fire forsøg, der i 
år har givet brugbare resultater, er vist i tabel 2. 
I tabellen ses også resultater af kvalitetsmålin-
gerne i sorterne.
 Indholdet af råprotein er på niveau med sid-
ste år og varierer i årets forsøg fra 21,0 procent 
i sorten Rocket, der også havde det laveste ind-
hold af råprotein de to foregående år, til 24,4 
procent i sorterne Casablanca og Crackerjack. 
Tusindkornsvægten er en smule højere end i 
2011 og varierer igen i år en del mellem sorter-
ne. Den laveste tusindkornsvægt på 243 gram er 
målt i sorten Rocket, der også de seneste to år 
havde den laveste tusindkornsvægt, mens den 
højeste tusindkornsvægt på 339 gram er målt i 
sorten Atlas.
 Afgrødehøjden ved høst er en afgørende 
egenskab, når markært dyrkes til modenhed. En 
høj afgrøde tørrer hurtigere efter regn og er let-
tere at tærske i forhold til en lav afgrøde. Der er 
knap så meget lejesæd i årets forsøg som i 2011, 
og som følge heraf er afgrødehøjden væsentligt 
højere i 2012. Den mindste afgrødehøjde på 45 

cm er målt i sorten Atlas, mens den største afgrø-
dehøjde på 68 cm er målt i nummersorten SW 
E5053. I 2012 er der registreret tre dages forskel 
i modningsdatoen mellem de seks tidligste sor-
ter og den sildigste sort, Audit.

Flere års forsøg
Udbyttestabiliteten er en afgørende faktor ved 
valg af markærtsort. Det gennemsnitlige for-
holdstal for udbytte gennem de seneste to til 
fem år er vist i tabel 3 for de sorter, der har været 
med i landsforsøgene i perioden. Resultaterne i 
tabel 3 giver, når de sammenholdes med resul-
taterne i tabel 1 tidligere i dette afsnit, et godt 
overblik over udbyttestabiliteten i de afprøvede 
sorter.

Tabel 2. Sorter af markært, landsforsøg 2012. (I1)

Markært 

Udbytte og merudbytte,
hkg pr. ha Fht. 

for 
udbytte

Pct. 
råprotein

TKV,
gram

Afgrøde- 
højde 

ved høst,
cm

Dato
 for 

moden-
hed

Kar. for 
lejesæd1)

Øerne Jylland Hele landet

Antal forsøg 1 3 4 4 4 2 2 2
Blanding2) 62,2 57,8 58,9 100 23,1 295 53 21/8 6
SW E5053 4,2 6,0 5,5 109 22,5 322 68 21/8 5
Audit -0,1 1,2 0,9 102 23,1 282 57 24/8 6
SG-S 4794 -0,1 1,0 0,8 101 21,8 262 49 21/8 7
Equip 0,7 -1,0 -0,6 99 23,0 283 46 21/8 7
Astronaute 2,0 -1,7 -0,8 99 24,0 280 55 22/8 5
Casablanca -0,9 -0,9 -0,9 98 24,4 321 50 22/8 6
Rocket -0,8 -1,3 -1,1 98 21,0 243 55 21/8 6
Alvesta -0,6 -1,5 -1,3 98 22,8 290 53 21/8 6
Crackerjack 1,8 -2,8 -1,6 97 24,4 315 48 22/8 5
Atlas -6,2 -10,1 -9,1 85 23,3 339 45 21/8 6
LSD 4,6

1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje. 2) Rocket, Casablanca, Alvesta, Crackerjack. 

Tabel 3. Forholdstal for udbytte i sorter af 
markært, gennemsnit af to til fem år

Markært 2008-2012 2009-2012 2010-2012 2011-2012

Blanding1) 100 100 100 100
Casablanca 105 104 100 98
Alvesta 107 105 101 97
Rocket 101 99 100
Atlas 98 94 93
SG-S 4794 105
Equip 101
Crackerjack 99

1)  2008: Attika, Exclusive, Tofin, Hector; 2009: Attika, Exclusive, Tofin, 
Hector; 2010: Attika, Casablanca, Alvesta, Hector; 2011: Alvesta, 
Casablanca, Exclusive, Hector; 2012: Alvesta, Casablanca, Rocket, 
Crackerjack.
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Hestebønne, sorter

Landsforsøg
Sorten Fuego giver et udbytte, der er 6 procent 
større end målesortens, og er dermed den hø-
jest ydende hestebønnesort i årets landsforsøg. 
Umiddelbart efter følger sorten Taifun, der giver 
4 procent mere end målesorten.
 Ved valg af hestebønnesort bør fokus rettes 
mod sorter med et stort og stabilt udbytte. Tid-
ligheden er imidlertid også af stor betydning, da 
en tidlig sort reducerer risikoen for problemer i 
høst og øger mulighederne for, at en efterfølgen-
de vintersædsafgrøde kan etableres rettidigt, så-
ledes at den gode forfrugtsværdi af hestebønne 
kan udnyttes.
 Sorten Marcel er, som de foregående år, måle-
sort i landsforsøgene, og der er afprøvet yderli-
gere fire sorter i landsforsøgene 2012. 
 Resultaterne af årets fire landsforsøg med 
sorter af hestebønne ses i tabel 4. I tabellen er 
sorternes udbytte vist for både Øerne, Jylland og 
hele landet. Målesorten Marcel giver som gen-
nemsnit af de fire forsøg et rekordstort udbytte 
på 57,1 hkg pr. ha. Det er 8,6 hkg pr. ha mere 
end udbyttet i 2011 og 16,4 hkg pr. ha mere end 
i 2010. Der er, ligesom de to foregående år, hø-
stet et væsentligt større udbytte i de to forsøg i 
Jylland, sammenlignet med de to forsøg på Sjæl-
land. I tabellen ses også kvalitetsmålingerne i de 
fem sorter i årets forsøg.
 Råproteinindholdet er højere end sidste år 
og varierer fra 29,7 procent i sorten Fugo til 32,8 

procent i sorten Julia. Tusindkornsvægten er på 
niveau med sidste år og varierer fra 565 gram i 
sorten Amulet til 613 gram i sorterne Fuego og 
Julia.
 Tidligheden er en væsentlig parameter ved 
valg af hestebønnesort. I 2012 er alle sorter dog 
modnet lige sent i det ene forsøg, hvor der er re-
gistreret dato for modenhed.

Vårsåede bælgsædsarter

Landsforsøg
Der er som gennemsnit af seks landsforsøg i peri-
oden 2010 til 2012 høstet et udbytte i hestebøn-
ner, der er mellem 5,1 og 12,5 hkg pr. ha større 
end udbyttet i markært og mere end 21 hkg pr. ha 
større end udbyttet i lupin. Udbytteforskellene 

Vikkeskimmel (Peronospora viciae) i hestebønner. 
Angreb ses nu og da, men der er oftest tale om sva-
ge angreb. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, Videncen-
tret for Landbrug).

Vælg en hestebønnesort, der
•	 	har	 givet	 et stort udbytte gennem flere 

års forsøg
•	 	modner	så	tidligt	som	muligt
•	 	kun	er	 lidt	modtagelig	over	 for	bladplet	

og chokoladeplet.

Hestebønner bør kun dyrkes på lerede jor-
der med god vandforsyning eller på san-
dede jorder, hvor der kan vandes, idet af-
grøden kan være meget tørkefølsom op til 
blomstringen og ved kernefyldning.

Strategi
Tabel 4. Sorter af hestebønne, landsforsøg 
2012. (I2)

Hestebønne

Udbytte og merud-
bytte,

hkg pr. ha
Fht. 
for 
ud-

bytte

Pct. 
råpro-

tein

TKV,
gram

Afgrø-
de- 

højde 
ved 

høst,
cm

Dato
 for 
mo-
den-
hedØerne Jyl-

land
Hele 

landet

Antal forsøg 2 2 4 2 4 4 4
Marcel 50,1 64,2 57,1 100 31,6 573 109 1/10
Fuego 0,6 5,8 3,2 106 29,7 613 104 1/10
Taifun 1,9 2,2 2,1 104 31,6 565 104 1/10
Julia -8,1 5,3 -1,4 98 32,8 613 126 1/10
Alexia -4,3 1,1 -1,6 97 30,5 498 104 1/10
LSD 6,2 ns ns
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mellem hestebønnesorten Fuego og mark ærte-
sorten Gregor er statistisk sikker, ligesom det er 
statistisk sikkert, at lupin giver et udbytte, der er 
mindre end udbyttet i både hestebønne og mark-
ært. Det største proteinudbytte er også i 2012 
opnået i de to hestebønnesorter, og dermed er 
der som gennemsnit af de tre års forsøg høstet 
et proteinudbytte, der er mellem 400 og 450 kg 
pr. ha større end i markærtsorterne Gregor og Al-
vesta. Lupin af den forgrenede type, henholdsvis 
sorterne Iris og Galant, giver på grund af det høje 
indhold af råprotein et proteinudbytte, der er på 
niveau med udbyttet i de to sorter af markært.
 I foråret 2012 er der, ligesom de to foregående 
år, etableret tre forsøg i forsøgsserien ”Artsforsøg 
med vårsået bælgsæd”. Formålet med disse for-
søg er at afdække konkurrenceforholdet mellem 
markært, hestebønne og lupin med fokus på 
udbyttet af protein i arterne. De to forsøg, der i 
år har givet brugbare resultater, har ligget på JB 
4 og 5. I forsøgene indgår to sorter af hver art. 
Sorterne er valgt, fordi de forventes at have et 
stort udbyttepotentiale, og er i 2012 de samme 
som i de to foregående års forsøg, bortset fra, at 
hestebønnesorten Taifun har erstattet Espresso, 
og at lupinsorten Iris har erstattet Galant. Der er 
tilstræbt en udsædsmængde på 60 spiredygtige 
kerner pr. m2 i markært, 40 spiredygtige kerner 
pr. m2 i hestebønne samt henholdsvis 80 spire-
dygtige frø pr. m2 i lupin af den forgrenede type 
og 100 spiredygtige frø pr. m2 i lupin af den ufor-
grenede type. Det er i alle tre forsøgsår lykkedes 
at ramme de tilstræbte plantetal nogenlunde. 
Resultaterne af de i alt seks forsøg, der er gen-
nemført i perioden 2010 til 2012, er vist i tabel 5.
 De små udbytter i lupin skyldes til dels, at af-
grøden ikke har været i stand til at yde ukrudtet 

tilstrækkeligt stor konkurrence. Ukrudtet dæk-
ker således som gennemsnit af de tre års forsøg 
20 procent af jorden i forsøgsled med lupin og 3 
til 5 procent dækning af jorden i forsøgsled med 
markært og hestebønne.
 Forsøgsserien er hermed afsluttet.

Bedebladlus kan optræde med kraftige angreb i 
hestebønner. Pirimor og Karate er godkendt til at 
bekæmpe bedebladlus i hestebønner. (Foto: Ghita 
Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug).

Tabel 5. Artsforsøg med vårsået bælgsæd, gennemsnit af 2010 til 2012. (I3)

Bælgsæd

Plante-
bestand, 

planter pr. 
m2

Ukrudt, 
procent 

dækning af 
jord

Karakter for 
lejesæd1)

Bladlus, 
pct. planter 

med

Dato for 
modenhed

Afgrøde-
højde ved 
høst, cm

Kerne-
udbytte, 

hkg  pr. ha

Pct. 
råprotein

Udbytte, 
kg protein 

pr. ha

2010-2012. 6 forsøg
Alvesta, markært 61 3 8 7 19/8 40 48,3 23,9 1.154
Gregor, markært 61 3 8 7 19/8 37 43,7 25,4 1.110
Fuego, hestebønne 47 5 3 15 12/9 94 56,2 27,8 1.562
Taifun/Espresso, hestebønne 45 4 3 15 11/9 90 53,4 28,5 1.522
Iris/Galant, lupin (forgrenet type) 64 18 2 0 9/9 58 31,8 36,2 1.151
Viol, lupin (uforgrenet type) 86 20 2 0 20/6 46 28,9 33,9 980
LSD 11,4

1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje.



158

Markfrø – engrapgræs

Markfrø

Engrapgræs

Konklusion
Bekæmpelse af græsukrudt i engrapgræs skal 
starte om efteråret på småt ukrudt. Der anven-
des midler med god effekt på det forekommen-
de ukrudt, specielt alm. og enårig rapgræs. Om 
foråret er det vigtigt at vurdere behovet for en 
opfølgende behandling. Monitor har god effekt 
på alm. rapgræs, men der er store sortsforskelle 
på følsomheden. Reglone skal anvendes med 
forsigtighed. Midlet er et godt supplement i en 
strategi til bekæmpelse af enårig og alm. rap-
græs, men doseringen skal afpasses efter sorten 
og bør ikke overstige 1,0 liter pr. ha. Ligeledes 

bør udbringningen ske i december eller januar. 
Senere udbringningstider øger risikoen for ska-
der og udbyttetab.

Bekæmpelse af græsukrudt i engrapgræs 
efterår og forår
I 2012 er der i samarbejde med DLF-TRIFOLIUM 
gennemført fire forsøg efter to forsøgsplaner. 
Der indgår i begge forsøgsplaner to forsøg med 
bekæmpelse af græsukrudt i engrapgræs efterår 
og forår. Forsøgene er en fortsættelse af tidligere 
års forsøg.
 Den ene forsøgserie er i 2012 gennemført i 
sorterne Geronimo og Balin, der begge anses for 
at være ret tolerante over for kemiske ukrudts-

Tabel 1. Bekæmpelse af græsukrudt i engrapgræs efterår og forår. DLF-TRIFOLIUM. (J1, J2)

Engrapgræs

Be-
hand-
lings-
tids-
punkt

Pct. dækning af overflade Kar.1)

 for af-
grøde-
skade 

21 
dage 
efter 
be-

hand-
ling, 
forår 

Udb. 
og 

mer-
udb.,
kg frø 
pr. ha

Net-
to- 

mer-
udb.,

kr. 
pr. ha

Netto- 
mer-
ud-

bytte, 
kr. 

pr. ha, 
ny 

afgift

Pct. dækning af overflade Kar.1)

 for af-
grøde-
skade 

21 
dage 
efter 
be-

hand-
ling, 
forår 

Udb. 
og 

mer-
udb.,
kg frø 
pr. ha

Net-
to- 

mer-
udb.,

kr. 
pr. ha

Netto- 
mer-
ud-

bytte, 
kr. 

pr. ha, 
ny 

afgift

en-
årig 
rap-
græs

alm. 
rap-
græs

en-
årig 
rap-
græs

alm. 
rap-
græs

en-
årig 
rap-
græs

alm. 
rap-
græs

en-
årig 
rap-
græs

alm. 
rap-
græs

maj ved høst maj ved høst

2012. 2  forsøg DLF-TRIFOLIUM 2010-2012. 6  forsøg DLF-TRIFOLIUM
1. Ubehandlet - 1 8 1 3 0 1.005 - - 7 5 9 2 0 823 - -
2. 0,15 l Agil 100 EC2) sept. 1 7 1 2 0 25 255 255 6 4 8 1 0 23 225 225
3. 0,04 l Hussar OD  

+ 0,15 l Agil 100 EC3) sept. 1 6 1 2 0 45 405 435 4 4 7 1 0 29 165 195
4. 0,04 l Hussar OD  

+ 0,15 l Agil 100 EC3)

2,0 l Reglone4)
sept. 
dec. 1 5 1 1 0 -39 -1.155 -1.320 2 2 6 0 1 -28 -1.005 -1.170

5. 0,04 l Hussar OD  
+ 0,15 l Agil 100 EC3)

2,0 l Reglone4)

0,06 l Hussar OD3) 

sept. 
dec. 
april5) 1 7 1 1 1 -4 -945 -1.050 1 3 3 1 1 2 -855 -975

6. 0,02 l Hussar OD
0,06 l Hussar OD3) 

sept.   
april5) 1 5 1 2 0 61 480 540 3 3 3 1 0 25 -75 0

7. 0,02 l Hussar OD
2,0 l Reglone4)

0,06 l Hussar OD3) 

sept. 
marts
april5) 1 7 1 0 1 26 -360 -495 1 3 2 0 1 14 -555 -675

8. 0,02 l Hussar OD
0,15 l Agil 100 EC2)

0,06 l Hussar OD3) 

sept. 
dec. 
april5) 1 4 1 0 1 17 -300 -240 2 2 4 0 0 42 75 135

LSD   ns ns
1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen afgrødeskade, og 10 = 100 pct. skade. 
2) Tilsat 0,4 liter Agropol pr. ha.
3) Tilsat 0,5 liter Renol pr. ha.
4) Tilsat 0,5 liter Agropol pr. ha.
5) Ikke tilsat Renol i 2010 og 2011.
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midler. Forsøget i Geronimo er efter hvidkløver, 
mens forsøget i Balin er i en flere års mark. For-
søgsresultaterne fremgår af tabel 1.
 Der er ikke opnået signifikante merudbyt-
ter for behandlingerne, uanset markens alder. 
I årets forsøg er der ikke, som det var tilfældet 
i 2011, forskel på merudbytterne, afhængigt af 
markens alder. I 2012 har ukrudtsbestanden væ-
ret domineret af alm. rapgræs.
 Resultaterne af årets forsøg understøtter re-
sultaterne fra tidligere forsøg, der har vist, at en 
tidlig efterårsbehandling ikke kan stå alene. Der 
bør i de fleste tilfælde følges op med enten en 
vinterbehandling med Reglone eller en forårsbe-
handling med et egnet middel, afhængigt af de 
dominerende ukrudtsarter.

Efter en anden forsøgsplan er der ligeledes i 
2012 gennemført forsøg til belysning af mulig-
hederne for bekæmpelse af fremmede græsser i 
engrapgræs. Forsøgene er en fortsættelse af tid-
ligere års forsøg. Disse to forsøg er udført i før-
steårs marker med sorterne Geronimo og Balin. 
Resultaterne fremgår af tabel 2.
 I forsøgene er afprøvet forskellige middel-
kombinationer ved forskellige behandlingstids-
punkter. Der er ikke opnået signifikante udslag 
i forsøgene i 2012. Bedste resultat er opnået i 
forsøgsled 2 og 3. Selve bekæmpelsen af ukrudt-
et, målt som procent dækning af jord, har ikke 
været tilfredsstillende, men behandlingerne har 
alligevel medført et pænt fald i indholdet af frø 
af alm. rapgræs i frøvaren. Det har betydning for 

Tabel 2. Bekæmpelse af græsukrudt i engrapgræs efterår og forår. DLF-TRIFOLIUM. (J3, J4)

Engrapgræs

Behand-
lings-
tids-
punkt

Pct. dækning af 
overflade Kar.1) for 

afgrøde-
skade 
primo 

juni

Ved høst, 
pct. i frø Udb. og 

merudb.,
kg frø 
pr. ha

Netto- 
merudb.,

kr. 
pr. ha

Netto- 
merudb.,
kr. pr. ha, 

ny 
afgift

enårig 
rapgræs, 

st. 61

alm. 
rapgræs, 

st. 61

rapgræs,
 enårig 

alm. 
rapgræs

2012. 2 forsøg DLF-TRIFOLIUM
1. Ubehandlet - 2 1 0 0,3 1,6 865 - -
2. 0,02 l Hussar OD2)

0,06 l Hussar OD + 3 g Monitor2)
sept. 
april 1 1 0 0,1 0,2 162 1.905 1.980

3. 0,04 l Hussar OD2)

0,06 l Hussar OD + 5 g Monitor2)
sept. 
april 1 1 0 0,1 0,3 133 1.380 1.485

4. 0,15 l Agil 100 EC3) 

0,15 l Agil 100 EC3)

0,06 l Hussar OD2) 

sept.
okt. 
april 1 1 0 0,3 0,3 -48 -1.260 -1.215

5. 0,15 l Agil 100 EC3)

0,06 l Hussar OD + 5 g Monitor2) 
okt.
april 1 1 0 0,3 0,1 42 135 195

6. 0,15 l Agil 100 EC3)

0,06 l Hussar OD2) 
nov.
april 1 1 1 0,4 0,2 -73 -1.515 -1.470

7. 0,15 l Agil 100 EC3)

0,06 l Hussar OD + 3 g Monitor2)
okt.
april 1 1 0 0,2 0,2 25 -90 -30

8. 0,06 l Hussar OD + 5 g Monitor2) april 1 1 0 0,2 0,3 51 390 450
LSD ns

2010-2012. 6 forsøg DLF-TRIFOLIUM
1. Ubehandlet - 3 5 0 0,8 2,2 877 - -
2. 0,02 l Hussar OD2)

0,06 l Hussar OD + 3 g Monitor2)
sept. 
april 3 3 0 0,6 0,5 129 1.410 1.500

3. 0,04 l Hussar OD2)

0,06 l Hussar OD + 5 g Monitor2)
sept. 
april 2 3 0 0,4 0,5 -35 -1.140 -1.050

4. 0,15 l Agil 100 EC3) 

0,15 l Agil 100 EC3)

0,06 l Hussar OD2) 

sept.
okt. 
april 4 3 0 0,9 0,7 -114 -2.250 -2.205

5. 0,15 l Agil 100 EC3)

0,06 l Hussar OD + 5 g Monitor2) 
okt.
april 4 2 0 1,2 0,4 -94 -1.905 -1.845

6. 0,15 l Agil 100 EC3)

0,06 l Hussar OD2) 
nov.
april 3 2 0 0,9 0,6 48 300 345

7. 0,15 l Agil 100 EC3)

0,06 l Hussar OD + 3 g Monitor2)
okt.
april 3 3 0 0,8 0,5 -92 -1.845 -1.785

8. 0,06 l Hussar OD + 5 g Monitor2) april 3 4 0 0,5 0,5 -7 -480 -420
LSD ns

1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen afgrødeskade, og 10 = 100 pct. skade. 
2) Tilsat 0,5 liter Renol pr. ha. 
3) Tilsat 0,4 liter Agropol pr. ha.
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afregningen. I forsøgsled 2 og 3 er der anvendt 
Hussar OD i det tidlige efterår, fulgt op med Hus-
sar OD + Monitor i det tidlige forår. Behandlin-
gerne har givet pæne merudbytter, der ikke er 
signifikante. Der er ikke konstateret afgrøde-
skade ved behandlingerne, hvilket måske kan 
tilskrives, at begge sorter anses som værende ret 
robuste. I andre sorter er der i praksis konstate-
ret skader ved anvendelsen af 5 gram Monitor 
pr. ha.
 Resultaterne understøtter anbefalingen af 
at starte bekæmpelsen af græsukrudt tidligt om 
efteråret og følge op med en yderligere behand-
ling om foråret. Med de nye restriktioner, der 
kommer for anvendelsen af visse aktivstoffer i 
minimidlerne, vil strategien i denne forsøgsplan 
desværre ikke længere være lovlig. Agil har i årets 
forsøg ikke været lige så god en løsning som Hus-
sar OD. Midlet burde virke lidt bedre end Hus-
sar OD på alm. rapgræs, men det fremgår ikke af 
årets forsøg. Tre års forsøg efter denne forsøgs-
plan er gennemført, og forsøgsserien videreføres 
ikke.
 Ligeledes i samarbejde med DLF-TRIFOLIUM 
er der i 2012 gennemført forsøg efter en ny for-
søgsplan med bekæmpelse af græsukrudt i eng-
rapgræs efterår og vinter. Der er gennemført 
to forsøg i sorten Mirakel, der anses for at være 
ret følsom over for ukrudtsmidler. Begge forsøg 
er udført i førsteårs marker. Det ene er udlagt i 
hvidkløver, mens det andet er udlagt i hvede. Re-
sultaterne fremgår af tabel 3.

Ukrudtsbestanden har bestået af enårig og alm. 
rapgræs samt i det ene forsøg en del spildkorn. 
På grund af spildkornet er dette forsøg blevet 
weed-wipet.
 Resultaterne viser, at Agil ikke kan stå alene 
i bekæmpelsen af græsukrudt i engrapgræsmar-
ken. Den bedste bekæmpelse er set i de par-
celler, hvor der er fulgt op med en behandling 
med Reglone i december. Selv om planterne 
på behandlingstidspunktet ikke har været gået 
af vækst, ser det ikke ud til, at Reglone behand-
lingen har skadet afgrøden. Til gengæld under-
støtter resultaterne tidligere erfaringer om, at 
doseringen ikke bør overstige 1,0 liter pr. ha. I 
forsøgsled 4 og 7, hvor der er anvendt 2,0 liter 
pr. ha, er der et markant udbyttetab. Udbytte-
tabet er ikke signifikant, men det skyldes den 
store variation i forsøget. Det største udbytte 
er opnået i forsøgsled 3, hvor 0,12 liter Agil, til-
sat  sprede klæbemiddel i september, er fulgt op 
med 1,0 liter Reglone midt i december.
 I 2012 er der gennemført fire landsforsøg 
med bekæmpelse af græsukrudt om vinteren i 
engrapgræs.
 Der er anvendt to doseringer af Reglone på 
tre bekæmpelsestidspunkter. To af forsøgene er 
gennemført i sorten Mirakel og to i sorten Balin. 
Alle forsøg er gennemført i førsteårs marker. Re-
sultaterne fremgår af tabel 4. 
 Den dominerende ukrudtsart har været en-
årig rapgræs. Specielt i det ene forsøg har der 
været en ret stor bestand af denne ukrudtsart. 

Tabel 3. Bekæmpelse af fremmede græsser i engrapgræs. DLF-TRIFOLIUM. (J5)

Engrapgræs
Behand-
lings-
tidspunkt

Pct. dækning af overflade Kar.1) for 
afgrøde-

skade 
primo juni

Ved høst, pct. i frø Udb. og 
merudb.,

kg frø 
pr. ha

Netto- 
merudb.,

kr. 
pr. ha

Netto- 
merudb.,
kr. pr. ha, 
ny afgift

enårig 
rapgræs, 

st. 61

alm. 
rapgræs, 

st. 61

rapgræs,
 enårig 

alm. 
rapgræs

2012. 2 forsøg DLF-TRIFOLIUM
1. Ubehandlet - 2 3 0 0,1 0,9 873 - -
2. 0,12 l Agil 100 EC1) 1. sept. 1 3 0 0,1 0,6 177 2.550 2.550
3. 0,12 l Agil 100 EC1)

1,0 l Reglone1)
1. sept. 
15. dec. 1 1 0 0,1 0,2 335 4.740 4.635

4. 0,12 l Agil 100 EC1)

2,0 l Reglone1)
1. sept. 
15. dec. 2 1 0 0 0,4 -122 -2.235 -2.430

5. 0,15 l Agil 100 EC1) 1. okt. 1 2 0 0,1 0,5 234 3.405 3.405
6. 0,15 l Agil 100 EC1)

1,0 l Reglone1)
1. okt. 
15. dec. 2 0 0 0 0,2 28 120 15

7. 0,15 l Agil 100 EC1)

2,0 l Reglone1)
1. okt. 
15. dec. 2 1 0 0,1 0,5 -189 -3.255 -3.450

LSD ns
1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen afgrødeskade, og 10 = 100 pct. skade.
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I dette forsøg har der været en tilfredsstillende 
bekæmpelse i alle forsøgsled, bortset fra for-
søgsled 6, hvor den sene behandling den 1. 
marts med 1,0 liter Reglone pr. ha ikke har været 
tilstrækkelig.
 Forsøgsseriens resultat er påvirket af det ene 
forsøg i Mirakel, hvor der har været massive ud-
byttetab for alle behandlinger.
 Vurderes de fire enkeltforsøg særskilt, frem-
går det, at der i det ene af de to forsøg i sorten 
Mirakel i gennemsnit af alle behandlinger er 
opnået negative merudbytter, mens der i de to 
forsøg i sorten Balin er opnået positive merud-
bytter. Det understøtter teorien om, at sorten 
Mirakel er følsom over for ukrudtsmidler.
 I forsøget er hebicidskaden i gennemsnit af 
forsøgene stigende med de sene behandlinger.

Bekæmpelse af græsukrudt i engrapgræs 
forår
Monitor, der er en ny mulighed for at bekæmpe 
alm. rapgræs i engrapgræs, kan skade afgrøden. 
Andet års høst i engrapgræs efter anvendelse af 
Monitor tyder på, at skadevirkningen fortager 
sig. Der er i et vejledende forsøg opnået positive 
merudbytter i alle forsøgsled. Merudbytterne 
er ikke signifikante. Anbefalingen er stadig, at 
Monitor er en mulighed, der skal anvendes med 
forsigtighed i engrapgræs. 
 I 2012 er der gennemført et vejledende for-
søg i samarbejde med DLF-TRIFOLIUM, hvor der 
er høstet udbytte på et forsøgsareal fra 2011. I 
2011 var der betydelige skader af behandlinger-
ne med både Monitor i forskellige doseringer og 

af midlet Broadway. Parcellerne, behandlet med 
Broadway, var så skadede efter behandlingerne 
2011, at de ikke indgår i årets forsøg. Forsøgsre-
sultaterne fremgår af Tabelbilaget, tabel J7.
 Forsøget antyder, at skaderne efter Monitor 
har fortaget sig til andet års høst. Ligeledes ser 
det ud til, at effekten på alm. rapgræs i nogle af 
behandlingerne er opretholdt. Der er opnået 
merudbytter for alle behandlinger, gennemført 
2011 til høst 2012. Ligeledes er det interes-
sant, at der i forsøgsled 2, hvor der i 2011 blev 
anvendt en blanding af Hussar OD og Monitor, 
og i forsøgsled 6, hvor der blev anvendt 9 gram 
Monitor i 2011, ved renseopgørelsen 2012 er 
konstateret betydeligt mindre indhold af frø af 
alm. rapgræs i frøvaren.

Rødsvingel

Konklusion
Årets forsøg viser, at Reglone, anvendt om vin-
teren, kan bekæmpe væselhale. Forsøgene viser 
imidlertid også, at Reglone kan medføre udbyt-
tetab, der hænger sammen med både dosering 
og tidspunkt. Årets forsøg viser, at Reglone bør 
anvendes i december i en dosering, der ikke 
overstiger 1,0 liter pr. ha i marker, hvor der er 
en betydelig forekomst af væselhale, eventuelt 
som en pletsprøjtning. Reglone må kun anven-
des i andet- og tredjeårs marker. Årets forsøg 
med Roundup Bio til bekæmpelse af væselhale 
i rødsvingel uden udløbere viser, at det ikke kan 
bruges. Afgrødeskaderne er for store.

Tabel 4. Bekæmpelse af græsukrudt med Reglone i engrapgræs - vinter. (J6)

Engrapgræs

Be-
hand-
lings-
tids-
punkt

Pct. dækning af 
overflade Kar.1) for 

afgrøde-
skade 
ultimo 
marts

Ved høst, 
pct. i frø Udb. og 

merudb.,
kg frø 
pr. ha

Netto- 
mer-
udb.,

kr. 
pr. ha

Netto- 
mer-
udb.,

kr. 
pr. ha, 

ny afgift

enårig 
rapgræs, 

st. 78

alm. 
rapgræs, 

st. 78

rapgræs,
 enårig 

alm. 
rapgræs

2012. 4 forsøg 
1. Ubehandlet - 5 1 0 0,4 0,2 1.070 - -
2. 1,0 l Reglone2) 15. dec. 4 1 1 0,1 0 -31 -645 -750
3. 2,0 l Reglone2) 15. dec. 4 0 2 0,2 0,2 -40 -900 -1.095
4. 1,0 l Reglone2) 15. jan. 3 0 3 0,1 0,1 33 315 210
5. 2,0 l Reglone2) 15. jan. 3 0 3 0,2 0,1 -89 -1.635 -1.830
6. 1,0 l Reglone2) 15. febr. 5 1 3 0,5 0,2 -31 -660 -750
7. 2,0 l Reglone2) 15. febr. 3 0 5 0,3 0,1 -29 -735 -930
LSD ns

1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen afgrødeskade, og 10 = 100 pct. skade. 
2) Tilsat 0,4 liter Agropol pr. ha.
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Bekæmpelse af væselhale i rødsvingel
Væselhale breder sig fortsat i de danske marker 
og er specielt et alvorligt ukrudt i rødsvingel. Væ-
selhale kan kun vanskeligt bekæmpes, og frøene 
er vanskelige at frarense i frøvaren.
 I efteråret 2011 blev der startet en ny forsøgs-
serie i landsforsøgsregi. I forsøgsplanen indgår 
Roundup Bio, udbragt om vinteren i januar, 
alene eller i kombination med andre midler, 
anvendt om efteråret. Se tabel 5. Engelske un-
dersøgelser har antydet, at dette skulle være en 
mulighed. Der er gennemført to forsøg i sorterne 
Legende og Capriccio, der begge er uden udlø-
bere og middeltidlige. Resultaterne fremgår af 
tabel 5.
 Alle behandlinger med Roundup Bio, uanset 
dosering, og kombination med andre midler 
har givet afgrødeskade og udbyttetab. Afgrø-
deskaden er stigende med stigende dosering af 
Roundup Bio. I forsøgsled med Roundup Bio har 
der været god effekt på væselhale og enårig rap-
græs, men udbyttetabet har været uacceptabelt 
stort.
 Ud fra årets resultater er Roundup Bio ikke en 
mulighed i rødsvingel uden udløbere. På grund 
af de markante udbyttetab vil forsøgene ikke 
blive videreført.
 I efteråret 2011 blev der i samarbejde med 

DLF-TRIFOLIUM fortsat en forsøgsserie med 
strategier til at bekæmpe væselhale i rødsvingel. 
Formålet med forsøgsserien er at belyse mu-
lighederne for at anvende Reglone på forskel-
lige tidspunkter og i forskellige doseringer til 
bekæmpelse af væselhale. Se tabel 6.
 Forsøgene er gennemført i sorterne Capriccio 
og Blenheim, der er typer uden udløbere. Begge 
marker er andetårs marker. Resultaterne frem-
går af tabel 6.
 Der har i begge forsøg været væselhale, men 
specielt i forsøget i sorten Capriccio har fore-
komsten været massiv.
 Alle behandlinger har givet en god bekæm-
pelse af væselhale. Udtrykt som procent dæk-
ning af overfladen har der været en god bekæm-
pelse, men specielt når man ser på procent frø 
af væselhale i renvaren, er der sket en markant 
reduktion ved alle behandlinger. De afregnings-
mæssige konsekvenser af denne reduktion er 
ikke indregnet i nettomerudbyttet, men fore-
komst af væselhale i frøvaren koster anslået 
1.000 kr. pr. ha i dækningsbidraget. De mest 
skånsomme behandlinger er udført i december. 
På det tidspunkt var afgrøden i 2011 endnu ikke 
gået af vækst. Alligevel ser det ikke ud til, at af-
grøden er skadet nævneværdigt ved doseringer 
på 0,5 og 1,0 liter Reglone pr. ha. Kun ved den 

Tabel 5. Bekæmpelse af væselhale i rødsvingelsorter uden udløbere. (J8)

Rødsvingel Behandlings-
tidspunkt

Kar.1) for herbicid-
skade

Beg. blomstring Ved høst

Udbytte 
og 

merudb., 
kg frø 
pr. ha

Netto-
merud-
bytte, 

kr. 
pr. ha

Netto-
merud-
bytte, 

kr. 
pr. ha, 

ny afgift

overflade,
pct. dækning pct. i frø

medio
 april

ved 
blom-
string

rapgræs, 
enårig

væsel-
hale

rapgræs,
 enårig 

væsel-
hale

2012. 2 forsøg 
1. Ubehandlet - 0 0 9 5 0 1,2 947 - -
2. 0,5 l Roundup Bio medio jan. 2 1 0 1 0 0,1 -262 -2.700 -2.710
3. 1,0 l Roundup Bio medio jan. 6 4 0 1 0 0,3 -426 -4.360 -4.380
4. 1,2 l Stomp + 0,8 l Boxer 

0,5 l Roundup Bio 
e. høst dæksæd 
medio jan. 2 2 0 1 0 0,1 -150 -1.870 -2.130

5. 1,2 l Stomp + 0,8 l Boxer 
1,0 l Roundup Bio 

e. høst dæksæd 
medio jan. 6 4 0 1 0 0,3 -481 -5.190 -5.460

6. 1,2 l Stomp + 0,8 l Boxer 
0,6 l Atlantis OD 

e. høst dæksæd 
medio okt. 0 0 0 2 0 1 14 -470 -670

7. 1,2 l Stomp + 0,8 l Boxer 
0,6 l Atlantis OD 
0,5 l Roundup Bio 

e. høst dæksæd 
medio okt. 
medio jan. 2 2 0 0 0 0,2 -169 -2.390 -2.590

8. 1,2 l Stomp + 0,8 l Boxer 
0,6 l Atlantis OD 
1,0 l Roundup Bio 

e. høst dæksæd 
medio okt. 
medio jan. 6 4 0 0 0 0,2 -478 -5.500 -5.710

LSD ns
1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen herbicidskade, og 10 = 100 pct. skade.
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højeste dosering på 1,5 liter pr. ha har der været 
en væsentlig skade. 
 Behandlingerne i januar har medført betyde-
lige skader, der, bortset fra den laveste dosering 
på 0,5 liter pr. ha, er signifikante.
 Ligeledes har en deling af doseringen med 
0,5 liter pr. ha primo december og 0,5 liter pr. ha 
primo januar givet et signifikant udbyttetab.
 Af enkeltforsøgene fremgår det, at der er me-
get stor variation i merudbytterne i de to forsøg. 
I forsøget med massiv forekomst af væselhale er 
der i forsøgsled 2 og 3 opnået positive merud-
bytter for behandling i december, hvor der i det 
andet forsøg med den mindre mængde væsel-
hale ikke er opnået positive merudbytter, uanset 
dosering og tidspunkt. Dette resultat er i over-
ensstemmelse med den generelle vejledning.

Bekæmpelse af græsukrudt og spildkorn med  
Agil og Focus Ultra i rødsvingel forår og 
efterår
Årets forsøg viser, at Agil kan være et godt alter-
nativ til Focus Ultra om foråret. Bekæmpelsen 

af spildkorn og enårig rapgræs bør iværksættes 
om efteråret, mens ukrudt og spildkorn stadig 
er småt. Ud fra årets resultater vil der blive søgt 
en godkendelse til mindre anvendelse til Agil i 
rødsvingel om foråret. Blandingen af Focus Ul-
tra og vækstregulering har ikke medført skader 
i årets forsøg. Alligevel må det fortsat frarådes at 
blande midlerne, da det er kendt fra praksis, at 
der kan opstå alvorlige skader på afgrøden ved 
blanding af disse midler.
 Der er i 2012 i samarbejde med DLF-TRIFO-
LIUM startet en forsøgsserie, som har til formål 
at sammenligne effekterne og mulige skader af 
ukrudtsmidlerne Agil og Focus Ultra, anvendt 
efterår og forår til bekæmpelse af græsukrudt 
og spildkorn i rødsvingel. Samtidig har det været 
formålet at undersøge mulige skadevirkninger 
ved at blande ukrudtsmidlet Focus Ultra med 
vækstregulering ved anvendelse om foråret.
 Der er gennemført to forsøg i førsteårs mar-
ker i sorterne Gondolin og Herald, som begge 
har lange udløbere. Resultaterne fremgår af ta-
bel 7.

Tabel 6. Anvendelse af Reglone mod væselhale i rødsvingel. DLF-TRIFOLIUM. (J9, J10)

Rødsvingel

Be-
hand-
lings-
tids-
punkt

Behand-
lings-

indeks

Kar.1) for herbicid-
skade

Beg. blomstring Ved høst

Udbytte 
og 

merudb., 
kg frø 
pr. ha

Netto-
merud-
bytte, 

kr. 
pr. ha

Netto-
merud-
bytte, 

kr. pr. ha, 
ny afgift

overflade,
pct. dækning pct. i frø

medio
 april

ved 
blom-
string

rapgræs, 
enårig

væsel-
hale

rapgræs,
 enårig 

væsel-
hale

2012. 2 forsøg DLF-TRIFOLIUM
1. Ubehandlet - - 0 0 2 7 0 3,8 1.235 - -
2. 0,5 l Reglone2) beg. dec. 0,25 1 0 2 2 0 0,5 35 210 -940
3. 1,0 l Reglone2) beg. dec. 0,50 1 1 1 1 0 0,3 -66 -850 -2.110
4. 1,5 l Reglone2) beg. dec. 0,75 2 1 1 1 0 0,5 -172 -1.970 -2.120
5. 0,5 l Reglone2) beg. jan. 0,25 2 2 1 1 0,1 0,5 -194 -2.080 -3.470
6. 1,0 l Reglone2) beg. jan. 0,50 4 2 2 1 0 0,3 -318 -3.370 -4.490
7. 1,5 l Reglone2) beg. jan. 0,75 6 4 2 1 0 0,2 -409 -4.340 -2.710
8. 0,5 l Reglone2)

0,5 l Reglone2)
beg. dec. 
beg. jan. 0,50 3 2 1 1 0 0,1 -234 -2.610 -2.710

LSD 207

2011-2012. 5 forsøg
1. Ubehandlet - - 0 0 2 4 0 1,7 1.587 - -
2. 0,5 l Reglone2) beg. dec. 0,25 1 1 2 1 0 0,2 -155 -1.690 -1.730
3. 1,0 l Reglone2) beg. dec. 0,50 1 1 2 0 0 0,1 -267 -2.860 -2.960
4. 1,5 l Reglone2) beg. dec. 0,75 2 2 2 0 0 0,2 -385 -4.100 -4.240
5. 0,5 l Reglone2) beg. jan. 0,25 2 1 1 1 0 0,3 -246 -2.600 -2.640
6. 1,0 l Reglone2) beg. jan. 0,50 3 2 2 0 0 0,2 -372 -3.910 -4.010
7. 1,5 l Reglone2) beg. jan. 0,75 4 3 2 0 0 0,2 -469 -4.940 -5.080
8. 0,5 l Reglone2)

0,5 l Reglone2)
beg. dec. 
beg. jan. 0,50 2 2 1 0 0 0,1 -411 -4.380 -4.480

LSD 143
1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen herbicidskade, og 10 = 100 pct. skade. 2) Tilsat 0,4 liter Agropol pr. ha. 
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Der har i det ene forsøg været en stor bestand 
af enårig rapgræs og spildkorn, der er bekæm-
pet tilfredsstillende. Bekæmpelsen af spildkorn 
har været bedst i forsøgsled 2 og 3, hvor der er 
behandlet i starten af oktober. Bedst effekt mod 
spildkorn er opnået med Agil. Data fra enkelt-
forsøgene viser, at enårig rapgræs er bekæmpet 
mest effektivt ved en efterårsbekæmpelse. Der 
har ved denne bekæmpelse ikke været forskel 
på midlernes effekt. Dette er i overensstem-
melse med resultaterne fra andre år, som viser, 
at indsatsen mod enårig rapgræs skal startes om 
efteråret, mens ukrudtet er småt, og eventuelt 
følges op med en supplerende forårsbehandling.
 I årets forsøg er der ikke konstateret skader 
på afgrøden i forsøgsled 6, hvor Focus Ultra er 
blandet med vækstreguleringsmiddel. Fra prak-
sis ved man, at der kan forekomme skader, men 
dette har ikke kunnet eftervises i årets forsøg. 

Strandsvingel

Konklusion
Årets forsøg med bekæmpelse af svampesyg-
domme i strandsvingel har ikke givet signifikan-
te merudbytter, uanset strategi og middelvalg. 

Dette er i overensstemmelse med resultaterne 
fra forsøgene i 2011. Hverken i 2011 eller 2012 
er der konstateret betydende angreb af bladplet 
i forsøgene. Bladplet bør bekæmpes ved fore-
komst, også sent i vækstperioden, mens der ud 
fra flere års forsøg ikke kan dokumenteres sikre 
merudbytter for en indsats mod meldug i strand-
svingel.

Bekæmpelse af svampesygdomme i strand
svingel
I 2012 er der gennemført en forsøgsserie til 
belysning af behovet for svampebekæmpelse i 
strandsvingel. Forsøgene er gennemført i første-
års marker med sorterne Borneo og Starlet, beg-
ge udlagt i vårbyg. Årets forsøg har været præ-
get af de vanskelige forhold i efteråret 2011, så 
arealerne har været præget af sporkørsel. Dette 
har sandsynligvis ikke påvirket angrebsgraden af 
svampesygdomme og effekten af svampemid-
lerne. Resultaterne fremgår af tabel 8.
 Der har været konstateret tidlige angreb af 
meldug i begge forsøg, men specielt i det ene 
forsøg i sorten Starlet er angrebet konstateret 
som et tidligt og kraftigt angreb. Den bedste be-
kæmpelse af meldug er opnået i forsøgsled 4, 5, 
8 og 10. I disse forsøgsled er der gennemført en 
tidlig bekæmpelse i vækststadie 31 til 33, begyn-

Tabel 7. Bekæmpelse af græsukrudt og spildkorn. DLF-TRIFOLIUM. (J11)

Rødsvingel

Pct. dækning af 
overflade st. 61

Ved høst, 
pct. i frø

Kar.1)

 for 
afgrøde-

skade 
primo

juni

Udb. 
og 

mer-
udb.,
kg frø 
pr. ha

Netto- 
mer-
udb.,

kr. 
pr. 
ha2)

Netto- 
mer-
udb.,
kr. pr. 
ha2), 

ny afgift

enårig 
rapgræs 

alm. 
rapgræs

spild-
korn

rapgræs,
 enårig 

alm. 
rapgræs

2012. 2 forsøg DLF-TRIFOLIUM
1. 0,4 l Moddus M + 1,25 l Cycocel 750 13 0 6 0 0 0 1.473 - -
2. 0,8 l Agil 100 EC + 0,4 l Agropol 

0,4 l Moddus M + 1,25 l Cycocel 750 1 0 0 0,5 0 0 13 -140 -200
3. 1,2 l Focus Ultra + 0,5 l Dash 

0,4 l Moddus M + 1,25 l Cycocel 750 2 0 1 0,3 0 0 21 -70 -90
4. 0,8 l Agil 100 EC + 0,4 l Agropol 

0,4 l Moddus M + 1,25 l Cycocel 750 1 0 2 0,2 0 0 -32 -580 -650
5. 1,2 l Focus Ultra + 0,5 l Dash 

0,4 l Moddus M + 1,25 l Cycocel 750 1 0 2 0,5 0 0 -32 -610 -630
6. 1,2 l Focus Ultra + 0,5 l Dash 

+ 0,4 l Moddus M + 1,25 l Cycocel 750 1 0 2 0,2 0 0 -21 -430 -450
7. 1,2 l Focus Ultra + 0,5 l Dash + 1,0 l M-750

0,4 l Moddus M + 1,25 l Cycocel 750 2 0 2 0,1 0 0 -17 -510 -660
LSD ns

Led 2 og 3 behandlet primo oktober.
Led 1-7 behandlet med Moddus M + Cycocel 750 primo maj. 
Led 4 til 7 behandlet medio maj. 
1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen afgrødeskade, og 10 = 100 pct. skade.
2) Omkostninger for Moddus M og Cycocel 750 ikke fratrukket i nettomerudbyttet.
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dende strækningsvækst. Specielt i forsøgsled 8, 
hvor Flexity indgår, har der ved den tidlige be-
handling været en god effekt. Den dårligste ef-
fekt er opnået, hvor der kun er gennemført en 
enkelt behandling i vækststadie 45 til 51. Uanset 
middelkombination og doseringer har den sene 
behandling ikke haft effekt på de svage angreb 
af bladplet. Der er i årets forsøg ikke opnået sig-
nifikante merudbytter for bekæmpelse af svam-
pesygdomme i strandsvingel.

Dryssehæmningsmiddel i strandsvingel
Tre års forsøg med midlet Spodnam i strandsvin-
gel har ikke vist sikre merudbytter for anven-
delse af midlet for at begrænse dryssespildet. 
Det gælder både i situationer, hvor der høstes til 
normal tid, og i situationer, hvor høsttidspunktet 
udsættes ti dage. I 2012 er der ikke konstateret 
store udbyttetab ved udsættelse af høsttiden. 
Forsøgene 2012 viser også, at strandsvingel nor-
malt bør vækstreguleres.
 Dryssetab er til tider et stort problem i dyrk-

ningen af strandsvingel. I 2010 blev der startet 
en forsøgsserie til belysning af mulighederne 
for at begrænse dryssespildet ved anvendelse af 
midlet Spodnam. Forsøgene er videreført i 2011 
og 2012. Resultaterne fremgår af tabel 9. Der er 
gennemført to forsøg i sorterne Borneo og Olym-
pic Gold.
 Behandlingerne med Spodnam er i 2012 gen-
nemført i vækststadie 67-68, som har været i 
sidste uge af juni. I 2012 er der i forsøgsled 3 an-
vendt 250 liter vand pr. ha og i forsøgsled 5 500 
liter vand pr. ha for at undersøge en mulig effekt 
af vandmængden. Der har ikke været nogen ef-
fekt af at øge vandmængden i forsøgene.
 Normal høsttid har henholdsvis været 26. og 
27. juli og den sene høsttid henholdsvis 3. og 7. 
august.
 Der er i 2012 ikke opnået signifikante merud-
bytter ved at behandle afgrøden med Spodnam i 
vækststadie 67-68. Vækstregulering, som indgår 
i to af forsøgsleddene, har ikke ændret ved effek-
ten af Spodnam.

Tabel 8. Bekæmpelse af svampesygdomme i 
strandsvingel. (J12)

Strandsvingel

Be-
hand-
lings-
tids-
punkt

Pct. dækning 
med Udb. 

og 
mer-
udb., 
kg frø
pr. ha

Net-
to- 

mer-
ud-

bytte, 
kr. 
pr. 
ha

Netto- 
mer-
ud-

bytte, 
kr. 

pr. ha, 
ny 

afgift

mel-
dug 
ca. 
9/6

blad-
plet 
ca. 
9/6

2012. 2  forsøg 
1. Ubehandlet - 13 0,3 1.646 - -
2. 0,25 l Folicur 45-51 2 0,3 72 600 590
3. 0,5 l Folicur 45-51 2 0,3 -12 -290 -310
4. 0,25 l Folicur 

0,25 l Folicur 
31-33 
45-51 1 0,3 52 280 260

5. 0,2 l Bell 
+ 0,125 l Comet 
0,2 l Bell 
+ 0,125 l Comet 

31-33

45-51 2 0,3 66 270 210
6. 0,2 l Bell 

+ 0,125 l Comet 45-51 2 0,3 25 50 30
7. 0,375 l Bell 

+ 0,25 l Comet 45-51 1 0,3 50 190 140
8. 0,2 l Bell 

+ 0,125 l Comet 
+ 0,125 l Flexity 
0,2 l Bell 
+ 0,125 l Comet 
+ 0,125 l Flexity 

31-33 

45-51 0,6 0,3 64 80 40
9. 0,2 l Bell 

+ 0,125 l Comet 
+ 0,125 l Flexity 45-51 2 0,3 115 870 850

10. 0,375 l Bell 
0,375 l Bell 

31-33 
45-51 2 0,3 43 10 -100

11. 0,375 l Bell 45-51 2 0,3 -22 -430 -480
LSD ns

Tabel 9. Minimering af dryssespild i strand-
svingel. (J13, J14)

Strandsvingel Sta-
die

Liter 
vand pr. 

ha

Udb. 
og 

mer-
udb., 
kg frø
pr. ha

Netto- 
mer-
ud-

bytte, 
kr. 

pr. ha

Udb. 
og 

mer-
udb., 
kg frø
pr. ha

Netto- 
mer-
ud-

bytte, 
kr. 

pr. ha

2012. 2 forsøg Normal høsttid Sen høsttid
1. Ubehandlet - - 1.617 - 1.356 -
2. 1,2 l Moddus M 47-50 200 0 -690 136 670
3. 1,5 l Spodnam 67-68 250 53 260 -28 -550
4. 1,2 l Moddus M 

1,5 l Spodnam 
47-50
67-68 250 112 160 110 140

5. 1,5 l Spodnam 67-68 500 -21 -480 -14 -410
LSD ns ns

2011-2012. 4 forsøg 
1. Ubehandlet - - 1.601 - 1.329 -
2. 1,2 l Moddus M 47-50 200 -38 -1.070 95 260
3. 1,5 l Spodnam 67-68 2501) 9 -180 -91 -1.180
4. 1,2 l Moddus M 

1,5 l Spodnam 
47-50
67-68 2501) -6 -1.020 12 -840

LSD ns ns
1) Der blev anvendt 500 liter vand i 2011.
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Alm. rajgræs

Konklusion
I årets forsøg er der opnået signifikante, positive 
merudbytter for at hæve kvælstoftilførslen ud-
over normtilførslen. Med de gode priser på frø 
af alm. rajgræs bør også plænetyperne ud fra 
årets forsøg tilføres en kvælstofmængde på 160 
kg kvælstof pr. ha for at optimere økonomien i 
dyrkningen. Når tildelingen af kvælstof hæves 
udover normen, skal der vækstreguleres i stræk-
ningsstadiet.

Kvælstof til alm. rajgræs
I samarbejde med DLF-TRIFOLIUM er der i 2012 
videreført en forsøgsserie fra 2010 og 2011 med 
stigende mængder kvælstof til alm. rajgræs af 
plænetypen. Resultaterne fremgår af tabel 11.
 Der er i 2012 gennemført to forsøg i sorten 
Platinum, udlagt i vårbyg. Alle forsøg er vækst-
reguleret med 0,8 liter Moddus M pr. ha den 25. 
maj. I gennemsnit har der ved N-min måling væ-
ret 28 kg kvælstof pr. ha til rådighed.
 I 2012 er der som gennemsnit af forsøgene 
opnået positive merudbytter for stigende kvæl-
stoftilførsel op til 180 kg kvælstof pr. ha. Merud-
bytterne er statistisk signifikante. Resultaterne 
i 2012 svarer ikke til resultaterne fra 2010 og 
2011, hvor der i plænetyperne af alm. rajgræs 

ikke blev opnået signifikante merudbytter ved 
stigende kvælstofmængder udover normgødsk-
ningen.
 I årets forsøg er der stigende lejesædskarak-
ter ved stigende kvælstofmængde. Der er en 
tendens til, at lejesædskarakteren også er stigen-
de ved en deling af gødningen. Specielt i forsøgs-
led 8 er der en høj lejesædskarakter allerede ved 
blomstring. Kraftig lejesæd ved blomstring kan 
påvirke bestøvningen negativt.
 I forsøgene indgår også en deling af kvælstof-
mængden. En deling af kvælstoffet har i årets 
forsøg som gennemsnit givet lavere merudbyt-
ter end en engangstilførsel. Resultatet er kraftigt 
påvirket af resultatet af det ene forsøg i forsøgs-
serien, hvor merudbyttet har været meget lavt 
i forsøgsled 8. Dette er i modsætning til det an-
det forsøg, hvor der er opnået et pænt, positivt 
merudbytte i samme forsøgsled. Baggrunden for 
denne forskel er ikke klarlagt.
 Efter samme forsøgsplan er der i landsfor-
søgsregi gennemført forsøg i tetraploide foder-
typer af alm. rajgræs.
 Denne forsøgsserie er en videreførelse af en 
forsøgsplan, startet i 2010. Resultaterne fremgår 
af tabel 10. Sorterne har i 2012 været Mathilde 
i et forsøg, Calibra i to forsøg og Prana i et for-
søg. Der har været ret stor forskel på udbyttet i 
forsøgsled 1, men responsen på behandlingerne 
har været ens. N-min målingerne har ligget for-
holdsvis ens og viser et gennemsnitligt kvælstof-

Tabel 10. Kvælstof til alm. rajgræs, fodertyper. (J15, J16)

Alm. rajgræs
Udbring-
nings-
tidspunkt

Kar.1) for 
lejesæd 
ved høst

Udb. og 
merudb., 

kg frø pr. ha

Netto- 
merudb., 
kr. pr. ha

Kar.1) for 
lejesæd 
ved høst

Udb. og 
merudb., 

kg frø pr. ha

Netto- 
merudb., 
kr. pr. ha

Tetraploide fodertyper
2012. 3 forsøg 2010-2012. 10 forsøg

1. 120 kg N i NS 27-4 marts 7 1.497 - 8 1.761 -
2. 140 kg N i NS 27-4 marts 8 139 1.219 8 210 1.929
3. 160 kg N i NS 27-4 marts 8 222 1.878 9 226 1.918
4. 180 kg N i NS 27-4 marts 8 331 2.797 9 307 2.557
5. 200 kg N i NS 27-4 marts 9 375 3.066 9 325 2.566
6. 120 kg N i NS 27-4 

+ 40 kg N i NS 27-4
marts 
maj 8 309 2.668 9 300 2.578

7. 140 kg N i NS 27-4 
+ 40 kg N i NS 27-4

marts 
maj 9 367 3.077 9 358 2.987

8. 160 kg N i NS 27-4 
+ 40 kg N i NS 27-4

marts 
maj 9 445 3.686 9 416 3.396

LSD 93 70

Gns. økonomisk optimalt N, kg N pr. ha 200 (188-220)
1) Skala 0-10, hvor  0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje.
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indhold i jorden tidligt forår på 11 kg kvælstof 
pr. ha.
 Som det var tilfældet i 2010 og 2011, er der 
signifikante merudbytter, når kvælstoftildelin-
gen øges udover 120 kg kvælstof pr. ha. Merud-
byttet topper i forsøgsled 5 ved 200 kg kvælstof, 
tildelt én gang sidst i marts. Der er dog ikke signi-
fikant forskel mellem 180 og 200 kg kvælstof, til-
delt én gang sidst i marts. En deling af gødningen 
øger ikke merudbytterne signifikant ved samme 
gødningsniveau. Der er dog et signifikant mer-
udbytte mellem forsøgsled 4 og 8, hvor der i for-
søgsled 4 tildeles 180 kg kvælstof én gang sidst 
i marts, til forsøgsled 8, hvor der tildeles 160 kg 
kvælstof sidst i marts og yderligere 40 kg kvæl-
stof omkring 1. maj.
 I gennemsnit over de tre forsøgsår har der 
været sikre merudbytter for stigende tilførsel af 
kvælstof op til 180 kg kvælstof pr. ha. Samtidig 
øges lejesædstilbøjeligheden. 

Udbringningsmetoder for gødning til alm. 
rajgræs
Bredspredning er fortsat den mest almindelige 
metode ved udbringning af gødning til alm. raj-
græs, men der findes alternative metoder, der 
nedfælder gødningen i jorden. Nedfældning 
af kvælstof forventes særligt i tørre år at sikre 
planternes forsyning med kvælstof i de tidlige 
vækststadier, der er vigtige for skuddannelsen 
og dermed udbyttet.
 På grund af de stigende gødningspriser og 
de reducerede kvælstofnormer til alm. rajgræs 
er der i samarbejde med DLF-TRIFOLIUM vi-
dereført en forsøgsserie fra 2010 og 2011, som 
belyser eventuelle fordele ved nedfældning af 
gødning, sammenholdt med en mere traditionel 
bredspredning. Resultaterne fremgår af tabel 
12. Forsøgene har omfattet en traditionel bred-
spredning, en nedfældning med en Väderstad 
såmaskine og nedfældning af flydende ammo-
niak med en traditionel nedfældertand. I 2011 

Tabel 11. Kvælstof til alm. rajgræs, plænetyper. DLF-TRIFOLIUM. (J17, J18)

Alm. rajgræs
Udbring-
nings-
tidspunkt

Kar.1) for 
lejesæd 
ved høst

Udb. og 
merudb., 

kg frø pr. ha

Netto- 
merudb., 
kr. pr. ha

Kar.1) for 
lejesæd 
ved høst

Udb. og 
merudb., 

kg frø pr. ha

Netto- 
merudb., 
kr. pr. ha

Plænetyper, DLF-TRIFOLIUM
2012. 2 forsøg 2010-2012. 7 forsøg

1. 120 kg N i NS 27-4 marts 7 1.221 - 8 1.601 -
2. 140 kg N i NS 27-4 marts 7 93 759 9 58 409
3. 160 kg N i NS 27-4 marts 8 108 738 9 67 328
4. 180 kg N i NS 27-4 marts 8 174 1.227 9 128 767
5. 200 kg N i NS 27-4 marts 8 181 1.126 9 106 376
6. 120 kg N i NS 27-4 

+ 40 kg N i NS 27-4
marts 
maj 8 132 898 9 99 568

7. 140 kg N i NS 27-4 
+ 40 kg N i NS 27-4

marts 
maj 9 114 547 9 124 647

8. 160 kg N i NS 27-4 
+ 40 kg N i NS 27-4

marts 
maj 9 108 316 9 91 146

LSD 93 ns
1) Skala 0-10, hvor  0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje.

Tabel 12. Udbringningsmetoder for gødning til alm. rajgræs. DLF-TRIFOLIUM. (J19, J20, J21)

Alm. rajgræs
 

Udbringnings-
metode

Kar.1) for 
lejesæd 
ved høst

Udb. og 
merudb.,

kg frø pr. ha

Kar.1) for 
lejesæd 
ved høst

Udb. og 
merudb.,

kg frø pr. ha

Kar.1) for 
lejesæd 
ved høst

Udb. og 
merudb.,

kg frø pr. ha

DLF-TRIFOLIUM 2012. 1 forsøg 2011-2012. 4 forsøg 2010-2012. 5 forsøg
1. 140 kg N i NS 27-4 Bredspredt 10 1.071 7 1.426 8 1.373
2. 140 kg N i NS 27-4 Nedfældet Väderstad 10 32 7 -26 7 53
3. 140 kg N 

25 kg sprøjtesvovl
Ammoniak nedfældet 
Udsprøjtet 10 12 6 2 - -

LSD ns ns ns
1) Skala 0-10, hvor  0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje.



168

Markfrø – alm. rajgræs

og 2012 er der i forsøgsleddene, hvor der er 
anvendt flydende ammoniak, tildelt 25 kg sprøj-
tesvovl for at sikre svovlforsyningen. Forsøget 
i 2012 er gennemført i sorten Greensky, der er 
en plænetype. Forsøget er vandet én gang sidst i 
april. Nedfældningen i forsøgsled 2 er sket i 8 cm 
dybde. Forsøget er gødet den 3. april.
 I 2012 har der ikke været sikre udslag for ud-
bringningsmetoden. Tre års forsøg med forskel-
lige udbringningsmetoder har ikke vist nogen 
sikker effekt i alm. rajgræs, og forsøgene vil ikke 
blive videreført.

Kvælstof til alm. rajgræs, udlagt i renbestand
Der har gennem de senere år været en stigende 
interesse for at udlægge alm. rajgræs til frø i ren-
bestand om efteråret. I 2012 er der derfor i lands-
forsøgsregi startet en forsøgsserie, der skal bely-
se forskellige gødningsstrategiers indflydelse på 
frøudbyttet i alm. rajgræs, udlagt i renbestand. 
Der er i forsøgene afprøvet forskellige mængder 
kvælstof om efteråret, kombineret med forskel-
lige niveauer af forårstildeling. Ligeledes er der 
afprøvet en delt gødskning om efteråret. Alle 
forsøgene er vækstreguleret i vækststadie 47 til 
50 og holdt fri for sygdomme og skadedyr. For-
søgene er gennemført i tetraploide fodertyper, 
der har en hurtigere og kraftigere udvikling om 
efteråret end de diploide plænetyper. Dette bør 
indgå i vurderingen af årets resultater. Resulta-
terne fremgår af tabel 13.
 Der er ikke opnået signifikante merudbytter 
for behandlingerne. Af enkeltforsøgene fremgår 
det, at der er særdeles stor variation mellem for-
søgene. Generelt er der et højt udbytteniveau 
i alle forsøg. Specielt det ene forsøg er kende-
tegnet ved markante udbyttetab ved at ændre 
kvælstofgødskningen fra en engangstilførsel på 
167 kg kvælstof om foråret ved vækststarten. Af-
grøden er i dette forsøg udlagt efter vinterraps 
og har det højeste N-min indhold af alle forsø-
gene. Dette enkeltforsøg er udført i sorten Cali-
bra. Et andet af enkeltforsøgene er også udført 
i Calibra og har ligget hos samme avler i samme 
område, men efter vinterhvede. I dette forsøg er 
der ikke konstateret udbyttetab ved nogen af de 
afprøvede kvælstofstrategier. Hvorvidt forfrug-
ten kan forklare den store forskel i merudbyt-
terne kan ikke afklares ud fra årets resultater.
 Årets forsøg viser, at hvis der skal tildeles 

kvælstof om efteråret til alm. rajgræs, udlagt i 
renbestand, må det ikke ske ved, at tildelingen 
om foråret reduceres. Det er i overensstemmelse 
med andre forsøg i alm. rajgræs, udlagt i dæk-
sæd. Forsøgsresultaterne giver ikke anledning til 
at ændre på den generelle anbefaling om, at det 
er afgørende for udbyttet i alm. rajgræs, at afgrø-
den tilføres 150 til 160 kg kvælstof om foråret.

Bekæmpelse af spildkorn og græsukrudt i 
alm. rajgræs, udlagt i renbestand 
Spildkorn i alm. rajgræs, udlagt i renbestand, skal 
bekæmpes om efteråret. Agil er effektiv over for 
spildkorn, men kan medføre alvorlige skader på 
afgrøden. Yderligere forsøg skal belyse mulighe-
derne for at kombinere effekt og skånsomhed.
 Bekæmpelse af græsukrudt skal ske om efter-
året i forbindelse med såning af alm. rajgræs. Der 
er flere midler til rådighed. Boxer i en dosering 
på 0,5 liter pr. ha har haft en god effekt på græs-
ukrudtet, men kan også skade afgrøden. Derfor 
er det vigtigt at vurdere omfanget af græsukrudt 
og vælge løsninger, der både har en god effekt 
på ukrudt og en lav risiko for skade på afgrøden.
 Etablering af rajgræs i renbestand om efter-
året giver nogle driftsledelsesmæssige fordele, 
men kan give problemer med bekæmpelse af 
græsukrudt og spildkorn.
 I 2012 er der i samarbejde med DLF-TRIFO-
LIUM startet en forsøgsserie, der skal belyse 

Tabel 13. Kvælstofstrategier til alm. rajgræs. 
(J22)

Alm. rajgræs
Udbring-
nings-
tidspunkt

Kar.1) for 
lejesæd 
ved høst

Udb. og 
merudb., 

kg frø pr. ha

2012. 4 forsøg
1. 167 kg N i NS 27-4 medio marts 7 2.256
2. 30 kg N i NS 27-4 

137 kg N i NS 27-4 
v. såning 
medio marts 7 -12

3. 30 kg N i NS 27-4 
167 kg N i NS 27-4 

v. såning 
medio marts 7 90

4. 60 kg N i NS 27-4 
107 kg N i NS 27-4 

v. såning 
medio marts 7 -24

5. 60 kg N i NS 27-4 
167 kg N i NS 27-4 

v. såning 
medio marts 8 122

6. 30 kg N i NS 27-4 
30 kg N i NS 27-4 
107 kg N i NS 27-4 

v. såning 
primo okt.
medio marts 7 51

7. 30 kg N i NS 27-4 
30 kg N i NS 27-4 
167 kg N i NS 27-4 

v. såning 
primo okt.
medio marts 7 114

LSD ns
1) Skala 0-10, hvor  0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje.
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mulighederne for at bekæmpe spildkorn med 
Agil i alm. rajgræs, udlagt i renbestand. Agil har 
en godkendelse til mindre anvendelse i alm. raj-
græs, udlagt i dæksæd, men risikoen for skade 
er større, når afgrøden udlægges om efteråret 
uden dæksæd. Forsøgenes formål er at under-
søge mulighederne for at fastlægge en dosering, 
der er effektiv på spildkornsplanter uden skade 
på afgrøden. Der er i 2012 gennemført to forsøg 
i sorterne Bree og Neruda. Begge er diploide, 
men Bree er en fodertype, hvor Neruda er en 
plænetype.
 Alle behandlinger er gennemført på spildkor-
nets et til to bladstadie sidst i september. Der er 
anvendt fire forskellige doseringer med og uden 
tilsætning af sprede-klæbemiddel. Resultaterne 
fremgår af tabel 14.
 Effekten af Agil på spildkorn øges med sti-
gende dosering, og det samme er tilfældet for 
skaden på afgrøden. Ligeledes stiger udbytteta-
bet ved stigende dosering og ved tilsætning af 
sprede-klæbemiddel. En acceptabel dosering i 
forhold til skade på afgrøden vil være 0,05 til 0,1 
liter Agil pr. ha uden sprede-klæbemiddel, men 
her er effekten på spildkornet ikke tilstrækkelig. 
Forsøgsresultaterne skal indgå i overvejelserne 
om, hvorvidt der skal søges en godkendelse til 
mindre anvendelse til Agil i alm. rajgræs, udlagt i 
renbestand.
 I samarbejde med DLF-TRIFOLIUM er der i en 

anden forsøgsserie undersøgt mulighederne for 
en effektiv og tidlig bekæmpelse af græs u krudt i 
alm. rajgræs, udlagt i renbestand. Enårig og alm. 
rapgræs giver store problemer ved avl af alm. 
rajgræs. Arterne kan give udbyttetab i marken, 
og frøene kan være vanskelige og dyre at rense 
fra frøvaren. Derfor er en effektiv bekæmpelse i 
marken nødvendig. I dette forsøg er alle behand-
linger gennemført inden for ti dage efter såning. 
Forsøgene er delvis en videreførelse af et forsøg 
fra 2011, men efter en lidt ændret forsøgsplan. 
Forsøgene er gennemført i sorterne Pontiak og 
Taya. Begge er diploide plænetyper. Pontiak er 
middeltidlig, og Taya er en sildig type. Af resulta-
terne fra enkeltforsøgene fremgår det, at der er 
meget stor variation mellem forsøgene. Denne 
variation bør indgå i vurderingen af resultaterne, 
der fremgår af tabel 15.
 To doseringer af Command CS er udbragt 
umiddelbart efter såning. Der er i det ene for-
søg registreret skade på afgrøden efter behand-
lingerne, men denne skade er forsvundet om 
foråret. Der har været en utilstrækkelig effekt 
på græsukrudt, målt som procent dækning, 
men i forsøgsled 3, hvor der er anvendt 0,2 liter 
Command CS pr. ha, er antallet af frø af enårig 
rapgræs i frøvaren halveret. Det har betydning 
for afregningen, men om det skyldes, at behand-
lingen med Command har hindret frøsætningen 
hos det enårige rapgræs, kan ikke dokumenteres 

Spildkorn er et alvorligt problem, når alm. rajgræs 
etableres i renbestand. (Foto: Barthold Feiden-
hans’l, Videncentret for Landbrug).

Tabel 14. Bekæmpelse af spildkorn i alm. raj-
græs, udlagt i renbestand. (J23)

Alm. rajgræs

Kar.1)

 for 
herbi-

cid-
ska-
de,

april

Spild-
korn, 
pct. 

dæk-
ning 
ved
høst

Udb. 
og 

mer-
udb., 
kg frø
pr. ha

Netto- 
mer-
ud-

bytte, 
kr. 

pr. ha

Netto- 
mer-
ud-

bytte, 
kr. pr.
ha, ny 
afgift

2012. 2 forsøg 
1. Ubehandlet 0 25 1.466 - -
2. 0,05 l Agil 100 EC 1 22 5 -30 -30
3. 0,1 l Agil 100 EC 1 19 -89 -980 -980
4. 0,15 l Agil 100 EC 1 16 -99 -1.090 -1.100
5. 0,2 l Agil 100 EC 2 18 -139 -1.510 -1.510
6. 0,05 l Agil 100 EC2) 1 23 3 -50 -60
7. 0,1 l Agil 100 EC2) 1 19 -125 -1.350 -1.340
8. 0,15 l Agil 100 EC2) 2 18 -220 -2.310 -2.310
9. 0,2 l Agil 100 EC2) 4 17 -196 -2.080 -2.080
LSD ns

Led 2-9 behandlet på spildkorn med 1-2 blade.
1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen skade, og 10 = 100 pct. skade. 
2) Tilsat 0,1 liter Agropol.
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ud fra forsøgsdata. Der er kun målt små og ikke 
signifikante merudbytter for behandlingerne.
 I forsøgsled 4 og 5 er der gennemført en be-
handling med 0,1 liter DFF henholdsvis tre og ti 
dage efter såning.
 Især behandlingen ti dage efter såning 
har øget merudbyttet og nedsat indholdet af 
ukrudtsfrø i frøvaren. Herbicidskaderne efter 
anvendelse af DFF er lidt større end ved anven-
delse af Command, men skaderne har fortaget 
sig ved forårsvurderingen. Se tabel 15.
 Tilsætning af Stomp i forsøgsled 6 har givet 
en markant reduktion af enårig rapgræs i frø-
varen. Der er opnået et pænt merudbytte, som 
stammer fra det ene forsøg, hvor der har været 
den største forekomst af græsukrudt. I forsøgs-
led 7, hvor der yderligere er tilsat Boxer, er set 
den bedste bekæmpelse af græsukrudt, bedømt 
som procent dækning, og der er også opnået 
den reneste frøvare. I forsøgsled 7 er der imid-
lertid også konstateret den største skade på 

afgrøden. Skaden har holdt sig frem til foråret. 
Også i forsøgsled 7 stammer det pæne merud-
bytte fra det ene forsøg, hvor der er registreret 
den største forekomst af græsukrudt. Samlet vi-
ser resultaterne, at der er gode muligheder for 
at bekæmpe græsukrudt i alm. rajgræs, udlagt i 
renbestand, men at middelvalget skal afspejle 
ukrudtsfloraen. Anvendelsen af Boxer bør kun 
ske i marker med en betydelig forekomst af græs-
ukrudt og i en dosering på 0,5 til 1,0 liter pr. ha. 
Boxer kan give kraftige afgrødeskader.

Bekæmpelse af svampesygdomme i alm. 
rajgræs
Årets forsøg viser ikke sikre merudbytter for be-
kæmpelse af svampesygdomme i alm. rajgræs. 
Sygdomsangrebene har i 2012 været moderate, 
og der har ikke været betydende sene angreb. 
Sene angreb af bladplet og sortrust kan være 
meget tabsvoldende og bør bekæmpes. Bekæm-
pelse af tidlige angreb af meldug er sjældent 
lønsom.
 Svampesygdomme kan være meget tabsvol-
dende i alm. rajgræs til frø. I 2012 er der startet 
en ny forsøgsserie, der skal undersøge merud-
bytter og økonomi ved forskellige strategier for 

Tabel 15. Bekæmpelse af græsukrudt i alm. 
rajgræs, udlagt i renbestand. (J24, J25)

Alm. rajgræs

Kar.1) 
for 
af-

grøde-
skade 
forår

Græs-
u-

krudt, 
pct. 

dæk-
ning 
ved
høst

Pct. 
en-
årig 
rap-
græs

i 
frø

Udb. 
og 

mer-
udb.,

 kg frø 
pr. ha

 Net-
to-

mer-
udb., 

kr. 
pr. 
ha

 Net-
to-

mer-
udb., 
kr. pr. 

ha, 
ny 

afgift 

2012. 2 forsøg. DLF-TRIFOLIUM 
1. Ubehandlet 0 5 2,1 961 -
2. 0,1 l Command 1 6 2,0 40 180 210
3. 0,2 l Command 1 5 1,1 59 230 280
4. 0,1 l DFF 1 5 2,6 56 440 440
5. 0,1 l DFF 1 4 1,5 136 1.240 1.240
6. 0,1 l DFF 

+ 0,5 l Stomp 2 4 0,7 186 1.680 1.600
7. 0,1 l DFF 

+ 0,5 l Stomp 
+ 0,5 l Boxer 6 1 0,2 241 2.190 2.070

LSD 1-7   ns

2011-2012. 4 forsøg
1. Ubehandlet - - 2,6 1.151 -
5. 0,1 l DFF - - 1,5 175 1.630 1.630
6. 0,1 l DFF 

+ 0,5 l Stomp - - 0,9 78 600 520
7. 0,1 l DFF 

+ 0,5 l Stomp 
+ 0,5 l Boxer - - 0,3 110 880 760

LSD 1-7 ns

Led 2-5 behandlet 3 dage efter såning.
Led 5-7 behandlet 10 dage efter såning.
1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen afgrødeskade, og 10 = 100 pct. skade. 

Sortrust optræder sent i vækstforløbet i alm. raj-
græs, men kan være meget tabsvoldende. (Foto: Ole 
Elkjær, Forsøgsvirksomheden Ytteborg).
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bekæmpelse af svampesygdomme i alm. rajgræs 
til frø. Behandlingerne er gennemført fra begyn-
dende strækningsvækst i vækststadie 31 til 33 til 
begyndende blomstring i vækststadium 61. Der 
er konstateret meldug, bladplet og kronrust i for-
søgene, men ingen sortrust. Resultaterne frem-
går af tabel 16.
 Sygdommene er bekæmpet tilfredsstillende 
i de fleste forsøgsled, bortset fra forsøgsled 4, 
hvor en enkelt behandling med 0,25 liter Folicur 
pr. ha sent omkring begyndende blomstring ikke 
har været tilstrækkeligt effektiv på kronrust. Ved 
at sammenligne med forsøgsled 5, hvor der er 
anvendt 0,5 liter Folicur pr. ha i vækststadie 45 
til 51 ses, at den tidlige anvendelse af en tilpas-
set dosering har vist bedre bekæmpelse af syg-
dommen i forhold til den sene behandling med 
en lav dosering, men uden det har givet positive 
merudbytter.

I forsøgsled 13 er midlet Folicur Xpert afprøvet 
med 0,5 liter pr. ha. Folicur Xpert indeholder to 
aktivstoffer, dels tebuconazol, kendt fra Folicur, 
og så prothioconazol, som kendes fra Proline EC 
250. Effekten har i årets forsøg været på niveau 
med det kendte Folicur, anvendt på samme tids-
punkt.

Vækstregulering af alm. rajgræs
Der er i årets forsøg med vækstreguleringsmidler 
i alm. rajgræs ikke opnået sikre merudbytter for 
vækstregulering i alm. rajgræs, gødet med 167 
kg kvælstof pr. ha, uanset middelvalg og dose-
ring.
 Ved tolkning af resultaterne skal man være 
opmærksom på, at der ved anvendelse af Mod-
dus M og Trimaxx udbringes forskellige mæng-
der aktivstof ved samme dosering af midlerne.
 Tidligere års forsøg har vist, at vækstregu-
lering kan være nødvendig for at sikre et stort 
udbytte i alm. rajgræs. I 2012 er der i landsfor-
søgsregi gennemført tre forsøg for at belyse 
eventuelle forskelle i de forskellige vækstregu-
leringsmidlers effekt på lejesæd og merudbytte. 
Midlerne i forsøgene er Moddus M, der indehol-
der 250 gram pr. liter trinexapac-ethyl, Trimaxx, 
der indeholder 175 gram pr. liter trinexapac-

Tabel 16. Sygdomsbekæmpelse i alm. rajgræs. 
(J26)

Alm. rajgræs Sta-
dium

Pct. 
dækning 

med
Udb. 

og 
mer-
udb.,

 kg frø 
pr. 
ha

 Net-
to-

mer-
udb., 

kr. 
pr. 
ha

 Net-
to-

mer-
udb., 

kr. 
pr. 
ha, 
ny 

afgift

blad-
plet

mel-
dug

kron-
rust

stadium 61

2012. 4 forsøg
1. Ubehandlet - 1 4 2 2.002 - -
2. 0,25 l Folicur 

0,25 l Folicur 
0,25 l Folicur 

31-33 
45-51 
61-63 0,7 0,6 0,03 -11 -470 -500

3. 0,25 l Folicur 
0,25 l Folicur 

45-51 
61-63 0,6 0,6 0,06 34 100 80

4. 0,25 l Folicur 61-63 0,7 3 1 61 490 480
5. 0,5 l Folicur 45-51 0,6 0,4 0,03 19 20 0
6. 0,5 l Folicur 

0,5 l Folicur 
45-51 
61-63 0,7 0,6 0,09 -40 -740 -790

7. 0,2 l Bell 
+ 0,125 l Comet 45-51 0,5 1 0,06 80 600 570

8. 0,375 l Bell 
+ 0,25 l Comet 45-51 0,5 0,6 0,1 81 500 440

9. 0,2 l Bell 
+ 0,125 l Comet 
0,2 l Bell 
+ 0,125 l Comet 

45-51 
61-63 0,6 0,5 0,07 108 690 640

10. 0,375 l Bell 
+ 0,25 l Comet 
0,375 l Bell 
+ 0,25 l Comet 

45-51 
61-63 0,6 0,5 0,03 163 1.010 910

11. 0,375 l Bell 
0,375 l Bell 

45-51 
61-63 0,7 0,8 0,1 -22 -650 -750

12. 0,375 l Ceando 
0,375 l Ceando 

45-51 
61-63 0,8 0,7 0,2 -47 -820 -930

13. 0,5 l Folicur 
Xpert 45-51 0,6 0,6 0,03 12 -100 -

LSD ns
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Figur 1. Figuren viser data fra Planteavlskonsulen-
ternes Registreringsnet i alm. rajgræs i ubehandlede 
marker i 2012.
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ethyl, og Medax Top, der indeholder to aktiv-
stoffer, 300 gram pr. liter mepiquat-clorid og 50 
gram pr. liter prohexadion-calcium. Forsøgene 
er gennemført i sorterne Mathilde, Calibra og 
Pomposo, der er tetraploide fodertyper. De an-
vendte doseringer, behandlingstider og resulta-
ter fremgår af tabel 17.
 Forsøgsled 1 og 2 uden vækstregulering er 
gødet med henholdsvis 137 og 167 kg kvælstof. 
Alle de vækstregulerede parceller er gødet med 
167 kg kvælstof pr. ha.
 Der er i forsøget ikke konstateret sikre mer-
udbytter for de afprøvede behandlinger. Dette 
er ikke i overensstemmelse med tidligere års for-
søg.
 Det er vigtigt at undgå tidlig lejesæd i alm. 
rajgræs for at sikre en god bestøvning. Lejesæds-
karakteren ved blomstring afviger ikke mellem 
midlerne. Mest lejesæd optræder i forsøgsled 
2 uden vækstregulering, hvor der er gødet med 
167 kg kvælstof pr. ha. Det er i overensstemmel-
se med andre undersøgelser. De højeste doserin-
ger af et givet middel har givet den laveste leje-
sædskarakter. Ved vurderingen mellem Moddus 
M og Trimaxx skal man være opmærksom på, at 
ved de anvendte doseringer pr. ha er der forskel 
i mængden af aktivstof. Ved 0,4 liter Moddus M 
pr. ha udbringes der således 100 gram trinexa-
pac-etyl, mens der ved samme dosering af Tri-
maxx udbringes 70 gram trinexapac-ethyl.
 Der er ikke forskelle i merudbytterne mellem 
de to midler ved samme dosering.

Vækstregulering og svampebekæmpelse i 
alm. rajgræs
I 2012 er der videreført en forsøgsserie til be-
lysning af forskellige gødningsstrategier, vækst-
regulering og svampebekæmpelse i alm. raj-
græs. Forsøgsplanen er ændret i forhold til 
2011. I 2012 er der tilføjet et forsøgsled 3 med 
197 kg kvælstof pr. ha uden vækstregulering, 
ligesom doseringerne af Moddus M er ens i alle 
forsøgsled. Begge ændringer i forsøgsplanen er 
gennemført for bedre at kunne sammenligne ef-
fekterne af behandlingerne. Der er gennemført 
fire forsøg. Det fremgår af tabel 18. Alle forsøg 
er anlagt i førsteårs marker.
 Der er ikke signifikante merudbytter for at 
hæve kvælstofniveauet fra 137 til 197 kg kvæl-
stof. Sammenlign forsøgsled 1, 2 og 3. Først når 
resten af dyrkningsstrategien tilpasses det hø-
jere kvælstofniveau, opnås der signifikante og 
pæne merudbytter.
 I forsøgsled 4 er gødningsniveauet 167 kg 
kvælstof pr. ha, og der vækstreguleres med 0,8 
liter Moddus M pr. ha i vækststadie 47 til 50. Det 
giver et sikkert merudbytte på 284 kg frø.
 I forsøgsled 5 er der samme gødnings- og 
vækstreguleringsniveau som i forsøgsled 4, og 
der behandles mod sygdomme med 0,8 liter Bell 
omkring 1. juni. Denne svampebehandling giver 
et merudbytte på 166 kg frø i forhold til forsøgs-
led 4.
 I forsøgsled 6 deles doseringen af Bell med 
0,4 liter pr. ha omkring 1. juni og igen 0,4 liter pr. 
ha den 1. juli. Denne deling medfører ikke nogen 
udbyttestigning. Dette tilskrives de meget svage 
angreb af sygdomme omkring 1. juli.
 I forsøgsled 7 og 8 er gødningsniveauet hævet 
til 197 kg kvælstof pr. ha. Den stigende mængde 
kvælstof har ikke øget merudbytterne, uanset 
behandlingerne. Det ser ud til, at der ved det 
højeste kvælstofniveau er en tendens til øget 
merudbytte ved at dele svampebekæmpelsen. 
Dette resultat er i god overensstemmelse med 
resultaterne, opnået i forsøgene 2011, men ud-
byttestigningen i begge forsøgsår har ikke været 
signifikant.
 I samarbejde med DLF-TRIFOLIUM er der 
i 2012 fortsat en forsøgsserie, der blev startet 
i 2011. I 2012 er der gennemført to forsøg for 
at belyse samspillet mellem vækstregulering, 
svampe- og skadedyrsbekæmpelse. Forsøgene 

Tabel 17. Vækstregulering i alm. rajgræs. (J27)

Alm. rajgræs

Udbring-
nings-
tidspunkt/
stadium

Kar.1) for 
lejesæd 
ved høst

Udb. og mer-
udb., kg frø 

pr. ha

2012. 3 forsøg 
1. 137 kg N i NS 24-6 ved vækst 8 1.307
2. 167 kg N NS 24-6 ved vækst 8 -22
3. 167 kg N i NS 24-6 

0,4 l Moddus M 
ved vækst
47-50 7 25

4. 167 kg N i NS 24-6
0,8 l Moddus M 

ved vækst
47-50 5 49

5. 167 kg N i NS 24-6 
0,4 l Trimaxx 

ved vækst
47-50 7 42

6. 167 kg N i NS 24-6 
0,8 l Trimaxx 

ved vækst
47-50 6 15

7. 167 kg N i NS 24-6 
0,75 l Medax Top 

ved vækst
47-50 7 6

8. 167 kg N i NS 24-6 
1,5 l Medax Top 

ved vækst
47-50 5 22

LSD ns
1) Skala 0-10, hvor  0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje.
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er gennemført i efterårsudlagt alm. rajgræs i ren-
bestand i sorterne Taya og Mathilde. Der er stor 
forskel på udbyttet i forsøgsled 1, men respon-
sen på behandlingerne ligger på samme niveau, 
hvorfor udbytteforskellen i forsøgsled 1 hoved-
sagligt tilskrives, at Mathilde er en tetraploid 
fodertype, og Taya er en diploid plænetype. Der 
har igen i 2012 været meget varierende angreb 
af svampesygdomme. Der er ikke konstateret 
sortrust eller skadedyr i forsøgene. Resultaterne 
fremgår af tabel 19.
 Forsøgene er gødet som den omgivende mark 
med 137 og 143 kg kvælstof pr. ha. Til trods for 
den ret beskedne kvælstoftilførsel er der opnået 
sikre merudbytter for en vækstregulering, der er 
gennemført i vækststadie 47 til 50. Se forsøgsled 
2.
 I forsøgsled 3 er vækstreguleringen fulgt op 
med en skadedyrsbekæmpelse med 0,25 liter 
Karate pr. ha den 1. juli. Der er ikke konstateret 
angreb af skadedyr, og behandlingerne har ikke 
givet merudbytter i årets forsøg.
 I forsøgsled 4 er vækstreguleringen og skade-
dyrsbekæmpelsen suppleret med 0,5 liter Foli-
cur i vækststadie 47 til 50 sammen med vækst-

Tabel 18. Sygdomsbekæmpelse og vækstregu-
lering i alm. rajgræs. (J28)

Alm. rajgræs

Udbring-
nings-
tidspunkt/
stadium

Pct. 
dækning 

med
Kar.1)

for 
leje-
sæd 
ved 
høst

Udb. 
og 

mer-
udb., 

kg 
frø 
pr. 
ha

 Net-
to-

mer-
udb., 

kr. 
pr. 
ha

kron-
rust

sort-
rust

ca. 21/7

2012. 4 forsøg 3 fs. 3 fs.
1. 137 kg N i NS 24-6 ved vækst 1 0 10 1.324 -
2. 167 kg N i NS 24-6 ved vækst 0,01 0 10 85 594
3. 197 kg N i NS 24-6 ved vækst 0 0 10 87 357
4. 167 kg N i NS 24-6 

0,8 l Moddus M2)
ved vækst 
47-50 0,01 0 8 284 2.090

5. 167 kg N i NS 24-6 
0,8 l Moddus M2)

0,8 l Bell 

ved vækst 
47-50
ultimo maj 0 0 9 450 3.380

6. 167 kg N i NS 24-6 
0,8 l Moddus M2)

0,4 l Bell 
0,4 l Bell 

ved vækst 
47-50
ultimo maj 
primo juli 0,01 0 9 469 3.757

7. 197 kg N i NS 24-6 
0,8 l Moddus M2)

0,8 l Bell 

ved vækst 
47-50
ultimo maj 0,01 0 8 434 2.964

8. 197 kg N i NS 24-6 
0,8 l Moddus M2)

0,4 l Bell 
0,4 l Bell 

ved vækst 
47-50
ultimo maj 
primo juli 0 0 8 534 3.894

LSD 170
1) Skala 0-10, hvor  0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje.
2) Tilsat 0,15 liter Agropol.

Tabel 19. Sygdomsbekæmpelse i alm. rajgræs. DLF-TRIFOLIUM. (J29, J30)

Alm. rajgræs

Be-
hand-
lings-
tids-
punkt/
sta-
dium

Pct. dækning med Udb. 
og 

mer-
udb.,

 kg frø 
pr. ha

 Netto-
mer-
udb., 

kr. 
pr. ha

 Netto-
mer-
udb., 

kr. 
pr. ha, 

ny 
afgift

Pct. dækning med Udb. 
og 

mer-
udb.,

 kg frø 
pr. ha

 Netto-
mer-
udb., 

kr. 
pr. ha

 Netto-
mer-
udb., 

kr. 
pr. ha, 

ny 
afgift

mel-
dug

blad-
plet

kron-
rust

mel-
dug

blad-
plet

kron-
rust

stadium 69 stadium 69

DLF-TRIFOLIUM 2012. 2 forsøg 2011-2012. 5 forsøg
1. Ubehandlet - 5 2 14 1.440 - - 9 3 11 1.692 - -
2. 0,8 l Moddus M 47-50 4 1 13 218 1.690 1.780 8 2 9 148 990 1.080
3. 0,8 l Moddus M 

0,25 kg Karate 2,5 WG 
47-50 
1. juli 5 1 11 210 1.490 1.510 5 2 8 155 940 960

4. 0,8 l Moddus M + 0,5 l Folicur EC 250 
0,25 kg Karate 2,5 WG 

47-50 
1. juli 0,3 0,5 0,01 325 2.540 2.540 2 0,6 2 204 1.330 1.330

5. 0,8 l Moddus M + 0,5 l Folicur EC 250 
0,75 l Bell 
0,25 kg Karate 2,5 WG 

47-50 
18. juni
1. juli 0,4 0,6 0,07 393 2.870 2.760 2 0,5 0,4 275 1.690 1.580

6. 0,8 l Moddus M + 0,5 l Folicur EC 250 
0,4 l Bell 
0,25 kg Karate 2,5 WG + 0,4 l Bell 

47-50 
18. juni
1. juli 0,3 0,8 0 360 2.520 2.400 - - - - - -

7.  0,8 l Moddus M + 0,75 l Bell 
0,25 kg Karate 2,5 WG 

47-50 
1. juli 0,3 0,2 0 338 2.490 2.400 4 0,3 0,5 255 1.660 1.570

8. 0,8 l Moddus 
M 0,75 l Bell 
0,25 kg Karate 2,5 WG 

47-50 
18. juni
1. juli 0,8 1 1 354 2.580 2.490 3 0,7 1 296 2.000 1.910

9. 0,8 l Moddus M 
0,25 kg Karate 2,5 WG + 0,75 l Bell 

47-50 
1. juli 4 1 11 309 2.200 2.110 8 2 7 251 1.620 1.530

LSD 1-9 89 137
LSD 2-9 98 ns
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regulering. Bekæmpelsen af sygdomme har haft 
en tilfredsstillende effekt og givet et signifikant 
merudbytte på 115 kg frø. Sammenlign forsøgs-
led 3 og 4. I forsøgsled 7 er 0,5 liter Folicur er-
stattet med 0,75 liter Bell. Der er ingen forskelle 
på merudbytterne, uanset middelvalget, ved de 
anvendte doseringer. I forsøgsled 8 er bekæm-
pelsen af sygdomme udført en måned efter 
vækst reguleringen. Denne udsættelse har ikke 
haft nogen effekt på det opnåede merudbytte i 
frø, men har haft en dårligere effekt på bekæm-
pelsen af sygdommene.

Optimal dyrkning af alm. rajgræs til frø
Alm. rajgræs bør gødes med 150 til 160 kg kvæl-
stof pr. ha. Der er ikke konstateret merudbytter 
ved at dele gødningen i alm. rajgræs. Hvis gød-
ningen deles, skal der første gang tildeles 120 kg 
kvælstof. Der skal vækstreguleres i stræknings-

stadiet, og konstaterede svampeangreb skal be-
kæmpes effektivt.
 I samarbejde med DLF-TRIFOLIUM blev der i 
2011 startet en forsøgsserie til belysning af den 
økonomisk optimale indsats i alm. rajgræs til frø. 
Denne forsøgsserie er fortsat i 2012. Der er gen-
nemført to forsøg i førstårs marker, et i den te-
traploide sort Mathilde og et i den diploide sort 
Bree. Begge afgrøder er udlagt i renbestand.
 Resultaterne fremgår af tabel 20. Der er kon-
stateret angreb af kronrust i forsøgene, men 
ingen sortrust. Der er stor variation i udbyttet 
mellem enkeltforsøgene, men tendensen i forsø-
gene er den samme. Den mest effektive bekæm-
pelse af sygdomme er opnået i forsøgsled 3, hvor 
der er anvendt en blanding af 0,25 liter Folicur 
og 0,25 liter Amistar pr. ha. Der har i årets forsøg 
i lighed med 2011 ikke været merudbytter for at 
bekæmpe skadedyr.

Tabel 20. Optimal dyrkning af alm. rajgræs. DLF-TRILOLIUM. (J31, J32)

Alm. rajgræs Behandlings-
tidspunkt

Pct. 
dæk-
ning
med 
rust

Kar.1)

 for 
leje-
sæd 

Ved høst

Udb. 
og mer-

udb.,
 kg frø 
pr. ha

 Netto-
mer-
udb., 

kr. 
pr. ha2)

Pct. 
dæk-
ning
med 
rust

Kar.1)

 for 
leje-
sæd 

Ved høst

Udb. 
og mer-

udb.,
 kg frø 
pr. ha

Netto-
mer-
udb., 

kr. 
pr. ha2)

pct. i frø pct. i frø

1/6 v. høst
rap-

græs,
enårig 

alm.
rap-

 græs
1/6 v. høst

rap-
græs,

enårig 

alm.
rap-

 græs

2012. 2  forsøg 2011-2012. 4 forsøg
1. 0,2 l Oxitril CM

130 kg N
0,07 l Primus 

10 dg. e. såning 
tidl. forår
forår 5 5 0,5 0,2 1.521 - 5 9 0,5 0,2 1.586 -

2. 30 kg N
0,2 l Oxitril CM + 0,1 l DFF 
160 kg N
0,07 l Primus
0,8 l Moddus M 
0,25 l Folicur 

efterår 
10 dg. e. såning
tidl. forår 
forår
ultimo maj 
primo juni 5 3 0,1 0,1 359 2.420 5 9 0,1 0,1 435 3.180

3. 30 kg N
0,2 l Oxitril CM + 0,1 l DFF 
120 kg N
0,07 l Primus
40 kg N
0,8 l Moddus M 
0,25 l Folicur + 0,25 l Amistar
+ 0,4 kg Karate 

efterår 
10 dg. e. såning
tidl. forår 
forår 
maj
ultimo maj 
primo juni 4 3 0,1 0,1 370 2.600 4 9 0,1 0,1 419 3.090

4. 30 kg N
0,2 l Oxitril CM + 0,1 l DFF 
160 kg N
0,07 l Primus
40 kg N
0,25 l Folicur + 0,25 l Amistar 
+ 0,4 kg Karate 

efterår 
10 dg. e. såning
tidl. forår 
forår
maj 
primo juni 5 5 0,2 0,1 106 190 5 9 0,2 0,1 205 1.180

5. 30 kg N
0,2 l Oxitril CM + 0,1 l DFF
160 kg N
0,07 l Primus 
0,8 l Moddus M 
0,4 kg Karate 

efterår 
10 dg. e. såning
tidl. forår 
forår
ultimo maj 
primo juni 5 3 0,2 0,1 215 940 5 9 0,2 0,1 327 2.060

LSD 1-5 ns 163
1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje. 
2) Omkostninger kr. 370  i led 1 til kemi er fratrukket nettomerudbytte kr. pr. ha i led 2-5. 
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I forsøgsled 4 er der tildelt ekstra 40 kg kvælstof 
pr. ha udover 160 kg kvælstof ved vækststart. 
Der er ikke opnået et merudbytte for denne eks-
tra tildeling. Forsøgsled 4 er den behandling, der 
har medført det laveste merudbytte, sandsynlig-
vis fordi der har været udbredt og tidlig lejesæd 
i alle parceller.

Dryssehæmningsmiddel i alm. rajgræs
Tre års forsøg med midlet Spodnam i alm. raj-
græs har ikke givet sikre merudbytter for anven-
delse af midlet for at begrænse dryssespildet. 
Det gælder ved høst til normal tid, og hvor hø-
sten af vejrmæssige årsager bliver udsat. Der har 
i 2012 ikke været betydende tab af frø ved at 
udsætte høsten ti dage, uanset behandling. An-
befalingerne er derfor fortsat, at rettidig høst af 
alm. rajgræs skal prioriteres højt.
 Dryssetab kan være et stort problem i dyrk-
ningen af alm. rajgræs. I 2012 er der videreført 
en forsøgsserie, som blev startet i 2010. I 2012 er 
designet ændret i forhold til 2011. Der er i 2012 
anvendt to vandmængder i de behandlinger, 
hvor Spodnam indgår. I forsøgsled 3 og 4 er der 
anvendt 250 liter vand pr. ha, mens der i forsøgs-
led 5 er anvendt 500 liter vand pr. ha. Resultater 
og forsøgsplan for to forsøg i alm. rajgræs frem-
går af tabel 21.
 Der er gennemført to forsøg i sorterne Es-
quire og Foxtrot. Alle er førsteårs marker, udlagt 
i vårbyg. I årets forsøg er datoen for normal høst 
henholdsvis 1. og 12. august og den sene høst 
15. og 21. august. Der er ikke konstateret sikre 
merudbytter for at behandle med Spodnam, 
uanset høsttidspunkt.

Afgræsningsstrategi i alm. rajgræs forår
Ud fra årets forsøg med afgræsning/afpudsning 
af alm. rajgræs om foråret er det endnu for tidligt 
at sige noget om mulighederne i denne strategi. 
Forsøgene har givet interessante resultater, som 
bør undersøges nærmere.
 I 2012 er der anlagt et forsøg for at under-
søge mulighederne for i Danmark at anvende 
en dyrkningsstrategi i alm. rajgræs, inspireret fra 
New Zealand. Forsøget er anlagt for at under-
søge en mulig vekselvirkning mellem fjernelse af 
biomasse, dosering af vækstreguleringsmiddel 
og kvælstofstrategi. På New Zealand afgræsses 
alm. rajgræs om foråret indtil vækststadie 29-30 

med får. Ved denne fjernelse af biomasse på are-
alet skulle doseringen af vækstreguleringsmid-
del kunne reduceres, og udbyttet af frø øges. Et 
større udbytte af frø vil gavne avlernes økonomi, 
og en mulig nedsættelse af forbruget af vækstre-
guleringsmidler vil have en gavnlig effekt på så-
vel avlernes økonomi som miljøet. I Danmark er 
det ikke realistisk at forestille sig en kontinuerlig 
afgræsning gennem vinteren. Ligeledes vil der 
sandsynligvis ikke være får nok til rådighed til 
arealet med alm. rajgræs til frø. Derfor er forsø-
get designet til danske forhold, så der har været 
forsøgsled, der er blevet afgræsset med får, som 
er kommet på arealet i afgrødens vækststadium 
29 den 17. april, et forsøgsled, hvor fårene er 
kommet på græs en uge efter vækststadium 29 
den 24. april, et forsøgsled der er blevet afpud-
set sent samme dag, som fårene er blevet fjernet 
helt fra arealerne den 2. maj, og et forsøgsled 
uden fjernelse af biomasse
 Forsøget er blevet anlagt i en førsteårs mark i 
sorten Prana, der er en tetraploid type. For at få 
størst mulig sikkerhed i forsøget er det blevet an-
lagt i et trefaktorielt split-plot design med ni gen-
tagelser. Det har ikke været muligt at beregne 
LSD-værdi ud fra forsøgsdata. Der er anvendt en 
anden statistisk analysemetode, og der er i tabel 
22 anvendt bogstaver til at angive forskelle mel-
lem behandlingerne. Data kan ikke sammenlig-

Tabel 21. Minimering af dryssespild i alm. raj-
græs. (J33, J34)

Alm. rajgræs Sta-
die

Liter 
vand 

pr. 
ha

Udb. 
og 

mer-
udb., 
kg frø
pr. ha

Netto- 
mer-
ud-

bytte, 
kr. 

pr. ha

Udb. 
og 

mer-
udb., 
kg frø
pr. ha

Netto- 
mer-
ud-

bytte, 
kr. 

pr. ha

2012. 2 forsøg Normal høsttid Sen høsttid
1. Ubehandlet - - 1.286 - 1.122 -
2. 1,2 l Moddus M 47-50 200 -13 -820 35 -340
3. 1,5 l Spodnam 67-68 250 -42 -690 10 -170
4. 1,2 l Moddus M 

1,5 l Spodnam 
47-50
67-68 250 -48 -1.440 4 -920

5. 1,5 l Spodnam 67-68 500 -50 -770 -19 -460
LSD ns ns

2011-2012. 5 forsøg 
1. Ubehandlet - - 1.364 - 1.031 -
2. 1,2 l Moddus M 47-50 200 53 -160 53 -160
3. 1,5 l Spodnam 67-68 2501) -46 -730 -27 -540
4. 1,2 l Moddus M 

1,5 l Spodnam 
47-50
67-68 2501) -51 -1.470 1 -950

LSD ns ns
1) Der blev anvendt 500 liter vand i 2011.
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nes mellem de to tabeller. Resultaterne af årets 
forsøg fremgår af tabel 22.
 Der er i forsøget opnået signifikante effekter 
af alle tre faktorer, vækstregulering, afgræsnings-
strategi og kvælstof.
 Det største udbytte i forsøget er opnået i det 
forsøgsled, hvor der ikke er fjernet biomasse, 
gødet en gang med 160 kg kvælstof pr. ha og 
vækstreguleret med 0,8 liter Moddus M. Merud-
byttet er signifikant i forhold til 0,4 liter Moddus 
M og i forhold til forsøgsleddet uden vækstre-
gulering. Dette er i god overensstemmelse med 
andre vækstreguleringsforsøg.
 Der er en signifikant sammenhæng mellem 
afgræsnings- og kvælstofstrategi. Hvis der af-
græsses, er der signifikante merudbytter for delt 
gødskning. En forklaring kan være, at afgrøden 
ved den delte gødskning og fjernelse af biomas-
se har haft mere kvælstof til rådighed i frødan-
nelsesfasen. Merudbyttet er mest markant ved 
den tidlige afgræsning. At der ikke opnås tilsva-
rende merudbytter ved den sene strategi kan 
forklares ved, at når afgræsningen stopper så 
sent som i vækststadium 32, er der fjernet skud, 
som kunne have givet frø. Det samme er tilfæl-
det ved afpudsningen. Her er der ikke noget 
merudbytte ved at dele gødningen. Den sene og 
dybe afpudsning har sandsynligvis fjernet skud 
og dermed påvirket udbyttet negativt. Det kan 
også forklare de generelt faldende udbytter ved 
de sene behandlinger. Hvis der skal fjernes bio-
masse, er det vigtigt, at afgræsning/afpudsning 

stopper senest i vækststadium 30, og afgrøden 
må ikke afgræsses/pudses til under 6 til 7 cm.
 I forsøget er der også opgjort antal frøbæren-
de stængler pr. m2. Der er optalt i fire forsøgsled, 
hvor der er tildelt gødning på en gang og vækst-
reguleret med 0,8 liter Moddus M pr. ha. Sam-
tidig er der målt tusindkornsvægt i de samme 
forsøgsled.
 Det største antal stængler er fundet i det for-
søgsled, der er tidligt afgræsset. Forskellen er sig-
nifikant, og det færreste antal stængler er fundet 
i det ubehandlede forsøgsled. Samtidig er den 
største frøvægt fundet i forsøgsleddet med det 
færreste antal stængler og den laveste frøvægt 
i forsøgsleddet med det største antal stængler. 
Desværre har det ikke været muligt at opgøre 
antallet af frø pr. småaks. Da det absolut største 
frøudbytte er fundet i forsøgsleddet med færrest 
antal stængler, må udbyttet være genereret ved 
den større frøvægt og eventuelt flere frø pr. små-
aks. I det tidligt afgræssede forsøgsled har plan-
terne tilsyneladende været i stand til at generere 
mange nye skud, men ikke været i stand til at 
fylde frøene tilstrækkeligt eller danne frø nok pr. 
småaks.
 Den sene afgræsning har medført en lav frø-
vægt og signifikant færre stængler i forhold til 
den tidlige afgræsning. Begge faktorer medfører 
et mindre udbytte.
 Forskellen mellem antal stængler i det afpud-
sede og sent afgræssede forsøgsled er ikke signi-
fikant.

Afgræsset parcel i forsøget. I baggrunden er fårene i 
gang med den sene afgræsning. (Foto: Barthold Fei-
denhans’l, Videncentret for Landbrug).

Tabel 22. Afgræsningsstrategi i alm. rajgræs. 
(J35)

Alm. rajgræs
Udbytte, 

kg frø 
pr. ha

2012. 1 forsøg
1. Ubehandlet 1.673  c
2. 0,4 l Moddus M 1.761  b
3. 0,8 l Moddus M 1.795 a

abc: Værdier efterfulgt af samme bogstav  er ikke signifikant forskellige.

Alm. rajgræs
Ube-

handlet

Afgræsning
Afpuds-

ningSt. 29 5-6 dage 
senere

Udbytte, kg frø pr. ha
2012. 1 forsøg
1. 160 kg NS 24-6 2.022  a 1.715  c 1.541  e 1.653  d
2. 80 + 80 kg NS 24-6 1.910  b 1.876  b 1.688  cd 1.685  cd

abc: Værdier efterfulgt af samme bogstav er ikke signifikant forskellige.
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Spinat

Ukrudt

Konklusion
Forsøgene i 2012 anviser ikke reelle alternativer 
til Asulox. I årets forsøg er der afprøvet nye stra
tegier og midler, uden det har vist nye løsninger 
til erstatning for Asulox i spinat. Goltix er fortsat 
meget interessant i spinat og vil stadig indgå i 
forsøgsplanerne for at optimere anvendelsen. 
Venzar Flowable har været med i forsøgene i to 
år med varierende effekt og har givet skade på 
afgrøden. Midlet bør indgå i yderligere forsøg 
for at klarlægge mulighederne. Ethosan har væ
ret med for første gang. Der er ikke konstateret 
afgrødeskader, men de meget lave tilladte dose
ringer af midlet begrænser effekten på ukrudt
et.

Bekæmpelse af ukrudt
I 2012 er der gennemført to forsøg med be
kæmpelse af ukrudt i spinat for at finde midler 
eller strategier, der kan afløse ukrudtsmidlerne 
Asulox og Formule 1, som kun må anvendes i 
afgrøden på dispensation. I forhold til 2011 er 
der ændret i doseringerne for enkelte midler, og 
i forsøgsled 7 er der tilføjet en delt behandling 
med Ethosan. Der er i lighed med 2011 store for
skelle i udbytterne mellem de to enkeltforsøg og 
generelt stor variation mellem forsøgene. Derfor 
vises data fra forsøgene enkeltvis. Resultaterne 
fremgår af tabel 1.
 I forsøg 001 er der i forsøgsled 1, som repræ
senterer en standardbehandling i spinatdyrk
ning en, opnået et særdeles stort udbytte i 2012. 
Der er i dette forsøg opnået pæne merudbytter 
for flere af behandlingerne. De højeste merud
bytter er opnået i de forsøgsled, hvor Goltix ind
går. I forsøgsled 4 i forsøg 001er der et negativt 
merudbytte ved brug af Venzar Flowable. I 2011 
gav Venzar ligeledes negative merudbytter i for
søgene. I forsøgsled 5 i forsøg 001 indgår både 
Goltix og Venzar Flowable. Alligevel er der i det
te forsøgsled opnået et pænt positivt merudbyt

te. Hvis Venzar Flowable skal kunne anvendes 
i spinat, skal midlets effekter og skaderisiko på 
afgrøden belyses nærmere.
 I forsøgsled 7 indgår Ethosan sammen med 
Betanal i tredje og fjerde behandling. Ethosan 
har ikke skadet afgrøden, men de lave doserin
ger har heller ikke haft en tilfredsstillende effekt 
på ukrudtet. Alligevel er der i forsøg 001 opnået 
et særdeles pænt merudbytte for behandlinger
ne. Det bør undersøges yderligere, om Ethosan 
kunne være interessant i spinat i en anden stra
tegi.

Flot spinatmark med tydelige rækker af han- og 
hunplanter. (Foto: Henning van Veldhuizen, Jensen 
Seed).
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Tabel 1. Bekæmpelse af ukrudt i spinat. (M1)

Spinat

21 dage efter
sprøjtning af kimblade Udb.

og mer
udb., 
kg frø
pr. ha

21 dage efter
sprøjtning af kimblade Udb.

og mer
udb., 
kg frø
pr. ha

Tokim
bladet 
ukrudt
pr. m2

Ager
stedmoder,

planter 
pr. m2

Tokim
bladet 
ukrudt
pr. m2

Snerle
pileurt,
planter 
pr. m2

Ager
stedmoder,

planter 
pr. m2

2012. Forsøg 001 2012. Forsøg 002
1. 0,25 l Command CS

1,5 l Herbasan
1,0 l Herbasan
1,0 l Herbasan 
2,0 l Asulox1) 36 36 2.632 24 3 20 967

2. 1,0 l Goltix 
+ 0,1 l Command CS
1,5 l Herbasan
1,0 l Herbasan
1,0 l Herbasan 26 26 179 25 1 24 118

3. 0,5 l Goltix SC 700
+ 0,1 l Command CS 
1,5 l Herbasan
1,0 l Herbasan 
1,0 l Herbasan 24 24 197 20 3 17 6

4. 0,25 l Command CS
+ 0,5 l Venzar Flowable 
1,0 l Herbasan 
1,5 l Herbasan 28 28 258 33 0 32 75

5. 0,25 l Command CS
+ 1,0 l Goltix SC 700
+ 0,5 l Venzar Flowable 
1,0 l Herbasan 
1,5 l Herrbasan 32 32 174 32 2 30 1

6. 0,25 l Command CS 
0,33 l Betanal Power
0,33 l Betanal Power 
0,33 l Betanal Power 
2,0 l Asulox1) 41 41 43 25 0 25 20

7. 1,0 l Goltix SC 700
+ 0,25 l Command CS 
1,5 l Betanal
1,0 l Betanal 
+ 0,07 l Ethosan SC
1,0 l Herbasan 
+ 0,07 l Ethosan SC 36 36 263 18 4 14 53

LSD ns 94
1) Tilsat 0,5 liter Agropol.
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Raps

Sorter, vinterraps

Konklusion
Hybridsorten DK Explicit er som sidste år den 
højest ydende i landsforsøgene med vinter-
rapssorter, mens hybridsorten PR46W21 er den 
højest ydende blandt vinterrapssorterne i årets 
supplerende forsøg.

Landsforsøg
Hybridsorten DK Explicit, der er med i landfor-
søgene for tredje gang, giver i 2012 et gennem-
snitsudbytte, der er 11 procent større end måle-
blandingens. Efter DK Explicit følger hybridsor-
ten Arazzo med et udbytte, der er 8 procent 
større end måleblandingens, og hybridsorterne 
DK Exstorm, SY Carlo, DK Exclusiv og PT225, der 
alle giver et udbytte, der er 7 procent større end 
måleblandingens. Den højest ydende blandt 
liniesorterne er RAW 1096-101, som giver et 
udbytte, der er 1 procent større end måleblan-
dingens.
 Et stort og stabilt udbytte gennem flere års 
forsøg er en afgørende parameter ved valg af 
vinterrapssort. Forholdstal for udbytte af frø af 
standardkvalitet i de seneste fem års landsforsøg 
er vist i tabel 1.
 Der er afprøvet 72 sorter af vinterraps i lands-
forsøgene 2012. Det er otte sorter mere end 
sidste år. Landsforsøgene med vinterrapssorter er igen i år opdelt i to forsøgsserier, en med linie-

sorter og en med hybridsorter. Opdelingen er en 
følge af det store antal sorter i landsforsøgene 
og sker for at begrænse den statistiske variation 
som følge af eksempelvis varierende jordbunds-
forhold i forsøgene. Forsøgene med henholdsvis 
liniesorter og hybridsorter har ligget i de samme 
marker og med samme målesortsblanding som 
reference. Derfor er alle forholdstal for udbytte i 
sorterne direkte sammenlignelige på tværs af de 
to forsøgsserier.
 33 af de afprøvede vinterrapssorter er med i 
forsøgene for første gang i 2012, mens kun seks 
af de afprøvede vinterrapssorter har været med 

Vælg altid en vinterrapssort, der
•	 	har	givet	et stort og stabilt udbytte af frø 

af standardkvalitet gennem flere års for-
søg

•	 	har	en	god	vinterfasthed
•	 	har	en	passende	højde	ved	høst
•	 	har	en	god	modstand	over	for	sygdomme
•	 	har	 et	 lavt	 indhold	 af	 glucosinolater	 og	

erucasyre.

Strategi

Fra landsforsøget med vinterrapssorter ved Hinne
rup, øverst den 23. marts og nederst godt en måned 
senere, den 30. april. Hybridsorten DK Explicit er 
den højest ydende på denne lokalitet. (Fotos: Mor
ten Haastrup, Videncentret for Landbrug).



180

Vinterraps – sorter

i forsøgene i fem år eller mere. Det vidner om 
en stor interesse for at afprøve og markedsføre 
nye vinterrapssorter i Danmark. Andelen af hy-
bridsorter i landsforsøgene er stigende i disse 
år, og i 2012 er hele 57 af sorterne hybrider, 
og fem er dværghybridsorter. Blandt de reste-
rende ti sorter er ni liniesorter, og en enkelt er 
en populationssort. Populationssorterne er en 
blanding af flere, meget nært beslægtede linjer 
og bør i dyrkningen betragtes som liniesorter. I 
hybridsorterne er udsæden produceret ved at 
krydse en pollensteril linje med en pollenprodu-
cerende liniesort. Der høstes kun frø på de pol-
lensterile planter. Hybridsorterne er fertile, men 
afgrøden bliver meget uens, hvis det høstede frø 

bruges som udsæd. Liniesorterne er også fertile 
og ændrer sig ikke fra generation til generation.
 Der er, som de foregående år, anvendt en 
sortsblanding som målesort i forsøgene. Den 
består i år af liniesorten Sesame og populations-
sorten Vision samt hybridsorterne Excalibur og 
PR46W14. I forhold til sidste års måleblanding er 
liniesorterne DK Casper og ES Astrid erstattet af 
liniesorten Sesame og populationssorten Vision. 
Alle forsøgene er igen i år gennemført i et 

„
Plot in 

plot“-design, hvor der på hver side af høstparcel-
len er to rækker af den afprøvede sort. Dermed 
får sorten „sig selv“ som nabo, og det undgås, at 
konkurrencen mellem høje og lave eller kraftigt 
og svagt voksende sorter påvirker resultaterne.

Tabel 1. Oversigt over forsøg med vinterrapssorter 2008 til 2012. Forholdstal for frø af standard
kvalitet

Vinterraps 2008 2009 2010 2011 2012

Blanding1) 100 100 100 100 100
PR46W212) 105 100 101 97 98
Vision3) 100 98 105 95 98
Excalibur2) 104 100 103 108 97
Ladoga 108 94 96 95 96
NK Technic2) 108 96 100 99 94
Visby2) 106 97 97 93 92
Compass2) 97 103 103
Artoga2) 98 100 104 101
DK Expower2) 100 99 113 100
Alessio2) 91 101 107 98
Noblesse 98 99 102 96
DK Explicit2) 104 123 111
DK Exstorm2) 102 106 107
DK Exquisite2) 101 112 106
DK Extrovert2) 100 118 105
Troubadour2) 105 94 101
Sherpa2) 102 93 100
Hybristil2) 96 100
Albatros2) 101 101 99
Sensation2) 103 100 99
Ecco2) 103 99 98
Sesame 107 95 98
Thorin4) 104 101 97
DK Exmen2) 104 91 97
Avatar 102 95 93
Primus2) 103 104 92
SY Carlo2) 105 107
DK Excellium2) 102 106
PT2112) 102 105
Mescal2) 111 104
Habile2) 102 101
V2750L2) 100 101
HR 107.652) 102 100
PT2152) 98 99
Record2) 96 99
Bonzzaï4) 98 96
SY Kolumb2) 102 95
PX1064) 106 92

Vinterraps 2008 2009 2010 2011 2012

PX1044) 100 92
Arazzo2) 108
PT2252) 107
DK Exclusiv2) 107
SY Darwin2) 105
CWH 1872) 104
Castel2) 103
Hardi2) 103
Huron2) 103
Alabaster2) 102
Mascara2) 101
RAW 1096-101 101
SY Polana2) 101
NSA 09/190 100
Husky2) 100
DK Exe2) 99
PT2202) 99
Atenzo2) 99
Anastasia 99
Charger 99
Anterra2) 99
Balance2) 99
Hibiscus2) 98
PT2222) 98
Mercedes2) 97
Rafale2) 97
Genie2) 97
Witt 95
Aiko2) 94
PX1084) 92
Asia 92
Hifi2) 91
Lenny 91
Hamac2) 89

1)  2008: Excalibur2), PR46W312), Castille, Casoar; 2009: Excalibur2), 
PR46W142), Castille, Casoar; 2010: Excalibur2), PR46W142), Castille, 
ES Astrid; 2011: DK Casper, ES Astrid, Excalibur2), PR46W142); 2012: 
Sesame, Vision3), Excalibur2), PR46W142).

2)  Hybrid. 3) Population. 4) Dværghybrid.
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Resultaterne af de fem forsøg med liniesorter, 
der i år har givet brugbare resultater, er vist i 
tabel 2, mens resultaterne af de seks gennem-
førte forsøg med hybridsorter er vist i tabel 3. I 
begge tabeller er de opnåede udbytter opdelt 
på Øerne, Jylland og hele landet. Der er som gen-
nemsnit af årets forsøg høstet 3,0 hkg mere i må-
lesortsblandingen i forsøgene med liniesorter 
end i forsøgene med hybridsorter, svarende til 
i alt 56,1 hkg frø af standardkvalitet pr. ha. Det 
er 5,1 hkg pr. ha mere end udbyttet i måleblan-
dingen i sidste års forsøg. 24 af de i alt 62 afprø-

Tabel 2. Landsforsøg med vinterraps, liniesor
ter, 2012. (K1)

Vinterraps

Udbytte og merudbytte,
hkg pr. ha, standardkvalitet

Hele landet

For-
holds-

tal

Pct. 
olie i 

tørstof

Udb. og 
merudb.,
 hkg frø 
pr. haØerne Jylland Hele 

landet

Antal forsøg 2 3 5 5 5
Blanding1) 55,6 56,5 56,1 100 50,1 52,5
RAW 1096-101 -0,5 1,3 0,6 101 49,7 0,8
Anastasia -2,3 0,9 -0,4 99 49,8 -0,2
Charger -1,3 0,0 -0,5 99 49,6 -0,2
Vision2) -1,3 -0,6 -0,9 98 50,1 -0,9
Sesame -3,8 0,9 -1,0 98 50,5 -1,1
Ladoga -2,8 -1,6 -2,1 96 50,7 -2,3
Noblesse -1,7 -2,4 -2,1 96 50,6 -2,2
Witt -2,3 -3,3 -2,9 95 49,3 -2,3
Asia -1,2 -6,3 -4,2 92 49,2 -3,5
Lenny -2,7 -6,8 -5,2 91 48,7 -4,1
LSD ns 3,7 3,1 2,7

1)  Sesame, Vision2), Excalibur3), PR46W143). 
2)  Population. 3) Hybrid.

Vinterraps

Udbytte og merudbytte,
hkg pr. ha, 

standardkvalitet
Hele landet

Øerne Jylland Hele 
landet

For-
holds-

tal

Pct.
olie i 

tørstof

Udb. 
og mer-

udb.,
 hkg frø 
pr. ha

PT211 4,3 2,2 2,9 105 51,2 2,2
SY Darwin 3,9 2,1 2,7 105 50,7 2,3
DK Extrovert 4,3 1,8 2,6 105 51,1 2,0
CWH 187 4,7 0,8 2,1 104 49,8 2,1
Mescal 2,9 1,5 2,0 104 50,2 1,9
Castel 3,1 1,2 1,8 103 50,7 1,4
Compass 0,8 2,2 1,7 103 51,7 0,8
Huron 3,0 1,0 1,7 103 50,0 1,7
Hardi 0,9 1,6 1,4 103 49,9 1,5
Alabaster 1,1 0,8 0,9 102 50,1 0,9
SY Polana 2,2 0,0 0,7 101 50,4 0,6
Artoga 0,2 0,8 0,6 101 50,0 0,7
Mascara 0,7 0,4 0,5 101 50,4 0,4
Troubadour 4,5 -1,6 0,4 101 49,6 0,7
Habile 2,9 -1,0 0,3 101 50,1 0,4
V2750L 1,0 -0,1 0,3 101 50,8 0,0
Hybristil 0,9 -0,1 0,3 100 50,1 0,3
NSA 09/190 3,2 -1,3 0,2 100 50,1 0,3
DK Expower 2,6 -1,3 0,0 100 51,0 -0,4
Husky 2,3 -1,3 -0,1 100 49,4 0,4
Sherpa -0,2 -0,2 -0,2 100 50,1 -0,1
HR 107,65 1,6 -1,1 -0,2 100 50,7 -0,4
PT220 -1,8 0,4 -0,4 99 51,6 -1,0
PT215 0,1 -0,7 -0,4 99 51,2 -0,9
Balance -0,8 -0,5 -0,6 99 51,5 -1,2
Record -3,1 0,5 -0,7 99 50,9 -1,0
Sensation 1,6 -1,8 -0,7 99 50,3 -0,7
DK Exe 1,3 -1,7 -0,7 99 50,7 -0,9
Anterra -2,7 0,2 -0,8 99 51,4 -1,3
Atenzo -0,9 -0,7 -0,8 99 50,1 -0,7
Hibiscus 1,1 -1,8 -0,9 98 49,9 -0,6
Alessio 0,1 -1,4 -0,9 98 50,4 -0,9
Ecco -0,2 -1,3 -0,9 98 51,3 -1,4
PR46W21 0,2 -1,7 -1,1 98 51,9 -1,8
PT222 -2,2 -0,6 -1,2 98 51,4 -1,7
Genie -1,5 -1,5 -1,5 97 51,4 -2,0
Rafale -2,4 -1,1 -1,5 97 50,6 -1,6
Thorin2) 1,2 -3,0 -1,6 97 50,3 -1,5
Excalibur 0,5 -2,8 -1,7 97 50,4 -1,7
DK Exmen 0,9 -3,1 -1,8 97 48,0 -0,5
Mercedes 0,5 -2,9 -1,8 97 51,1 -2,1
Bonzzaï2) -2,0 -2,4 -2,3 96 49,9 -2,0
Albatros 2,2 -2,3 -2,6 95 50,2 -0,4
SY Kolumb -2,7 -2,8 -2,7 95 49,7 -2,3
Aiko -5,9 -1,7 -3,1 94 51,1 -3,3
NK Technic -3,8 -2,8 -3,1 94 49,1 -2,4
Avatar -1,2 -4,6 -3,5 93 51,3 -3,8
Visby -7,2 -2,6 -4,2 92 49,0 -3,3
PX1062) -0,8 -5,9 -4,2 92 50,8 -4,2
Primus -3,1 -4,8 -4,2 92 50,6 -4,1
PX1042) -1,2 -5,8 -4,3 92 51,4 -4,5
PX1082) -1,6 -5,6 -4,3 92 50,8 -4,3
Hifi -0,5 -6,8 -4,7 91 50,0 -4,3
Hamac -3,0 -6,9 -5,6 89 48,3 -4,3
LSD 5,1 3,9 3,9 3,7

1) Sesame3), Vision4), Excalibur, PR46W14. 
2) Dværghybrid. 3) Liniesort. 4) Population.

Tabel 3. Landsforsøg med vinterraps, hybrid
sorter, 2012. (K2)

Vinterraps

Udbytte og merudbytte,
hkg pr. ha, 

standardkvalitet
Hele landet

Øerne Jylland Hele 
landet

For-
holds-

tal

Pct.
olie i 

tørstof

Udb. 
og mer-

udb.,
 hkg frø 
pr. ha

2012. Antal forsøg 2 4 6 6 6
Blanding1) 55,0 52,1 53,1 100 50,2 49,5
DK Explicit 3,3 6,8 5,6 111 52,0 4,2
Arazzo 7,8 2,2 4,1 108 49,8 4,0
DK Exstorm 5,9 2,8 3,8 107 51,4 2,9
SY Carlo 4,9 3,2 3,8 107 50,2 3,5
DK Exclusiv 6,5 2,1 3,6 107 51,3 2,7
PT225 2,6 4,0 3,5 107 51,2 2,8
DK Excellium 4,5 2,8 3,4 106 51,6 2,4
DK Exquisite 0,9 4,4 3,2 106 51,1 2,5

Tabel 3. Fortsat

fortsættes
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vede hybridsorter giver i 2012 et udbytte, der er 
større end måleblandingens, mens kun én af de 
ti afprøvede liniesorter giver et udbytte, der er 
større end måleblandingens. De største udbyt-
ter i et enkeltforsøg i 2012 er imidlertid opnået 
i liniesorterne Sesame og RAW 1096-101, der 
ved Odder giver et udbytte over 66 hkg frø af 
standardkvalitet. Indholdet af olie i procent af 
tørstof og udbyttet i hkg frø pr. ha er vist til højre 
i tabel 2 og tabel 3. Olieindholdet ligger i årets 
forsøg cirka 2 procentpoint over det olieindhold, 
der blev målt i sidste års forsøg.

Supplerende forsøg med vinterrapssorter
I 2012 er der, udover landsforsøgene, gennem-
ført otte supplerende forsøg med et udvalg af 
de vinterapssorter, der er med i landsforsøgene. 
Målesortsblandingen i de supplerende forsøg er 
den samme som i landsforsøgene, men udbytte-
niveauet i de supplerende forsøg er henholdsvis 
1,4 og 4,4 hkg pr. ha mindre end i landsforsøge-
ne med hybrid- og liniesorter.
 Hybridsorten PR46W21 er den højest yden-
de i de supplerende forsøg. Efter PR46W21 

følger hybridsorterne Excalibur og DK Expower. 
Sidstnævnte var højest ydende i de supplerende 
forsøg med vinterrapssorter i 2011. Hybridsor-
terne PR46W21, Excalibur og Visby klarer sig 
alle relativt bedre i årets supplerende forsøg, 
sammenlignet med i landsforsøgene, mens hy-
bridsorten Troubadour ser ud til at klare sig rela-
tivt dårligere i de supplerende forsøg. De øvrige 
sorter ligger i nogenlunde samme rækkefølge i 
de to forsøgsserier, når de rangeres efter udbyt-
te. De afprøvede liniesorter giver alle et mindre 
udbytte end målesortsblandingen, ligesom de 
har gjort det de to foregående år. Resultaterne 
af de supplerende forsøg er vist i tabel 4.

Vinterrapssorternes egenskaber og flere års 
resultater
Sorter, der har givet et stort og stabilt udbytte 
gennem flere års forsøg, bør altid foretrækkes, 
når der skal vælges vinterrapssort. De gennem-
snitlige forholdstal for udbytte af standardkva-
litet er vist i tabel 5 for de sorter, der har været 
med i landsforsøgene i de seneste to til fem år. 
Resultaterne i tabel 5 er, når de sammenholdes 
med resultaterne i tabel 1, med til at give et 
overblik over sorternes udbytte gennem flere 
års forsøg.

Der er stor fokus på etableringssystemer til vinter
raps i disse år. De skal have høj kapacitet og samle 
flere funktioner i én arbejdsgang, da det optimale 
tidspunkt for såning af vinterraps ofte falder sam
men med høsten af korn. På billedet er det en 
 Horsch Focus TD med 6 meters arbejdsbredde og 
placering af handelsgødning i to dybder, henholds
vis 5 og 15 cm. Maskinen er en af de i alt ni maski
ner, der indgår i en ny FarmTest af systemer til pløje
fri etablering af vinterraps. FarmTesten publiceres 
omkring årsskiftet. (Foto: Henning Sjørslev Lyngvig, 
Videncentret for Landbrug).

Tabel 4. Supplerende forsøg med vinterraps
sorter 2012. (K3)

Vinterraps

Udbytte og merudbytte,
hkg pr. ha, standardkvalitet Hele landet

Øerne Jylland Hele 
landet

For-
holds-

tal

Pct.
olie i 

tørstof

Udb. og 
merudb.,
 hkg frø 
pr. ha

Antal forsøg 4 4 8 8 8
Blanding1) 56,7 46,6 51,7 100 49,2 48,7
PR46W212) 3,3 -1,0 1,2 102 50,5 -0,4
DK Expower2) 0,5 0,7 0,6 101 50,0 2,1
Excalibur2) -0,4 1,1 0,3 101 49,5 -3,1
DK Exmen2) -0,1 0,5 0,2 100 48,4 -3,0
Visby2) -0,5 0,2 -0,2 100 48,8 -2,3
Vision3) -1,6 0,6 -0,5 99 49,1 2,5
ES Astrid -1,6 -0,2 -0,9 98 48,2 2,4
Sherpa2) -1,8 -1,1 -1,5 97 49,3 4,5
Sesame -1,4 -3,2 -2,3 95 49,8 0,9
NK technic2) -1,4 -4,2 -2,8 95 48,6 -3,8
Primus2) -3,0 -3,3 -3,1 94 49,8 3,2
Troubadour2) -7,6 -8,6 -8,1 84 50,1 -2,6
LSD 3,4 3,2 2,3 2,2

1) Sesame, Vision3), PR46W142), Excalibur2).
2) Hybrid. 3) Population.
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Vinterrapssorternes dyrkningsegenskaber er 
vist i tabel 6 og er opgjort på baggrund af regi-
streringer i årets landsforsøg. Der er i 2012 re-
gistreret ni dages forskel i dato for begyndende 
blomstring mellem den tidligste sort Lenni og 
den sildigste sort HR 107.65. En sen blomstring 
giver større risiko for angreb af glimmerbøsser, 
da blomsterknopperne i de sent blomstrende 
sorter er mindre og derfor skades mere på det 
tidspunkt, hvor glimmerbøsserne begynder at 
flyve ind i markerne.

Tabel 5. Forholdstal for udbytte af standard
kvalitet, gennemsnit for et til fem år

Vinterraps
2008-2012 2009-2012 2010-2012 2011-2012

5 år 4 år 3 år 2 år

Blanding1) 100 100 100 100
Excalibur2) 102 102 103 103
PR46W212) 100 99 99 98
Vision3) 99 99 99 97
NK Technic2) 99 97 98 97
Ladoga 98 95 96 96
Visby2) 97 95 94 93
DK Expower2) 103 104 107
Alessio2) 99 102 103
Artoga2) 101 102 103
Noblesse 99 99 99
DK Explicit2) 113 117
DK Extrovert2) 108 112
DK Exquisite2) 106 109
DK Exstorm2) 105 107
Albatros2) 100 100
Sensation2) 101 100
Thorin4) 101 99
Ecco2) 100 99
Primus2) 100 98
Troubadour2) 100 98
Sesame 100 97
Sherpa2) 98 97
DK Exmen2) 97 94
Avatar2) 97 94
Mescal2) 108
SY Carlo2) 106
DK Excellium2) 104
PT2112) 104
Habile2) 102
HR 107.652) 101
V2750L2) 101
PX1064) 99
PT2152) 99
SY Kolumb2) 99
Record2) 98
Bonzzaï4) 97
PX1044) 96

1)  2008: Excalibur2), PR46W312), Castille, Casoar; 2009: Excalibur2), 
PR46W142), Castille, Casoar; 2010: Excalibur2), PR46W142), Castille, 
ES Astrid; 2011: DK Casper, ES Astrid, Excalibur2), PR46W142); 2012: 
Sesame, Vision3), Excalibur2), PR46W142).

2)  Hybrid. 3) Population. 4) Dværghybrid.

Tabel 6. Vinterrapssorternes egenskaber, 
landsforsøgene 2012

Vinterraps Sorts-
type

Dato for 
begynden-
de blom-

string

Efter 
blomstring Ved høst

Plante-
højde,

cm

Leje-
sæd1)

Afgrøde-
højde,

cm

Antal forsøg 3 3 3 3
Blanding2) 28/4 146 0,7 142
Aiko Hybrid 29/4 142 2,7 127
Alabaster Hybrid 27/4 152 2,3 135
Albatros Hybrid 27/4 156 1,7 140
Alessio Hybrid 27/4 156 2,3 134
Anastasia Linie 30/4 144 0 143
Anterra Hybrid 26/4 148 2,5 131
Arazzo Hybrid 28/4 142 2,5 131
Artoga Hybrid 27/4 149 2,7 132
Asia Linie 02/5 144 0,2 139
Atenzo Hybrid 28/4 154 2,1 135
Avatar Hybrid 28/4 142 2,5 129
Balance Hybrid 27/4 144 1 135
Bonzzaï Dværghybrid 02/5 123 0,7 121
CWH 187 Hybrid 26/4 147 3,1 124
Castel Hybrid 29/4 143 2,7 130
Charger Linie 28/4 142 0 135
Compass Hybrid 30/4 158 2,3 140
DK Excellium Hybrid 30/4 157 1,5 121
DK Exclusiv Hybrid 29/4 152 3,3 127
DK Exe Hybrid 25/4 141 2,2 129
DK Exmen Hybrid 29/4 147 2,9 127
DK Explicit Hybrid 01/5 164 2,7 138
DK Expower Hybrid 29/4 145 2,2 131
DK Exquisite Hybrid 02/5 160 3 134
DK Exstorm Hybrid 27/4 156 2,7 135
DK Extrovert Hybrid 27/4 154 2,9 132
Ecco Hybrid 01/5 152 1 141
Excalibur Hybrid 26/4 142 2,3 126
Genie Hybrid 30/4 153 0,7 146
HR 107.65 Hybrid 03/5 160 1,5 144
Habile Hybrid 30/4 152 0,5 144
Hamac Hybrid 02/5 146 0,8 131
Hardi Hybrid 30/4 162 0,3 151
Hibiscus Hybrid 29/4 148 2,5 134
Hifi Hybrid 28/4 148 0,7 141
Huron Hybrid 02/5 157 1,7 140
Husky Hybrid 30/4 155 1,8 145
Hybristil Hybrid 30/4 161 1,8 143
Ladoga Linie 29/4 143 0,3 132
Lenny Linie 24/4 132 0 128
Mascara Hybrid 29/4 151 3 129
Mercedes Hybrid 01/5 147 3 131
Mescal Hybrid 29/4 157 2,7 137
NK Technic Hybrid 30/4 151 2,7 132
NSA 09/190 Hybrid 27/4 150 1,3 134
Noblesse Linie 29/4 135 0 133
PR46W21 Hybrid 29/4 147 2,7 129
PT211 Hybrid 29/4 156 1,5 143
PT215 Hybrid 01/5 149 1 142
PT220 Hybrid 03/5 164 2,7 140
PT222 Hybrid 29/4 148 1,8 132
PT225 Hybrid 28/4 151 2 132
PX104 Dværghybrid 30/4 107 0,3 105
PX106 Dværghybrid 29/4 104 0,5 102
PX108 Dværghybrid 28/4 109 0,5 109

fortsættes
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I årets forsøg varierer plantehøjden fra 104 cm 
i dværghybridsorten PX106, der også var den 
laveste sort i sidste års forsøg, til 164 cm i hy-
bridsorten DK Explicit. Målinger af plantehøjden 
umiddelbart efter blomstring giver et indtryk af 
afgrødens størrelse og biomasse.
 Karaktererne for lejesæd varierer i 2012 fra 
0 i seks af sorterne til 3,6 i hybridsorten Rafale. 
Afgrødehøjden ved høst varierer i år fra 102 cm 
i dværghybridsorten PX106, der også havde den 
laveste afgrødehøjde ved høst i 2011, til 151 cm 
i hybridsorten Hardi.

Ukrudt

Konklusion
Galera har igen i 2012 i fire forsøg givet en mere 
sikker bekæmpelse af kamille end Matrigon 72 
SG. I forsøgene har behandling med Galera ikke 
ført til forsinket blomstring og modning.

Kamille
Der er gennemført fire forsøg for at belyse ef-
fekten og eventuel påvirkning af afgrøden af Ga-
lera ved forårsanvendelse mod kamille og andre 

ukrudtsarter i vinterraps. Se tabel 7. Galera in-
deholder aktivstofferne clopyralid og picloram, 
som begge har hormonvirkning i planten. Piclo-
ram har lavere krav til temperatur og en større 
forventet effekt mod for eksempel burresnerre 
og snerlepileurt end clopyralid.
 I forsøgene har der været fra 2 til 14 kamil-
leplanter pr. m2. Behandlingen med Galera er 
udført mellem 21. og 28. marts, hvor højeste 
dagtemperatur på behandlingsdatoen i forsø-
gene har ligget mellem 11,4 og 17,2 grader C. 
Afgrødens udvikling er bedømt til at have været 
mellem vækststadie 32 og 51. Matrigon 72 SG er 
udbragt mellem 24. april og 3. maj, hvor højeste 
temperatur har ligget mellem 13,2 og 17,7 gra-
der C.
 Effekten af Galera mod kamille har været 
over 95 procent ved både 0,225 liter og 0,3 liter 
pr. ha, hvilket er væsentligt bedre end opnået 
med højeste dosis Matrigon 72 SG. Den optima-
le temperatur for Matrigon 72 SG er 15 grader 
C, hvilket kun i gennemsnit er nået som højeste 
dagstemperatur. Døgnmiddeltemperaturen har 
ligget mellem 9 og 11 grader C.
 Der er ikke observeret påvirkning af afgrøden, 
og dato for begyndende blomstring og vækststa-
dium 85 (skårlægningstid) har ikke været forskel-

Vinterraps Sorts-
type

Dato for 
begynden-
de blom-

string

Efter 
blomstring Ved høst

Plante-
højde,

cm

Leje-
sæd1)

Afgrøde-
højde,

cm

Primus Hybrid 26/4 137 2,8 124
RAW 1096-101 Linie 30/4 154 0,2 134
Rafale Hybrid 12/5 147 3,6 119
Record Hybrid 29/4 139 2,7 127
SY Carlo Hybrid 27/4 148 2,3 135
SY Darwin Hybrid 28/4 143 2,7 125
SY Kolumb Hybrid 29/4 146 2,8 128
SY Polana Hybrid 01/5 149 2,8 130
Sensation Hybrid 02/5 155 1 140
Sesame Linie 01/5 149 0 146
Sherpa Hybrid 29/4 147 1,8 134
Thorin Dværghybrid 29/4 113 0,5 113
Troubadour Hybrid 29/4 140 0,8 133
V2750L Hybrid 28/4 149 2,5 133
Visby Hybrid 29/4 146 0,8 129
Vision Population 30/4 149 0 145
Witt Linie 30/4 136 0,3 124

1)  Skala 0-10, hvor 0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje.
2) Sesame, Vision3), Excalibur4), PR46W144).
3)  Population. 4) Hybrid.

Tabel 6. Fortsat Tabel 7. Bekæmpelse af kamille i vinterraps. 
(K4)

Vinterraps
Behand-
lingstids-

punkt

Dato for Kamille

be-
gyn-

dende 
blomst-

ring

sta-
dium 

69

antal
pr. m2

før be-
hand-

ling

bio-
masse1)

i maj

2012. 4 forsøg 3 fs. 3 fs.
1. Ubehandlet - 7 100
2. 0,3 l Galera2) st. 30 3/5 26/5 - 3
3. 0,225 l Galera2) st. 30 3/5 26/5 - 4
4. 0,15 l Galera2) st. 30 3/5 26/5 - 11
5. 0,11 kg Matrigon 72 SG3) st. 31-55 3/5 26/5 - 32
6. 0,055 kg Matrigon 72 SG3) st. 31-55 3/5 26/5 - 48

201012. 9 forsøg
1. Ubehandlet - - - 30 100
2. 0,3 l Galera2) st. 30 - - - 8
3. 0,225 l Galera2) st. 30 - - - 14
4. 0,15 l Galera2) st. 30 - - - 18

1) Visuel bedømmelse.
2) Tilsat 0,3 liter PG26N pr. ha.
3) Tilsat 0,5 liter Renol pr. ha.
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lige efter behandling med henholdsvis Galera og 
Matrigon 72 SG. Forsøgene er et led i at finde 
sikre anbefalinger for anvendelse af Galera.

Sygdomme

Konklusion
Der har i seks af årets syv forsøg været svage an-
greb af svampesygdomme, og der er ikke opnået 
sikre merudbytter for svampebekæmpelse. I et 
forsøg har der været meget rodhalsråd, og der 
har været betaling for bekæmpelse om efter-
året. I gennemsnit af en anden forsøgsserie med 
fem forsøg er der opnået sikre merudbytter for 
svampebekæmpelse med nettomerudbytter op 

til i gennemsnit 3,5 hkg pr. ha med Amistar + Fo-
licur.

Angreb af svampesygdomme
I april har der været mere udbredte angreb af 
gråskimmel i flere vinterrapsmarker, hvilket er 
usædvanligt. Gråskimmel er en typisk svækkel-
sesparasit, som hovedsageligt angriber svæk-
kede og beskadigede planter. Det vurderes, at 
barfrost har svækket planterne og har skabt 
indfaldsveje for gråskimmel og bakterier. Ind-
trængningen er sket via bladstilkene fra de 
frostskadede blade. Angrebene har ikke bredt 
sig til sunde planter. I foråret er der også set ret 
udbredte angreb af lys bladplet på de nedre 
blade i flere marker, men angrebet har i de fleste 
tilfælde ikke udviklet sig. Angrebene af knold-
bægersvamp har overvejende været svage, men 
i flere marker har der været ret kraftige angreb 
af knoldbægersvamp. I enkelte marker har der 
også været meget rodhalsråd.

Gråskimmel i vinterraps
Grundet frostsvidning og efterfølgende angreb 
af gråskimmel i april er der anlagt et enkelt for-
søg, hvor effekten af sprøjtning mod gråskimmel 
med Cantus, Prosaro eller Folicur er undersøgt. 
Forsøget er sprøjtet i vækststadium 55 den 16. 
april, men i ubehandlet har der kun været 1 
procent angrebne planter, og angrebet har ikke 
udviklet sig, og der er ikke opnået sikre merud-
bytter for sprøjtning. Der har heller ikke været 

Kamille vokser igennem vinterrapsen fra midten 
af juni og er både tabsvoldende og kaster frø, der 
vil være til besvær i fremtiden (øverst). I forsøgene 
søges efter en sikker anbefaling for anvendelse af 
Galera, som har en meget høj effekt mod kamille 
(nederst). (Fotos: Poul Henning Petersen, Videncen
tret for Landbrug).

Lys bladplet. I foråret er der set ret udbredte angreb 
af lys bladplet på de nedre blade i flere vinterraps
marker, men angrebet har i de fleste tilfælde ikke 
udviklet sig. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, Videncen
tret for Landbrug).
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betydende angreb af andre svampesygdomme. 
Der henvises til Tabelbilaget, tabel K5.

Svampebekæmpelse efterår og omkring 
blomstring i vinterraps
I tabel 8 ses resultatet af syv forsøg med svam-
pebekæmpelse om efteråret henholdsvis under 
blomstring. I forsøgsled 2 er rodhalsråd (Phoma) 
bekæmpet ifølge vejledningen i en engelsk mo-
del for rodhalsråd. Modellen og resultaterne er 
nærmere omtalt. De anvendte midler i efteråret 
har alle effekt mod svampe, og midlerne Juven-
tus, Folicur og Caryx har yderligere en vækstre-
gulerende effekt. Forsøgene er sået i perioden 
15. til 23. august. I forsøgsled 15 er der udført 
en sen sprøjtning efter blomstring, som er rettet 
mod skulpesvamp. I forsøgsled 16 er sprøjtnin-

gen omkring blomstring delt for at se, om det 
kan give en længere virkningstid og et højere 
nettomerudbytte. Smitte af knoldbægersvamp 
sker via de affaldende gule kronblade. Så længe 
der ligger kronblade på løvbladene, kan der ske 
smitte. Ofte ligger der kronblade på løvbladene i 
omkring fire uger, mens effekten af en sprøjtning 
kun holder omkring to uger. Effekten mod skul-
pesvamp er bedst efter blomstring, men i fuld 
blomstring opnås en god sideeffekt mod skul-
pesvamp. Mod knoldbægersvamp opnås oftest 
bedst effekt i fuld blomstring.
 Af de anvendte midler er Caryx og Magnello 
ikke på markedet, og Aproach er ikke godkendt 
til brug i raps. DuPont forventer Aproach god-
kendt til raps til sæson 2013. BASF forventer 
Caryx godkendt til sæson 2014, mens Syngenta 
oplyser, at de ikke vil ansøge om godkendelse af 
Magnello. Normaldoseringen for Caryx er 1,4 
liter pr. ha, og midlet indeholder 30 gram met-
conazol pr. liter og 210 gram mepiquatchlorid 
pr. liter. Metconazol er aktivstoffet i Juventus, 
og mepiquatchlorid indgår i vækstregulerings-
midlet Terpal. Indholdet af metconazol i 1,4 li-
ter Caryx svarer til 0,5 liter Juventus. Magnello 
(normaldosis 1,0 liter) indeholder de to triazo-
ler tebuconazol, som indgår i Folicur/Orius, og 
difenoconazol, der sammen med propiconazol 
indgår i Armure. Indholdet af tebuconazol i 1,0 
liter Magnello svarer til 1,0 liter Folicur og 100 
gram difenoconazol og altså en ret høj mængde 
af aktivstof. Efilor er i 2012 godkendt til bekæm-
pelse af skulpesvamp og knoldbægersvamp i 
vår- og vinterraps, men firmaet oplyser, at midlet 
først vil blive markedsført til sæson 2014. Nor-
maldoseringen på 1,0 liter Efilor svarer til 0,27 
kg Cantus + 0,67 liter Juventus og er altså en ret 
høj mængde af aktivstof.
 I et forsøg i sorten PR46W21 har der været 
meget rodhalsråd og nødmodning ved høst, 
hvorfor dette forsøg er vist for sig selv i tabellen. 
Sorten PR46W21 er ret modtagelig for rodhals-
råd, hvilket fremgår af undersøgelsen senere i 
dette afsnit.
 Det fremgår af tabel 8, at der i de seks forsøg 
har været svage angreb af svampesygdomme, og 
der er ikke opnået sikre merudbytter for nogen 
af behandlingerne.
 I forsøget med meget rodhalsråd er der opnå-
et sikre merudbytter. Ved at sammenholde mer-

Frostskade i vinterrapsmark. Marken har været 
grubbesået uden forudgående harvning. Der er 
mest frostsvidning i områder af marken med flest 
halmrester, fordi halmen har isoleret for jordens var
me. (Fotos: Lars Møller, Vestjysk Landboforening).
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udbytterne i forsøgsled 2 til 7 med merudbyt-
terne, hvor der kun er sprøjtet under blomstring 
(forsøgsled 8, 10, 11 og 14), fremgår det, at der 
har været betaling for sprøjtningen om efteråret 
mod rodhalsråd, og at efterårssprøjtningen har 
øget bruttomerudbytterne med omkring 3 hkg 
pr. ha. Ved sprøjtning i fuld blomstring er det hø-
jeste nettomerudbytte på 4,6 hkg pr. ha opnået 
med Amistar + Folicur.
 Nederst i tabellen ses resultater fra tidligere 
år. I gennemsnit af 35 forsøg siden 2008 er der 
opnået et sikkert højere merudbytte og netto-
merudbytte med Amistar + Folicur end med Foli-
cur henholdsvis Prosaro, men der er tale om små 
forskelle.

I figur 1 ses de opnåede bruttomerudbytter i 91 
landsforsøg fra 1998 til 2012 med svampebe-
kæmpelse med 0,75 til 1,5 liter Folicur pr. ha i 
fuld blomstring. Når nogle af søjlerne peger 
nedad, er det hovedsageligt et udtryk for usik-
kerhed i forsøgene og ikke et udtryk for, at svam-
pesprøjtning har skadet afgrøden.
 I gennemsnit af forsøgene er der opnået et 
bruttomerudbytte på 1,7 hkg pr. ha. I figuren 
er omkostningerne til 1,0 liter Folicur pr. ha 
(200 kr. pr. liter) og udbringning (70 kr. pr. ha) 
markeret ved en rapspris på 375 kr. pr. hkg. Ved 
en rapspris på 375 kr. pr. hkg har 66 procent af 
forsøgene været rentable. Køreskaden er ikke 
inddraget i beregningerne. I ni landsforsøg i 

Tabel 8. Svampebekæmpelse i vinterraps. (K6, K7, K8, K9)
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2012. 1 forsøg med meget rodhalsråd 2012. 6 forsøg
1. Ubehandlet - 63 4 0,1 160 91 38,8 - - 22 6 5,3 148 4,9 49,8 - -
2. 0,5 l Juventus 902)

0,35 kg Cantus 
+ 0,1 l Roller 

14-16

65 10 1 0,3 163 38 5,0 3,4 3,5 14 5 3,9 147 4,6 2,1 0,83) 0,93)

3. 0,5 l Juventus 90 
0,35 kg Cantus 
+ 0,1 l Roller 

14-16

65 8 1 0,3 158 28 4,2 2,7 2,8 14 6 3,7 149 3,6 2,3 0,7 0,8
4. 0,25 kg Cantus 

0,35 kg Cantus 
+ 0,1 l Roller 

14-16

65 5 1 0,1 165 31 7,4 5,7 5,8 14 5 4,1 148 3,8 2,3 0,6 0,7
5. 0,5 l Folicur 

0,7 l Folicur 
14-16 

65 11 1 0,1 165 36 6,4 5,4 5,3 14 5 4,4 147 3,3 2,7 1,7 1,5
6. 0,5 l Magnello 

0,35 l Amistar 
+ 0,35 l Folicur 

14-16

65 6 1 0,1 163 30 7,1 5,8 - 15 5 2,8 150 3,4 2,1 0,7 -
7. 0,7 l Caryx 

0,7 l Efilor 
14-16 

65 14 1 0,1 165 50 5,4 3,9 - 13 5 4,7 148 3,0 1,3 -0,3 -
8. 0,7 l Efilor 65 15 1 0,3 163 40 1,6 0,8 - 15 5 3,5 147 3,1 1,1 0,4 -
9. 1,0 l Efilor 65 21 1 0,1 161 65 3,2 2,2 - 17 5 4,0 147 4,2 1,2 0,2 -

10. 0,7 l Folicur 65 16 1 0,1 163 48 3,3 2,7 2,6 15 5 3,4 149 3,2 0,9 0,3 0,2
11. 0,35 l Amistar 

+ 0,35 l Folicur 65 27 1 0,1 163 60 5,4 4,6 4,6 16 6 3,4 147 3,3 0,6 -0,1 -0,1
12. 0,35 l Aproach 

+ 0,35 l Folicur 65 13 2 0,1 160 40 2,8 2,1 2,0 16 6 4,1 147 3,4 0,7 -0,1 -0,1
13. 0,7 l Prosaro 65 18 1 0,1 160 55 4,8 3,8 3,9 15 5 3,6 148 4,8 1,0 0,1 0,1
14. 0,35 kg Cantus 

+ 0,1 l Roller 65 19 1 0,1 161 55 1,7 0,7 0,8 17 5 3,1 148 4,2 1,2 0,2 0,3
15. 0,35 kg Cantus 

+ 0,1 l Roller 69-71 28 1 0,1 160 70 0,2 -0,7 -0,7 16 5 3,4 148 3,2 1,8 0,9 0,9
16. 0,35 l Efilor 

0,35 l Efilor 
65 

69-71 23 1 0,1 159 50 5,4 4,5 - 15 5 2,7 146 4,0 1,1 0,1 -
LSD 116 3,1 ns   
LSD 216 ns ns ns

fortsættes
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1989 til 1992 var køreskaden med en 24 meter 
bred marksprøjte 2 procent af udbyttet (udbyt-
teniveau cirka 40 hkg pr. ha i forsøgene). I otte 
nyere, tyske forsøg fra 2006 til 2007 var køreska-
den kun 0,6 procent af udbyttet, hvilket ved et 
udbytteniveau på 40 hkg pr. ha svarer til 0,24 
hkg frø pr. ha.

Phomamodel
Anvendelsen af Phomamodellen til angivelse af 
sprøjtetidspunkt om efteråret har ikke givet de 
forventede resultater, og anvisningerne har væ-
ret for sene i forhold til konstateret angreb.
 I samarbejde med Aarhus Universitet blev der 
i 2010 startet et innovationsprojekt om integre-

ret plantebeskyttelse, hvor der ses nærmere på 
rodhalsråd (Phoma lingam). I projektet søges ud-
viklet en model, der kan vejlede i bekæmpelse af 
rodhalsråd om efteråret, ligesom sorternes mod-
tagelighed for rodhalsråd undersøges. Projektet 
er fortsat i 2012. Undersøgelserne vedrørende 
sorternes modtagelighed startede i efteråret 
2010, mens afprøvningen af Phomamodellen 
startede i efteråret 2011.
 I tabel 8 er i forsøgsled 2 afprøvet en mo-
del, der skulle kunne fastlægge tidspunktet for 
sprøjtning mod rodhalsråd om efteråret. Model-
len er udviklet af Rothamsted Forsøgsstation i 
UK, og den giver ud fra nedbør og temperatur en 
prognose for sprøjtetidspunkt mod rodhalsråd 
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20112012. 12 forsøg 20102012. 18 forsøg
1. Ubehandlet - 21 3 3 135 11,4 43,4 - - 14 4 1,3 141 9,6 43,5 - -
3. 0,5 l Juventus 90 

0,35 kg Cantus 
+ 0,1 l Roller 

14-16

65 13 3 2,1 136 4,9 2,4 0,8 0,9 9 2 0,6 142 4,2 2,4 0,9 1,0
5. 0,5 l Folicur 

0,7 l Folicur 
14-16 

65 13 3 2,5 137 5,5 2,5 1,5 1,0 9 2 0,8 143 4,5 1,9 0,9 0,7
6. 0,5 l Magnello 

0,35 l Amistar 
+ 0,35 l Folicur 

14-16

65 14 3 1,6 136 4,8 2,5 1,1 - - - - 141 - - -
8. 0,7 l Efilor 65 12 3 2,1 134 5,5 1,4 0,7 - - - - 140 - - -

10. 0,7 l Folicur 65 14 3 1,9 135 6,3 1,6 1,0 0,6 9 2 0,8 141 5,2 1,1 0,6 0,5
11. 0,35 l Amistar 

+ 0,35 l Folicur 65 14 3 1,9 134 7,4 1,7 1,0 0,8 9 2 0,6 141 5,6 1,7 1,0 1,0
13. 0,7 l Prosaro 65 13 3 2 135 7,8 1,6 0,7 0,9 9 2 0,6 140 5,9 1,5 0,5 0,6
14. 0,35 kg Cantus 

+ 0,1 l Roller 65 15 3 2,1 134 7,2 1,6 0,6 0,7 10 2 0,5 133 5,4 1,7 0,7 0,8
15. 0,35 kg Cantus 

+ 0,1 l Roller 69-71 15 3 1,9 134 8,1 1,6 0,6 0,7 10 2 0,5 132 5,8 1,6 0,6 0,7
LSD 115 1,2 1,0
LSD 315 ns ns

20082012. 35 forsøg
1. Ubehandlet - 12 2 0,8 140 9,3 44,8 - -

10. 0,7 l Folicur 65 9 1 0,4 139 5,0 0,9 0,3 0,3
11. 0,35 l Amistar 

+ 0,35 l Folicur 65 9 1 0,3 139 5,4 1,9 1,2 1,2
13. 0,7 l Prosaro 65 9 1 0,3 139 5,7 1,0 0,1 0,1
14. 0,35 kg Cantus 

+ 0,1 l Roller4) 65 9 1 0,3 139 5,2 1,4 0,4 0,5
LSD 115 0,7
LSD 1015 0,7

1) Der er ikke beregnet en separat pris på additivet Roller, der udleveres sammen med Cantus.
2) Ifølge Phomamodel.
3) Sprøjtning i stadium 65 er ved en fejl ikke udført i 2 af forsøgene. 
4) Roller ikke tilsat i 2008-2009.

Tabel 8. Fortsat



189

Vinterraps – sygdomme

om efteråret. Den engelske model anvender 10 
procent planter med bladangreb som en tærskel-
værdi for sprøjtning. Formålet med forsøgene er 
at teste og tilpasse modellen til danske forhold. 
Der er i forsøgsled 2 sprøjtet med Juventus om 
efteråret efter modellens anvisninger. Til sam-
menligning er i forsøgsled 3 sprøjtet med Juven-
tus i vækststadie 14 til 16 (fire til seks løvblade 
udviklet). Der er fra sidste halvdel af september 
til november bedømt angreb af Phoma på bla-
dene, og forår og sommer er der igen bedømt 
Phoma samt øvrige svampesygdomme. Phoma 
angriber bladene om efteråret og vokser fra bla-
dene ind i stænglen, hvor den i løbet af vækst-
sæsonen trænger ned i rodhalsen. Ved kraftige 
angreb kan rodhalsen blive helt ødelagt.
 Der er konstateret angreb af Phoma i efter-
året i fem af de syv forsøg, men generelt har 
angrebene været svage, selv om der har været 
over 10 procent angrebne planter i alle fem 
forsøg med angreb. De første symptomer er set 
fra slutningen af september og har udviklet sig i 
løbet af oktober og november til et omfang på 
omkring 0,5 til 1 procent angrebet bladareal og 
kun i et forsøg op til 18 procent angrebet blad-
areal.
 Phomamodellens forudsigelse af, hvornår 10 
procent af planterne havde angreb, har passet 
dårligt og ligger én til seks uger senere end kon-

stateret i marken. En umiddelbar anvendelse af 
modellen under danske forhold er således ikke 
mulig. Phomamodellen anvender nedbørssum 
samt gennemsnitlig maksimumtemperatur fra 
høst af vinterraps i området, til de nye rapsplan-
ter er fremspiret i marken. Dette interval har helt 
klart være for kort, og en bedre forudsigelse kan 
formentlig opnås, hvis intervallet bliver udvidet 
til medio juli til medio september.
 For at bedømme virkningen af efterårsbe-
handlingen på udviklingen af rodhalsråd er der 
i juli udtaget planteprøver, som i laboratorium er 
vurderet for angreb af Phoma i rodhalsen. Her er 
anvendt samme metode som i sortsforsøgene, 
der er beskrevet nedenfor. Ved bedømmelserne 
i juli varierer Phomaindekset fra cirka 3 (30 pro-
cent af rodhalsen nekrotiseret) til indeks cirka 
6 (over 60 procent af rodhalsen nekrotiseret). 
Sprøjtning i efteråret har reduceret angrebet af 
Phoma på stængler med cirka 50 procent, men 
der er ikke konstateret nogen forskel i angrebet i 
rodhalsen. I forsøgsled 2 er indeks reduceret fra 
4,1 til 3,6 og i forsøgsled fra 3 til 3,5.
 De opnåede nettomerudbytter i forsøgsled 2 
og 3 i tabel 8 kan ikke sammenlignes, da der ved 
en fejl ikke er udført en sprøjtning under blom-
string i to af forsøgene i forsøgsled 2.
 Anvendelsen af Phomamodellen til angivelse 
af sprøjtetidspunkt i efteråret har ikke givet de 
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Figur 1. Opnåede bruttomerudbytter for svampebekæmpelse med 0,75 til 1,5 liter Folicur pr. ha i fuld blom
string i 91 landsforsøg i 1998 til 2012.
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forventede resultater, og anvisningerne har væ-
ret for sene i forhold til konstateret angreb.
 Afprøvning af en justeret Phomamodel fort-
sætter i 2013. Såfremt sprøjtning anbefales efter 
slutningen af oktober, vil sprøjtning ikke blive 
udført i det kommende års forsøg. Herved søges 
modellen også anvendt til at afgøre bekæmpel-
sesbehovet og ikke kun til at afgøre bekæmpel-
sestidspunktet.

Vinterrapssorternes modtagelighed for 
Phoma
Blandt andet DK Expower og DK Exstorm har 
haft lave angreb, som har været sikkert lavere 
end for eksempel angreb i den modtagelige sort 
Excalibur. Dette var også tilfældet ved undersø-
gelserne i 2011.
 I innovationsprojektet med Aarhus Univer-
sitet undersøges vinterrapssorternes modta-
gelighed over for rodhalsråd (Phoma lingam), 

ligesom svampens betydning for udbyttet i Dan-
mark søges kortlagt. Resultaterne fra 2011 kan 
ses i Oversigt over Landsforsøgene 2011, side 
176. Projektet er fortsat i 2012.
 Der er de sidste uger af juli udtaget planter i 
tre forsøg med vinterrapssorter, hvor der er be-
dømt angreb af rodhalsråd og andre svampesyg-
domme. Planterne er delt op i klasser efter, hvor 
meget af rodhalsen der er beskadiget af rodhals-
råd, og der er beregnet et angrebsindeks fra 0 
(ingen angreb) til 9 (rodhalsen helt ødelagt).
 Angreb af rodhalsråd har været lidt kraftigere 
i 2012 end i 2011. I 2012 har angrebsindekset 
varieret fra 1 (under 25 procent af rodhalsen 
ødelagt) til cirka 5 (over 50 procent af rodhal-
sen ødelagt). Det kraftigste angreb er registreret 
i forsøget ved Brønderslev. Se figur 2. Her har 
blandt andet DK Expower og DK Exstorm haft 
angreb, som er sikkert lavere end i den modtage-
lige sort Excalibur. Dette var også tilfældet ved 

Gråskimmel er en typisk svækkelsesparasit, som hovedsageligt angriber svækkede og beskadigede planter. 
I april 2012 har barfrost svækket planterne og skabt indfaldsveje for gråskimmel og bakterier. Indtrængnin
gen er sket via bladstilkene fra de frostskadede blade. Til højre ses en frostskadet rapsplante, der sekundært 
er blevet totalt angrebet af gråskimmel. Bemærk, at de omkringstående ubeskadigede planter ikke er an
grebet. Barfrosten i foråret har også flere steder medført frostsprængte stængler (til venstre), der sekundært 
er blevet angrebet af gråskimmel. (Fotos: Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug).
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undersøgelserne i 2011. Angrebet i de to forsøg 
ved Aabenraa og Aakirkeby har været lidt sva-
gere og med større variation, og der synes ikke 
her at være forskel mellem sorterne. Se figur 3. 
Der er også bedømt angreb af Phoma på bla-
dene i efteråret samt på stængler i juli, men der 
er ingen sammenhæng mellem disse angreb og 
angreb på rodhalsen.
 Der har været en del variation i angrebene af 
knoldbægersvamp i de tre forsøg med de kraftig-
ste angreb ved Aabenraa (variation 3 til 36 pro-
cent angrebne planter i de forskellige sorter) og 
svagest ved Aakirkeby (cirka 1 procent angrebne 
planter). Angreb af kransskimmel og skulpe-
svamp har i 2012 været svage i de tre forsøg i 
lighed med 2011.

Svampebekæmpelse og høsttidspunkt
Der har ikke været nogen sikker vekselvirkning 
mellem svampebekæmpelse og høsttid eller 
mellem anvendelse af spildreducerende midler 
og høsttid. Der er opnået sikre merudbytter for 
svampebekæmpelse ved normal høsttid med 
nettomerudbytter op til i gennemsnit 3,5 hkg 
pr. ha med Amistar + Folicur. Der er ikke opnået 
sikre merudbytter for anvendelse af midlerne 

Aventrol og Spodnam, der skulle reducere antal-
let af opsprungne skulper.
 I tabel 9 ses resultater af fem forsøg, hvor be-
tydningen af svampebekæmpelse er belyst ved 
to høsttidspunkter. Formålet er at undersøge, 
om merudbyttet for svampebekæmpelse er hø-
jere ved sen høst, fordi svampebekæmpelse for-
bedrer skulpestabiliteten, så spild kan reduceres 
ved sen høst. Forsøgene er høstet direkte cirka 
7. august (optimalt høsttidspunkt) og 16 dage 
senere omkring 23. august.
 Der har været svage angreb af svampesyg-
domme i forsøgene og relativt få opsprungne 
skulper ved begge høsttidspunkter. Der har 
ikke været sikre forskelle på de opnåede mer-
udbytter for svampebekæmpelse, og der har 
ikke været nogen sikker vekselvirkning mellem 
svampebekæmpelse og høsttid. Der er opnået 
sikre merudbytter for svampebekæmpelse ved 
normal høsttid med nettomerudbytter op til i 
gennemsnit 3,5 hkg pr. ha med Amistar + Foli-
cur.
 I 2012 er tilføjet to forsøgsled med Spodnam 
henholdsvis Aventrol. De to midler indeholder 
begge stoffet pinolen, som er lavet af harpiks. 
Produkterne er tyktflydende olier/tilsætnings-
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Figur 2. Angreb af rodhalsråd (Phoma lingam) i 
forsøg med vinterrapssorter ved Brønderslev 2012. 
Angreb er bedømt på tværsnit af rodhalsen i juli, og 
angrebsgrad går fra angrebsindeks 0 (ingen angreb) 
til indeks 9 (rodhalsen helt ødelagt). LSD 95: 1.9.
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søg med vinterrapssorter. Gennemsnit af to forsøg 
ved Aakirkeby og Aabenraa 2012. Angreb er be
dømt på tværsnit af rodhalsen i juli, og angrebsgrad 
går fra angrebsindeks 0 (ingen angreb) til indeks 9 
(rodhalsen helt ødelagt). LSD 95: ns.
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stoffer, og de skulle reducere spildet før høst. 
Ifølge firmaerne lægger produkterne sig som 
en hinde omkring skulperne, så nedbør ikke så 
let trænger ind i skulperne. Pinolen skulle også 
trænge ind i skulperne og styrke midtlamellerne, 
så spildet minimeres. Stofferne skulle derfor især 
være fordelagtige at anvende ved sen høst eller i 
en uens afgrøde. Det fremgår, at der ikke er opnå-
et sikre merudbytter for at anvende de to midler. 
Der har heller ikke været nogen sikker vekselvirk-
ning mellem anvendelse af midlerne og høsttid.

Nederst i tabel 9 ses resultater fra de seneste 
to års forsøg. I gennemsnit har der ikke været 
nogen sikker vekselvirkning mellem svampebe-
kæmpelse og høsttid. Der er opnået sikre mer-
udbytter for svampebekæmpelse, men der har 
ikke været sikre forskelle på de to løsninger eller 
de to sprøjtetidspunkter. Der har i gennemsnit 
af forsøgene ikke været sikre forskelle på udbyt-
tet ved de to høsttidspunkter.

Tabel 9. Svampebekæmpelse, spildreducerende midler og høsttidspunkt. (K10, K11)

Vinterraps Sta-
dium

Pct. 
planter 

med 
nød-
mod-
ning

Pct. 
vand 
i frø

Pct. 
planter 

med 
knold-
bæger-
svamp 
19/7

Pct. 
dækning 

på 
skulper, 
skulpe-
svamp 
19/7

Pct. opsprungne 
skulper

Hkg pr. ha,
std.kvalitet 

Udb. 
og 

mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb., 

ny 
afgift

st. 85 st. 90 st. 90 + 
2 uger

2012. 5 forsøg Optimalt høsttidspunkt 1 fs.
1. Ubehandlet - 5,3 10,3 0 0,1 14 3 - 40,3 - -
2. 0,35 l Amistar + 0,35 l Folicur EC 250 65 4,3 10,4 0 0,1 11 2 - 4,2 3,5 3,5
3. 0,35 l Amistar + 0,35 l Folicur EC 250 69-71 3,8 10,6 0 0,1 11 2 - 2,6 1,8 1,9
4. 0,35 kg Cantus 65 4,5 10,9 0 0,1 13 3 - 2,2 1,2 1,3
5. 0,35 kg Cantus 69-71 3,5 10,7 0 0,1 11 2 - 3,5 2,5 2,6
6. 1,25 l Spodnam 85 5,0 10,0 0 0,1 13 3 - 1,6 0,9 0,9
7. 1,2 l Aventrol 85 4,3 10,2 0 0,1 8 2 - 1,4 0,8 0,8
LSD 17 2,1
LSD 27 ns

2012. 5 forsøg 14 dage senere 1 fs. 2 fs.
1. Ubehandlet - 5,5 9,0 0 0,1 16 4 2 39,2 - -
2. 0,35 l Amistar + 0,35 l Folicur EC 250 65 4,5 9,1 0 0,1 11 3 0,6 3,1 2,3 2,4
3. 0,35 l Amistar + 0,35 l Folicur EC 250 69-71 4,0 9,0 0 0,1 13 3 0,5 3,3 2,6 2,6
4. 0,35 kg Cantus 65 4,3 8,9 0 0,1 14 3 1 3,0 2,0 2,1
5. 0,35 kg Cantus 69-71 3,5 9,1 0 0,1 11 3 1 2,3 1,3 1,4
6. 1,25 l Spodnam 85 5,0 9,1 0 0,1 11 4 0,8 1,1 0,5 0,5
7. 1,2 l Aventrol 85 5,3 9,0 0 0,1 11 4 0,8 1,7 1,1 1,1
LSD 17 ns
LSD 27 ns

20112012. 10 forsøg Optimalt høsttidspunkt
1. Ubehandlet - 3,6 11,6 0 4,0 - - - 42,6 - -
2. 0,35 l Amistar + 0,35 l Folicur EC 250 65 2,7 11,6 0 2,4 - - - 2,4 1,7 1,7
3. 0,35 l Amistar + 0,35 l Folicur EC 250 69-71 2,4 11,9 0 1,9 - - - 2,1 1,3 1,4
4. 0,35 kg Cantus 65 2,9 12,1 0 1,8 - - - 2,3 1,3 1,4
5. 0,35 kg Cantus 69-71 2,4 12,1 0 1,5 - - - 2,1 1,1 1,2
LSD 15 1,7
LSD 25 ns

14 dage senere20112012. 10 forsøg
1. Ubehandlet - 3,8 10,2 0 4,8 - - - 41,9 - -
2. 0,35 l Amistar + 0,35 l Folicur EC 250 65 2,9 10,4 0 2,1 - - - 1,7 0,9 1,0
3. 0,35 l Amistar + 0,35 l Folicur EC 250 69-71 2,5 10,4 0 1,8 - - - 2,6 1,8 1,9
4. 0,35 kg Cantus 65 2,7 10,2 0 1,8 - - - 2,3 1,3 1,4
5. 0,35 kg Cantus 69-71 2,2 10,4 0 1,3 - - - 2,2 1,2 1,3
LSD 15 1,6
LSD 25 ns
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Nedvisning og spildreducerende midler
I to forsøg er der ikke opnået sikre merudbytter 
ved nedvisning med Glyfonova Plus eller ved an-
vendelse af midlerne Aventrol og Spodnam, der 
skulle reducere antallet af opsprungne skulper. 
Forsøgene er høstet 14 dage efter det optimale 
tidspunkt for at belyse effekten af de spildredu-
cerende midler.
 Der er udført to forsøg, hvor effekten af 
nedvisning med Glyfonova Plus (360 gram pr. 
liter glyphosat) og behandling med Aventrol 
og Spodnam er undersøgt. Endelig er effekten 
af blanding af Glyfonova Plus med Aventrol 
henholdsvis Spodnam undersøgt. Se tabel 10. I 
2011 blev der udført to tilsvarende forsøg, men 
doseringen af Aventrol er i 2012 hævet fra 0,7 til 
1,2 liter pr. ha, og dosis af Spodnam er hævet fra 
0,75 til 1,25 liter pr. ha. Resultaterne fra 2011 
kan ses i Oversigt over Landsforsøgene 2011, 
side 177. Midlerne er udsprøjtet to til fire dage 
før normalt skårlægningstidspunkt.
 De to forsøg er høstet direkte med sideknive 
monteret på mejetærsker og er tilstræbt høstet 
to uger efter tidspunkt for normal høst. Forsøge-
ne er høstet 18. (Nordjylland) og 31. august (Søn-
derjylland). Der er ikke opnået sikre merudbyt-
ter ved nogen af behandlingerne, hverken i de 
to enkeltforsøg eller i gennemsnit af forsøgene. 
Ved beregning af nettomerudbytter er køreska-
den ikke indregnet. Der har kun været få op-
sprungne skulper, begrænset spild, svage svam-
peangreb og ingen nødmodning i forsøgene, 

der begge er svampesprøjtet under blomstring. 
I forsøget med mest spild er der en tendens til 
mindre spild i forsøgsled 3 til 6.

Effekt af svampemidler
I tabel 11 ses effekten af de godkendte svam-
pemidler i raps. Effekterne er vurderet både ud 
fra danske og udenlandske forsøg. Tabellen vil 
løbende blive justeret, efterhånden som nye for-
søgsresultater foreligger.

Tabel 10. Nedvisning og minimering af spild i vinterraps ved forsinket høst. (K12)

Vinterraps Sta-
dium

Pct. 
planter 

med 
nød-
mod-
ning

Pct. 
dæk-
ning 
med 
grå-

skim-
mel

Pct. 
planter 

med 
knold-
bæger-
svamp

Skulpe-
svamp, 

pct. 
dæk-
ning 
på 

skulper

Pct. 
op-

sprung-
ne 

skulper 

Pct. 
planter 

med 
nød-
mod-
ning

Spild- 
frø, 
kg 

pr. ha

Pct. 
op-

sprung-
ne 

skulper 

Spild- 
frø, 
kg 

pr. ha

Udb. 
og 

mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb., 

ny 
afgift

ca. 17/7 ca. 28/7 ca. 17/8 hkg pr. ha,
std.kvalitet 

2012. 2 forsøg
1. Ubehandlet - 0,6 0 1 0,3 2,0 1,3 142 2 142 47,3 - -
2. 3,0 l Glyfonova Plus1) 85 0,5 0 1 0,4 3,0 1,2 138 1 105 0,7 0,2 0,1
3. 3,0 l Glyfonova Plus + 1,2 l Aventrol1) 85 0,4 0 1 0,3 0,5 1,2 67 1 105 0,3 -0,6 -0,7
4. 1,2 l Aventrol1) 85 0,6 0 1 0,4 0,8 1,3 67 1 109 -1,6 -2,3 -2,3
5. 3,0 l Glyfonova Plus + 1,25 l Spodnam1) 85 0,6 0 1 0,3 0,9 1,3 67 1 109 0,7 -0,2 -0,3
6. 1,25 l Spodnam1) 85 0,5 0 1 0,3 0,7 1,4 63 1 109 1,1 0,5 0,5
LSD 17 ns
LSD 27 ns ns ns

1) Tildelt 2-4 dage før normalt skårlægningstidspunkt.

Tabel 11. Effekten af godkendte svampemid
ler i raps

Sygdomme

Amistar/
Mirador

Can-
tus

Efi-
lor

Folicur/
Orius

Juven-
tus

Pro-
saro

(azoxy-
strobin)

(bos-
calid)

(bos-
calid 

+ met-
cona-

zol)

(tebuco-
nazol)

(met-
co-

nazol)

(tebu-
cona-

zol
+ pro-
thio-
cona-

zol)

Knoldbægersvamp *** ***(*) ***(*) *** *** ***(*)
Gråskimmel **(*) *** **(*) ** ** *(*)
Skulpesvamp *** *** **(*) ** ** **
Rodhalsråd (*) *** **(*) **(*) **(*) ***
Lys bladplet - * ** *** **(*) ***
Kålskimmel (*) - - - - -
Normaldosering,  
l/kg pr. ha 1,0 0,5 1,0 1,0/1,25 1,0 1,0
Pris pr. normaldosering 
inkl. afgift, ekskl. moms 400 423 300 200/194 315 390

* = svag effekt,
** = nogen effekt , 
*** = middel til god effekt ,
**** = meget god effekt ,
(*) = en halv stjerne.



194

Vinterraps – sygdomme

Svampesprøjtning og ændrede afgifter
I de foregående tabeller med svampesprøjt-
ning er der både udregnet nettomerudbytter 
ved de nuværende priser på svampemidler, og 
der er for godkendte midler også beregnet net-
tomerudbytter ved de nye, forventede afgifter. 
Det er vedtaget, at afgifterne skal ændres, men 
det vides ikke, hvornår de nye afgifter træder i 
kraft, og afgiftsstørrelserne kan også for nogle af 
midlerne blive ændret i forhold til det angivne. 
Det forventes dog først, at afgiftsændringerne 
træder i kraft efter forårssæsonen 2013. Som det 
fremgår, ændrer de nye afgifter ikke strategierne 
særlig meget i raps.

Turnip yellows virus i vinterraps
20 vinterrapsmarker er undersøgt for angreb 
af viruset turnip yellows virus (TuYV), og der er 
fundet angreb i alle de undersøgte prøver og op 
til 100 procent angrebne planter, hvilket er over-
raskende.
 I et samarbejde mellem konsulenterne og 
Videncentret for Landbrug er der i igen i foråret 
2012 udtaget bladprøver i 20 vinterrapsmarker 
for at vurdere udbredelsen af turnip yellows vi-
rus (TuYV) i Danmark. Prøverne er analyseret 
ved Rothamsted Forsøgsstation i England. Resul-
tatet ses i tabel 12. Resultatet af undersøgelsen 
i 2011 fremgår af Oversigt over Landsforsøgene 
2011, side 182.
 Prøverne er udtaget i et mildt område i for-
eningens område. Der er både udtaget prøver 
fra marker, der var usprøjtet henholdsvis sprøj-
tet mod rapsjordlopper i efteråret 2011. Det 
er tilstræbt at udtage prøverne fra tidligt såede 
marker, da tidlig såning fremmer angreb. Turnip 
yellows virus overføres af ferskenbladlus om ef-
teråret, og biologien ligner derfor havrerødsot, 
som i vintersæd overføres af bladlus (korn- og 
havrebladlus) om efteråret, især ved tidlig så-
ning og i milde områder af landet.
 Prøverne, i alt 40 blade pr. mark, er udtaget ef-
ter strækning i april. Alle bladene er testet enkelt-

Tabel 12. Angreb af viruset turnip yellows virus 
i 20 vinterrapsmarker i foråret 2012

Vinterraps
Sådato

Procent planter 
med virus, TuYV

Prøve udtaget af usprøjtet sprøjtet

1. Sønderjysk Landboforening 16/8 6 -
2. Sønderjysk Landboforening 15/8 69 -
3. Sønderjysk Landboforening 16/8 63 -
4. Sønderjysk Landboforening 16/8 3 -
5. Centrovice 18/8 40 -
6. Kolding Herreds Landboforening 15/8 94 -
7. LMO 10/8 66 -
8. LMO 16/8 9 -
9. Østdansk Landbrugsråd-givning 12/8 3 -

10. LandboSyd 6/8 55 -
11. Lemvigegnens Landboforening 10/8 74 -
12. AgriNord 10/8 51 -
13. Centrovice 18/8 - 29
14. Kolding Herreds Landboforening 8/8 - 100
15. Østdansk Landbrugsråd-givning 20/8 - 29
16. LandboSyd 10/8 - 23
17. Lemvigegnens Landboforening 13/8 - 100
18. Sønderjysk Landboforening 22/8 - 43
19. Centrovice 18/8 - 66
20. Sønderjysk Landboforening 26/8 - 17

Røde blade i vinterraps kan være fremkaldt af man
ge årsager og kan også skyldes viruset turnip yel
lows virus. Rapsplanterne kan også være angrebet 
af viruset, uden der ses symptomer. I foråret 2012 er 
der i alle 20 undersøgte marker fra milde områder 
af landet fundet angreb af virus, og i enkelte mar
ker har 100 procent af planterne været angrebet. I 
engelske forsøg er der målt op til 25 til 30 procent 
udbyttetab ved kraftige angreb. Viruset overføres 
af ferskenbladlus om efteråret, og tidlig såning og 
lange milde efterår fremmer angreb. (Foto: Ghita 
Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug).
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vis. Der er valgt de ældste blade på planterne, 
men ikke blade, som er begyndt at visne. Blade-
ne er udtaget diagonalt henover marken. Marker 
med symptomer er blevet foretrukket, men i de 
fleste tilfælde har der ikke været tydelige symp-
tomer, og der er derfor tilfældigt valgt nogle af de 
ældste blade. Symptomløse angreb er ret almin-
delige. Eventuelle symptomer viser sig først om 
foråret og først op til cirka fem måneder efter, at 
viruset er overført af ferskenbladlusene.
 Der er fundet angreb i alle prøver og op til 
100 procent angrebne planter, hvilket er over-
raskende. Det er også overraskende, at der ikke 
er mindre virus i marker, som er sprøjtet mod 
rapsjordlopper i efteråret 2011. Niveauet ligger 

højere end året før, hvor der blev fundet virus 
i knap 60 procent af prøverne, men efteråret 
2011 var også mere mildt end efteråret 2010. 
Specialisterne ved Rothamsted Forsøgsstation 
angiver, at der ved 100 procent angrebne plan-
ter kan være op til 25 til 30 procent udbyttetab.
 I England er viruset turnip yellows virus et 
større problem, og her undersøger de hvert ef-
terår omfanget af vingede ferskenbladlus via 
gule fangbakker med vand samt omfanget af 
ferskenbladlus med viruset i sig. Procent fersken-
bladlus med smitte af turnip yellows virus i sig 
varierer over årene fra omkring 30 til 70 procent. 
Bekæmpelse udføres på baggrund heraf ved en 
pyrethroidsprøjtning i efteråret. Både i UK og 

Svampebekæmpelse og vækstregulering 
efterår i vinterraps
•	 	Bekæmpelse	 af rodhalsråd anbefales kun 

ved kraftige angreb (bladpletter på næsten 
alle blade), i tidligt såede marker og i milde 
efterår. Bekæmpelse udføres i fire til  seks 
løvbladstadiet om efteråret med Folicur/
Orius, Cantus eller Prosaro. Er der samtidig 
behov for en vækstregulering, anbefales 
Folicur/Orius. Juventus, som er godkendt til 
vækstregulering efterår, har også effekt på 
rodhalsråd.

•	 	Juventus	 er	 godkendt	 til	 vækstregulering	
af vinterraps om efteråret i fem til seks løv-
bladstadiet. Effekten kan sikre en bedre 
overvintring i kraftigt udviklede marker. 
Behandling med Juventus er kun aktuel i 
tidligt såede marker og i marker med me-
get kraftig vækst. Folicur/Orius, som er 
godkendt til at bekæmpe rodhalsråd om 
efteråret, har også en vækstregulerende ef-
fekt.

Svampebekæmpelse omkring blomstring
•	 	Risikoen	 for	 angreb	 af	 knoldbægersvamp	

og gråskimmel i vinterraps er størst i år med 
hyppig nedbør lige før, under og lige efter 
blomstring.

•	 	En	 lang	 blomstringsperiode	 og	 hyppig	
rapsdyrkning fremmer angreb af knoldbæ-
gersvamp. Skulpesvamp er ikke en sæd-

  skiftesygdom, og angreb fremmes af  
varmt og fugtigt vejr.

•	 	Det	bedste	tidspunkt	at	bekæmpe	svampe-
sygdomme i raps er oftest i fuld blomstring 
ved begyndende fald af de gule kronblade. 
Dette tidspunkt er cirka otte til ti dage ef-
ter begyndende blomstring, hvor 50 til 60 
procent af blomsterne på hovedskuddet er 
åbne. Ved svampebekæmpelse i fuld blom-
string opnås god effekt mod knoldbæger-
svamp og gråskimmel, og der opnås en rela-
tivt god effekt på skulpesvamp. Det bedste 
tidspunkt at bekæmpe skulpesvamp er ef-
ter blomstring.

•	 	Der	 eksisterer	 i	 dag	 ikke	 noget	 godt	 hjæl-
pemiddel til at afgøre, i hvilke marker og år 
der er behov for svampebekæmpelse under 
blomstring. Sprøjtningen må derfor i et vist 
omfang betragtes som en forsikringssprøjt-
ning. Ved en rapspris på 375 kr. pr. hkg har 
cirka 65 procent af forsøgene været renta-
ble i de seneste 15 år.

•	 	Effekten	 af	 0,35	 liter	 Amistar	 +	 0,35	 liter	
Folicur pr. ha under blomstring er i de se-
nere års forsøg sammenlignet med 0,7 liter 
Folicur pr. ha, 0,35 kg Cantus + Roller pr. 
ha henholdsvis 0,7 liter Prosaro pr. ha. Der 
har været små forskelle på de fire løsninger, 
men der er opnået et sikkert højere netto-
merudbytte ved at bruge Amistar + Folicur 
frem for Folicur henholdsvis Prosaro.

Strategi
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Danmark er der dog udviklet resistens hos flere 
ferskenbladlus mod pyrethroider, hvilket ned-
sætter effekten. Der er i UK også fundet en væ-
sentlig effekt af bejdsning med skadedyrsmidler 
mod ferskenbladlus og dermed viruset.
 Undersøgelsen i Danmark fortsætter i 2013.

Skadedyr

Konklusion
Der har i årets to forsøg været svage angreb af 
glimmerbøsser, og der er opnået små og usikre 
merudbytter for bekæmpelse.

Angreb af skadedyr
Angrebene af rapsjordloppens larver har i 2012 
været meget svage. I foråret har angrebene af 
glimmerbøsser også været svage de fleste steder.

Rapsjordlopper i vinterraps
I figur 4 er forekomsten af rapsjordlopper i efter-
året 2011 sammenlignet med tidligere år. Data 
fra efteråret 2012 er også taget med. Der blev 

i efteråret 2011 fanget et moderat antal raps-
jordlopper, og der var kun bekæmpelsesbehov i 
cirka 10 procent af markerne i Planteavlskonsu-
lenternes Registreringsnet. De fangbakker, som 
benyttes i dag, måler omkring 400 cm2, men i 
figur 4 er fangsterne i de nuværende fangbakker 
omregnet til indholdet i store fangbakker på 825 
cm2, fordi disse bakker blev brugt tidligere. Fang-
ster til og med uge 41 (primo oktober) er taget 
med i alle årene. Fangsterne kan således sam-
menlignes over årene.

Glimmerbøsser i vinterraps
I tabel 13 ses resultatet af to forsøg med bekæm-
pelse af glimmerbøsser i rapsens knopstadium. 
Af de afprøvede midler er Plenum p.t. ikke god-
kendt, men firmaet forventer en godkendelse til 
sæson 2013. Plenum, Avaunt, Biscaya og Mavrik 
har hver deres virkemekanisme mod glimmer-
bøsser. Det er positivt, at der kommer yderligere 
et middel til at bekæmpe glimmerbøsser, da der 
er udviklet resistens hos glimmerbøsser mod 
pyrethroiderne og begyndende resistens mod 
Mavrik, ligesom Biscaya og Avaunt kun må be-
nyttes én gang pr. vækstsæson.

Tabel 13. Bekæmpelse af glimmerbøsser og bladribbesnudebiller i vinterraps. (K13)

Vinterraps Sta-
dium

Glimmerbøsser,
antal pr. plante

Pct. 
plan-

ter 
med 

skulpe-
snude-
biller

Pct. 
skul-
per 

med 
gal-

myg-
larver

Glimmer-
bøsser,

pct. 
abor-

terede 
skulper

Pct. 
plan-

ter 
med 
blad-
ribbe-
snude-
bille-
larve

Dato for 
afsluttet 

blom-
string

Hkg pr. ha,
standardkvalitet 

stadium Udb. 
og 

mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb.

Netto-
mer-
udb., 

ny afgift51 54 58 73

2012. 2 forsøg 1 fs.
1. Ubehandlet - 1,5 0 0 0 0,1 5 95 25/5 39,9 - -
2. 0,3 l Biscaya OD 240 

0,17 l Avaunt 
51 
54 - 0 0 0 0 2,5 80 25/5 0,0 -1,3 -1,2

3. 0,17 l Avaunt 
0,3 l Biscaya OD 240 

51 
54 - 0 0 0 0 2,5 65 25/5 0,3 -0,9 -0,9

4. 0,17 l Avaunt 
0,15 kg Plenum 50 WG 

51 
54 - 0 0 0 0 2,5 85 25/5 0,0 -1,2 -

5. 0,17 l Avaunt 51 - 0 0 0 0 2,5 85 25/5 0,2 -0,5 -0,5
6. 0,2 l Mavrik 2F 

0,3 l Biscaya OD 240 
51 
54 - 0 0 0 0 2,5 80 25/5 0,6 -0,4 -1,0

7. 0,15 kg Plenum 50 WG 
0,3 l Biscaya OD 240 

51 
54 - 0 0 0 0 2,5 90 25/5 -0,5 -1,7 -

8. 0,3 l Biscaya OD 240 
0,17 l Avaunt 
0,1 l Karate 5 CS 
0,1 l Karate 5 CS 

51 
54
58
62 - - 0 0 0 2,5 60 25/5 1,2 -0,7 -

LSD 18 ns
LSD 28 ns ns ns
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I forsøgene har der været meget svage angreb af 
glimmerbøsser. Den vejledende bekæmpelses-
tærskel for glimmerbøsser i det tidlige knopsta-
dium er tre biller pr. plante og i det sene knop-
stadium fem til seks biller pr. plante. Før første 
sprøjtning har der været 3,0 henholdsvis 0,1 
glimmerbøsser pr. plante, og angrebene har ikke 
udviklet sig grundet efterfølgende koldt vejr. An-
grebene har således ikke været over bekæmpel-
sestærsklen, og der er i begge forsøg kun opnået 
små og usikre merudbytter.
 Der har været sat gule fangbakker ud i forsø-
gene for både at følge forekomsten af glimmer-
bøsser og bladribbesnudebiller, men forekom-
sten af begge skadedyr i fangbakkerne har også 
været meget lav. I et af forsøgene har der dog 
været angreb af bladribbesnudebiller.
 Et forsøg med lavt udbytteniveau er ikke 
medtaget i tabellen, men kan ses i Tabelbilaget, 
tabel K13.

Skulpegalmyg i vinterraps
Flyvningen af skulpegalmyg er siden 2008 fulgt 
via gule fangbakker. I tabel 14 ses fangsterne i 
2012. Fangsterne er indsendt til Videncentret 
for Landbrug, fordi det er vanskeligt at artsbe-
stemme galmyg i marken. Der findes ingen tær-
skel for, hvor mange skulpegalmyg der udløser 
en bekæmpelse. Derfor er angrebet af skulpegal-
myg senere opgjort i marken, hvor fangbakkerne 

Tabel 14. Fangster af skulpegalmyg i gule 
fangbakker i 2012

Lokalitet

Fangster i gule fangbakker,
gennemsnit i 2 fangbakker Pct. an-

grebne 
skulper, 

juni
Dato 2011

2/5 9/5 16/5 23/5 30/5 6/6

Bornholm
Rønne - 0 0 1,5 0,5 0 1

 
Frederiksborg
Helsinge - - 0 0 - - 2
Ølstykke - - - 0 0 0 1

Vestsjælland
Ringsted - 0 - 0 1 0 0
Stenlille 0 0 0 0 0 0 0

Storstrøm
Karise - 0 0 1 0,5 0 0
Rønnede - 0 0 0 0 0 0

Nordjylland
Hjallerup 0 0 0 0,5 0 0 < 1
Sdr. Onsild, Hobro - 0 0 0,5 0 0 < 1
Skjellerup Hobro - 0 0 0,5 0 0 < 1
Fjerritslev - 0 0 0 0 - < 1

Viborg
Nykøbing M - - 0 0 - 0 -

Ringkøbing
Lemvig - 0 0 0 0 0 0
Bækmarksbro - 0 0 0 0 0 0

Ribe
Hejnsvig - 0 0 0 0 0 0

0
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Optalt om efteråret

Fangst af rapsjordlopper 1992 - 2012

Figur 4. Akkumuleret fangst af rapsjordlopper i efterårene 1992 til 2012 til og med uge 41 (omregnet til 
fangster i de store gule fangbakker, 825 cm2).
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har været udstationeret. Ved at sammenholde 
fangstdata med angreb over en årrække kan der 
på sigt forhåbentlig opstilles retningslinjer for, 
hvor høje fangsterne skal være for at give bety-
dende angreb. Det fremgår, at der i markerne 
overvejende er fanget meget få skulpegalmyg og 
efterfølgende har været meget svage angreb (0 
til 2 procent angrebne skulper ultimo juni).

Høj og lav indsats af planteværn og mikro
næringsstoffer i vinterraps
I vinterraps har bekæmpelse efter behov af 
ukrudt, sygdomme og skadedyr resulteret i det 
højeste nettomerudbytte. I to forsøg med meget 
ukrudt er det højeste nettomerudbytte i begge 
sorter på i gennemsnit 11,8 henholdsvis 10,0 
hkg pr. ha opnået, hvor der er anvendt en rela-
tivt høj indsats af ukrudtsmidler.
 I tabel 15 ses resultatet af forsøg, hvor ef-
fekten af en høj og lav indsats af planteværn og 
mikronæringsstoffer i vinterraps er belyst. Forsø-
gene er en videreførelse af forsøg fra 2011, som 
kan ses i Oversigt over Landsforsøgene 2011, 
side 184. Forsøgsled 1 er ubehandlet, mens der 
i de følgende forsøgsled er gennemført en sti-
gende indsats af planteværn. I forsøgsled 2 er 
der udført en minimal indsats og kun sprøjtet 
med Command mod ukrudt og med Karate mod 
rapsjordlopper. Forsøgsled 3 kaldes integreret 
bekæmpelse, fordi bekæmpelse af ukrudt og 

skadegørere er udført efter behov. For behand-
linger i dette forsøgsled i enkeltforsøgene hen-
vises til Tabelbilaget, tabel K14. Forsøgsled 4 er 
en standardbehandling, hvor der er bekæmpet 
ukrudt, skadedyr og svampesygdomme og til-
delt Solubor efter en fast plan. I forsøgsled 5 er 
der også bekæmpet ukrudt, skadedyr og svam-
pesygdomme og tildelt Solubor efter en fast 

Hagl på skulper og samme sted indeni. Slaget leder 
ofte til, at frøet bliver lille og skrumpent og angrebet 
af sekundære svampe. (Fotos: Ghita Cordsen Niel
sen, Videncentret for Landbrug).

Gul fangbakke med mange bladribbesnudebiller og 
enkelte andre insekter. Bladribbesnudebillerne er 
de tidligste skadedyr i vinterrapsen om foråret. De 
er styret af temperaturen og kommer typisk lidt før 
frem end glimmerbøsser. (Foto: Finn Olsen, Sønder
jysk Landboforening).

Nærbillede af bladribbesnudebille, der ligner skul
pesnudebillen. Bemærk de røde fødder, som er ka
rakteristiske for bladribbesnudebiller. (Foto: Finn 
Olsen, Sønderjysk Landboforening).
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Tabel 15. Høj og lav indsats af planteværn og mikronæringsstoffer i vinterraps. (K14)

Vinterraps Sta-
dium

Antal ukrudt 
pr. m2, 

november

Bio-
mas-
se1),
nov.

Antal 
ukrudt 
pr. m2, 

april

Bio-
mas-
se1),
april

Glim-
mer-

bøsser
Pct. planter med Ka-

mille
Hkg frø af standard-

kvalitet pr. ha.

græs tokimbl. tokimbl.

pct. 
abor-

terede 
skul-
per

grå-
skim-
mel

knold-
bæ-
ger-

svamp

rod-
hals-
råd

pct. 
dæk-
ning 
over- 
flade

Udb. 
og

 mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb., 

ny 
afgiftca. 2/7

2012. 2 forsøg med meget ukrudt DK Cabernet 1 fs. 1 fs.
1. Ubehandlet - 13 120 93 64 100 1,4 31 0 1 41 18,7 - -
2. 0,2 l Command CS 

0,2 kg Karate 2,5 WG 
00-01 

16 - - 54 - 48 0,9 26 0 0 53 4,4 3,1 3,1
3. Ukrudtsbekæmpelse 

Ukrudtsbekæmpelse 
Skadedyrsbekæmpelse 
2,5 kg Solubor 20,5
+ Ukrudtsbekæmpelse 
Skadedyrsbekæmpelse 
Sygdomsbekæmpelse 

00-01 
14 

13-16 

39-51
51-65 

65 - - 51 - 19 0,6 12 0 0 0 15,7 11,8 11,9
4. 0,2 l Command CS + 0,5 l Stomp 

0,25 l Agil 100 EC 
0,2 kg Karate 2,5 WG 
0,2 l Biscaya OD 240 + 2,5 kg Solubor 20,5
+ 0,2 l Galera + 0,3 l PG 26N 
0,35 l Amistar + 0,35 l Folicur EC 250 

00-01 
14 
16 

39-51
65 - - 53 - 20 0,6 14 0 0 6 14,3 10,5 10,4

5. 0,33 l Command CS + 0,5 l Stomp 
0,5 l Agil 100 EC + 0,2 kg Karate 2,5 WG 
25 kg EPSO Microtop
+ 0,5 l Juventus 90 + 0,2 kg Karate 2,5 WG 
0,3 l Biscaya OD 240 + 2,5 kg Solubor 20,5 
+ 25 kg EPSO Microtop + 0,75 l Folicur EC 250 
+ 0,3 l Galera + 0,3 l PG 26N 
0,2 l Mavrik 
0,5 l Amistar + 0,5 l Folicur 250 EC + 0,2 kg Karate
0,35 kg Cantus + 0,1 l Roller

00-01 
14 

16 

39-51
54 
65

69-71 - - 27 - 16 0,5 3 0 0 3 18,3 10,1 9,2
LSD 15 8,3
LSD 25 1,4

2012. 2 forsøg med meget ukrudt Excalibur 1 fs. 1 fs.
1. Ubehandlet - 11 123 100 50 100 1,2 34 1 8 50 28,3 - -
2. 0,2 l Command CS 

0,2 kg Karate 2,5 WG 
00-01 

16 - - 44 - 48 0,8 31 1 8 41 0,4 -0,8 -0,8
3. Ukrudtsbekæmpelse 

Ukrudtsbekæmpelse 
Skadedyrsbekæmpelse 
2,5 kg Solubor 20,5
+ Ukrudtsbekæmpelse 
Skadedyrsbekæmpelse 
Sygdomsbekæmpelse 

00-01 
14 

13-16 

39-51
51-65 

65 - - 43 - 18 0,6 9 0 1 1 13,9 10,0 10,1
4. 0,2 l Command CS + 0,5 l Stomp 

0,25 l Agil 100 EC 
0,2 kg Karate 2,5 WG 
0,2 l Biscaya OD 240 + 2,5 kg Solubor 20,5
+ 0,2 l Galera + 0,3 l PG 26N 
0,35 l Amistar + 0,35 l Folicur EC 250 

00-01 
14 
16 

39-51
65 - - 44 - 20 0,5 15 1 3 5 11,2 7,4 7,3

5. 0,33 l Command CS + 0,5 l Stomp 
0,5 l Agil 100 EC + 0,2 kg Karate 2,5 WG 
25 kg EPSO Microtop
+ 0,5 l Juventus 90 + 0,2 kg Karate 2,5 WG 
0,3 l Biscaya OD 240 + 2,5 kg Solubor 20,5 
+ 25 kg EPSO Microtop + 0,75 l Folicur EC 250 
+ 0,3 l Galera + 0,3 l PG 26N 
0,2 l Mavrik 
0,5 l Amistar + 0,5 l Folicur 250 EC + 0,2 kg Karate
0,35 kg Cantus + 0,1 l Roller

00-01 
14 

16 

39-51
54 
65

69-71 - - 29 - 15 0,4 4 0 2 4 14,7 6,5 5,6
LSD 15 10,8
LSD 25 ns

fortsættes
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Vinterraps Sta-
dium

Antal ukrudt 
pr. m2, 

november

Bio-
mas-
se1),
nov.

Antal 
ukrudt 
pr. m2, 

april

Bio-
mas-
se1),
april

Glim-
mer-

bøsser
Pct. planter med Ka-

mille
Hkg frø af standard-

kvalitet pr. ha.

græs tokimbl. tokimbl.

pct. 
abor-

terede 
skul-
per

grå-
skim-
mel

knold-
bæ-
ger-

svamp

rod-
hals-
råd

pct. 
dæk-
ning 
over- 
flade

Udb. 
og

 mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb., 

ny 
afgiftca. 2/7

2012. 2 forsøg, andre DK Cabernet 1fs. 1fs. 1fs.
1. Ubehandlet - 17 85 98 47 100 3,5 5 0 5 - 53,7 - -
2. 0,2 l Command CS 

0,2 kg Karate 2,5 WG 
00-01 

16 - - 21 5 11 3,0 4 0 5 - 1,6 0,3 0,3
3. Ukrudtsbekæmpelse 

Ukrudtsbekæmpelse 
Skadedyrsbekæmpelse 
2,5 kg Solubor 20,5
+ Ukrudtsbekæmpelse 
Skadedyrsbekæmpelse 
Sygdomsbekæmpelse 

00-01 
14 

13-16 

39-51
51-65 

65 - - 10 7 14 3,3 4 0 6 - 2,0 -1,0 -1,1
4. 0,2 l Command CS + 0,5 l Stomp 

0,25 l Agil 100 EC 
0,2 kg Karate 2,5 WG 
0,2 l Biscaya OD 240 + 2,5 kg Solubor 20,5
+ 0,2 l Galera + 0,3 l PG 26N 
0,35 l Amistar + 0,35 l Folicur EC 250 

00-01 
14 
16 

39-51
65 - - 7 4 11 3,4 6 0 4 - 3,6 -0,2 -0,4

5. 0,33 l Command CS + 0,5 l Stomp 
0,5 l Agil 100 EC + 0,2 kg Karate 2,5 WG 
25 kg EPSO Microtop
+ 0,5 l Juventus 90 + 0,2 kg Karate 2,5 WG 
0,3 l Biscaya OD 240 + 2,5 kg Solubor 20,5 
+ 25 kg EPSO Microtop + 0,75 l Folicur EC 250 
+ 0,3 l Galera + 0,3 l PG 26N 
0,2 l Mavrik 
0,5 l Amistar + 0,5 l Folicur 250 EC + 0,2 kg Karate
0,35 kg Cantus + 0,1 l Roller

00-01 
14 

16 

39-51
54 
65

69-71 - - 6 7 15 2,5 2 0 2 - 0,8 -7,4 -8,3
LSD 15 ns
LSD 25 ns

2012. 2 forsøg, andre Excalibur 1 fs. 1fs. 1fs.
1. Ubehandlet - 14 91 103 49 100 4,0 7 0 6 - 55,7 - -
2. 0,2 l Command CS 

0,2 kg Karate 2,5 WG 
00-01 

16 - - 30 8 13 4,4 8 0 6 - -0,4 -1,7 -1,6
3. Ukrudtsbekæmpelse 

Ukrudtsbekæmpelse 
Skadedyrsbekæmpelse 
2,5 kg Solubor 20,5
+ Ukrudtsbekæmpelse 
Skadedyrsbekæmpelse 
Sygdomsbekæmpelse 

00-01 
14 

13-16 

39-51
51-65 

65 - - 8 4 13 3,6 13 0 6 - -2,5 -5,5 -5,5
4. 0,2 l Command CS + 0,5 l Stomp 

0,25 l Agil 100 EC 
0,2 kg Karate 2,5 WG 
0,2 l Biscaya OD 240 + 2,5 kg Solubor 20,5
+ 0,2 l Galera + 0,3 l PG 26N 
0,35 l Amistar + 0,35 l Folicur EC 250 

00-01 
14 
16 

39-51
65 - - 14 7 13 3,8 8 0 6 - -2,3 -6,1 -6,2

5. 0,33 l Command CS + 0,5 l Stomp 
0,5 l Agil 100 EC + 0,2 kg Karate 2,5 WG 
25 kg EPSO Microtop
+ 0,5 l Juventus 90 + 0,2 kg Karate 2,5 WG 
0,3 l Biscaya OD 240 + 2,5 kg Solubor 20,5 
+ 25 kg EPSO Microtop + 0,75 l Folicur EC 250 
+ 0,3 l Galera + 0,3 l PG 26N 
0,2 l Mavrik 
0,5 l Amistar + 0,5 l Folicur 250 EC + 0,2 kg Karate
0,35 kg Cantus + 0,1 l Roller

00-01 
14 

16 

39-51
54 
65

69-71 - - 6 6 14 3,8 3 0 3 - 0,3 -7,9 -8,8
LSD 15 ns
LSD 25 ns

1) Visuel bedømmelse.

Tabel 15. Fortsat
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plan, men der er gennemført flere behandlinger 
og anvendt højere doser, ligesom der yderligere 
er udsprøjtet EPSO Microtop i knopstadiet og 
udført en vækstregulering i efteråret. Forsøgene 
er gennemført i to sorter, nemlig liniesorten DK 
Cabernet og hybridsorten Excalibur, men der har 
ikke været nogen effekt af sorten.
 To forsøg med meget ukrudt er vist for sig 
selv. Der har i forsøgene været svage angreb af 
skadedyr og svampesygdomme, dog har der 
været meget gråskimmel i et af forsøgene. Der 
er i de to forsøg med meget ukrudt opnået høje 
merudbytter ved at øge indsatsen i forhold til 
forsøgsled 2, hvor der mod ukrudt kun er an-
vendt Command. Det højeste nettomerudbytte 
på i gennemsnit 11,8 henholdsvis 10,0 hkg pr. 
ha er i begge sorter opnået ved sprøjtning efter 
behov i forsøgsled 3, hvor der næsten udeluk-
kende er anvendt ukrudtsmidler og en relativt 
høj indsats, nemlig Command, Stomp, Kerb, Ga-
lera henholdsvis Command, Stomp, Agil, Galera. 

Der er ikke sprøjtet mod skadedyr i de to forsøg, 
mens der i et af forsøgene er svampesprøjtet un-
der blomstring. Der har ikke været betaling for 
den høje indsats i forsøgsled 5.
 I de øvrige to forsøg har der været mindre 
ukrudt og svage angreb af skadegørere, og der 
er ved alle strategier opnået små, usikre og uren-
table merudbytter. Ved sprøjtning efter behov i 
forsøgsled 3 har der især været anvendt ukrudts-
midler, men der er også sprøjtet mod skadedyr 
og i et tilfælde mod svampesygdomme, men hel-
ler ikke her har indsatsen været rentabel.

Sorter, vårraps

Konklusion
Hybridsorten Achat er den højest ydende blandt 
de afprøvede sorter af vårraps i årets landsfor-
søg.

Landsforsøg
Hybridsorten Achat giver i 2012 et udbytte, 
der er 10 procent større end måleblandingens. 
Umiddelbart efter følger hybridsorten Makro 
med et udbytte, der er 7 procent større end må-
leblandingens.
 I 2012 er afprøvet fem vårrapssorter i lands-
forsøgene. Sorterne er de samme som i sidste års 
landsforsøg med sorter af vårraps. I årets forsøg 
er der igen anvendt en sortsblanding som må-
lesort i forsøgene. Den er uændret i forhold til 
sidste år og består af liniesorterne Bella og Fenja 

I denne mark har der været så kraftigt hagl, at skul
per er slået af, og stængler er knækket. (Fotos: Ghita 
Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug).

Tabel 16. Landsforsøg med vårraps 2012. 
(K15)

Vårraps

Frøudbytte og merudbytte
standardkvalitet, hkg pr. ha Hele landet

Øerne Jylland Hele
landet

Fht. for
stan-
dard-

kvalitet

Pct. olie
i tørstof

Udb. og 
merudb., 

hkg frø 
pr. ha

Antal forsøg 1 2 3 3 3
Blanding1) 31,7 34,1 33,3 100 49,0 31,5
Achat2) 4,1 3,1 3,4 110 49,6 3,0
Makro2) 1,1 2,8 2,2 107 49,1 2,1
Mosaik -4,5 2,7 0,3 101 49,0 0,3
Brando2) -3,2 1,3 -0,2 99 48,0 0,2
Lyside -7,3 -0,5 -2,8 92 45,8 -1,6
LSD 2,9 3,8 3,2 3,0

1) Osorno2), Bella , Sinika2), Fenja.
2) Hybrid.
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samt hybridsorterne Sinika og Osorno. Resulta-
terne af årets landsforsøg med vårrapssorter ses 
i tabel 16.
 Der er som gennemsnit af årets forsøg hø-
stet 33,3 hkg frø af standardkvalitet pr. ha i må-
leblandingen. Det er 4,7 hkg pr. ha mere end i 
sidste års forsøg og hele 9,8 hkg pr. ha mere end 
i 2010. Olieindholdet ligger som gennemsnit af 
forsøgene godt 3 procentpoint højere end sid-
ste år og varierer i 2012 fra 45,8 procent i den 
hvidblomstrede sort Lyside, der også havde det 
laveste olieindhold i sidste års forsøg, til 49,6 
procent i hybridsorten Achat.
 Vårrapssorternes dyrkningsegenskaber er 
vist i tabel 17 og er opgjort på baggrund af regi-
streringer i årets landsforsøg. Der er i 2012 syv 
dages forskel i dato for begyndende blomstring 
mellem måleblandingen, der er den tidligste, 
og hybridsorten Achat, der ligesom sidste år er 
den sildigste sort. I årets forsøg varierer plante-
højden fra 116 cm i måleblandingen til 136 cm 
i hybridsorten Achat, der også var den højeste 
sort i sidste års forsøg. Målinger af plantehøjden 
umiddelbart efter blomstring giver et indtryk 
af afgrødens størrelse og biomasse. Der er år 
kun registreret en smule lejesæd i hybridsorten 
Achat, svarende til karakteren 1.

Tabel 17. Vårrapssorternes egenskaber, lands
forsøgene 2012

Vårraps Sortstype
Dato for 

begyndende 
blomstring

Efter 
blomstring Ved høst

Plantehøjde,
cm Lejesæd1)

Antal forsøg 2 2 1
Blanding2) 18/6 116 0
Achat Hybrid 25/6 136 1
Brando Hybrid 23/6 122 0
Lyside Linie 21/6 119 0
Makro Hybrid 22/6 126 0
Mosaik Linie 21/6 118 0

1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen lejesæd, 10 = helt i leje.
2) Osorno (hybrid), Bella, Sinika (hybrid), Fenja.
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Alternative afgrøder

Pil og andre træarter

Konklusion
En indsamling af udbytter ved høst af pilemar
ker i vinteren 2011 til 2012 viser, at udbyttet 
ved dyrkning i praksis fortsat er væsentligt la
vere end det udbyttepotentiale, der er fundet i 
mange forsøg med pil. Udbyttetallene dækker 
primært marker, der er høstet for første gang, 
og der kan forventes større udbytter i senere 
høstrotationer.
 Forsøg med ukrudtsbekæmpelse i pil året ef
ter etablering viser, at effektiv renholdelse kan 
øge udbyttet væsentligt, men de afprøvede me
toder har foreløbig ikke vist en tilfredsstillende 
effekt. Et forsøg tyder på, at ukrudtsbekæmpel
se med glyphosat omkring pilens knopbrydning 
kan øge pilens udbytte, men ikke i tilfredsstil
lende grad. I et forsøg med afprøvning af ræk
kefræsning, radrensning og skærmet sprøjtning 
med glyphosat er der ikke fundet sikre merud
bytter i forhold til ubehandlet.
 I tre sortsforsøg i pil er der fundet tydelige for
skelle i de otte afprøvede sorters modtagelighed 
over for rust med størst forekomst af rust i sorten 
Inger og næstmest i sorten Klara. Der foretages 
udbyttemålinger i forsøgene i vinteren 2012 til 
2013.
 Et gødningsforsøg i pil har over to år vist størst 
udbytteeffekt ved at tilføre gødning i begge år 
frem for at tilføre dobbelt mængde gødning i det 
første år. Udvaskningen af kvælstof fra rodzonen 
i pil har været meget lille ved alle gødningsbe
handlinger og langt mindre end fra den omgi
vende kornmark.
 Et forsøg med afpudsning af etårs skud i pil 
viser, at afpudsning giver flere, men tyndere 
skud. Der er endnu ikke målt effekt på pilens 
udbytte.
 I et træartsforsøg med poppelsorter, en pile
sort samt en type (frøkilde) af rødel har der i an
den vækstsæson efter etablering været en god 
tilvækst, og for både pilesorten og de kraftigst 

voksende poppelsorter er der målt gennemsnit
lige plantehøjder på cirka 4 meter.

Udbytter i pilemarker, høstet vinteren 2011 
til 2012
Der er i 2012 indsamlet udbyttedata fra pile
marker, høstet i vinteren 2011 til 2012. Udbyttet 
svinger fra 0,7 til 9,6 ton tørstof pr. ha pr. år med 
et gennemsnitligt niveau på 4 til 5 ton tørstof 
pr. ha pr. år som gennemsnit af pilens anden og 
tredje vækstsæson.
 I 2010 og 2011 blev der også foretaget en 
undersøgelse af høstudbyttet i pilemarker. Se 
Oversigt over Landsforsøgene 2010, side 185 og 
Oversigt over Landsforsøgene 2011, side 190. 
I 2010 viste undersøgelsen udbytter fra 2 til 10 
ton tørstof pr. ha pr. år, mens undersøgelsen i 
2011 viste udbytter i intervallet fra 1 til 17 ton 
tørstof pr. ha pr. år med et typisk udbytteniveau 
på 2 til 8 ton tørstof pr. ha pr. år. Dette års høst
data er indsamlet fra Biobrændsel Assens A/S, 
Vestjysk Pileleverandørforening samt Syddansk 
Piledyrkerforening på Sydsjælland.
 I vinteren 2011 til 2012 er der høstet pil hos 
tolv landmænd på Fyn på et samlet pileareal på 
cirka 90 ha. Arealerne blev alle etableret i 2009. 
Efter første vækstsæson blev pileskuddene slået 
af for at fremme sideskudsvæksten, og skudalde
ren har ved høst således været to år. Det samme 
gælder for de arealer, som er høstet i Vestjylland. 
Her er der tale om udbyttetal fra 13 landmænd 
med et samlet pileareal på cirka 75 ha. Fra Syd
jylland er der udbyttetal fra to avlere med i alt 
cirka 9 ha (mark nr. 26 og 27). Mark nr. 26 funge
rer som hønsegård for et større hold æglæggen
de høner, hvor pilen blev etableret i 2010 og ikke 
blev slået af efter første vækstsæson. Udbyttet 
svarer således til den gennemsnitlige årlige pro
duktion i pilens første og anden vækstsæson. 
Mark nr. 27 blev etableret i 2009 og blev slået af 
i vinteren 2009 til 2010.
 I figur 1 er udbytterne vist for de enkelte 
marker, grupperet efter landsdel. Udbyttet er 
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beregnet som et gennemsnitligt årligt udbytte 
for pilens anden og tredje vækstsæson. En und
tagelse er mark 26, hvor der er angivet gennem
snitligt udbytte for første og anden vækstsæson. 
Det gennemsnitlige udbytte af pilemarkerne på 
Fyn er 5,1 ton tørstof pr. ha pr. år, mens det er 
Vestjylland er 3,9 og i Sydjylland 4,6 ton tørstof 
pr. ha pr. år. Jordtypen på pilearealerne på Fyn 
er temmelig forskelligartet og spænder fra grov 
sandjord til stiv lerjord, dog med en overvægt af 
lerjorder. For de vestjyske pilearealer er cirka 85 
procent af arealet sandjord. I Sydjylland er de to 
pilearealer etableret på sandjord.
 Det er næsten udelukkende pilesorterne In
ger og Tordis, der er høstet på Fyn og i Vestjyl
land. Et enkelt sted er der tale om sorten Tora 
(mark nr. 7). På Fyn er de to sorter plantet i blan
ding. I Vestjylland er de to sorter overvejende 
plantet i renkultur. Hos de to avlere i Sydjylland 
er der hos den ene avler plantet Tora og Tordis 
og hos den anden Inger og Tordis, begge steder i 
blanding.
 Det bør bemærkes, at alle udbyttedata 
fra dette års undersøgelse stammer fra første 
høstrotation på nyetablerede arealer. Næsten 
alle arealer er tilført gødning (gylle og/eller han
delsgødning) i perioden fra etablering til høst, 
de fleste steder i to ud af tre år. Der er ligeledes 

gennemført bekæmpelse af ukrudt på næsten 
alle arealerne, i reglen i etableringsåret og igen 
om foråret efter afslåningen af første års vækst. 
Ukrudtsbekæmpelsen er hovedsageligt udført 
ved sprøjtning, men hos en del avlere er den ke
miske bekæmpelse suppleret med radrensning. 
Der er hos avlerne en forventning om, at næste 
høstrotation vil give markant større udbytter. Ud 
fra hidtidige erfaringer vurderes det sandsynligt, 
at udbyttet er 20 til 30 procent mindre i første 
høstrotation end i anden og tredje høstrotation.
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Figur 1. Udbytter i pilemarker, høstet i vinteren 2011 til 2012, i forskellige landsdele. Udbyttet er beregnet 
som gennemsnitligt årligt udbytte for pilens anden og tredje vækstsæson.

Der er indsamlet oplysninger om udbytter ved høst 
i pilemarker i vinteren 2011 til 2012. (Foto: Søren 
Ugilt Larsen, AgroTech).
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Screening af ukrudtsmidler til energipoppel
Screening af Logo, Quartz, Pistol, Agil 100 EC, 
Focus Ultra, Fox 480 SC, Valdor, Command CS 
og Stomp har i tre forsøg vist god skånsomhed i 
poppel. Midlerne har vist god effekt ved bedøm
melse tre og seks uger efter behandling. Diflufe
nican har god jordvirkning mod frøukrudt, men 
effekten vil på mange arealer ikke kunne holde 
gennem hele sæsonen.
 Der er gennemført fire forsøg med screening 
af midler til bekæmpelse af ukrudt ved etable
ring af poppel. Behandlingerne er udført med 
logaritmesprøjte og har været følgende:
•	 	Logo fra 300 til 30 gram pr. ha.
•	 	0,25 liter Quartz pr. ha som fast dosis plus 

Logo fra 150 til 15 gram pr. ha.
•	 	150 gram Logo pr. ha plus Quartz fra 0,5 til 

0,05 liter pr. ha.
•	 	Pistol fra 6,2 til 0,62 liter pr. ha.
•	 	3,1 liter Pistol pr. ha, efterfulgt af Agil 100 EC 

fra 2 til 0,2 liter pr. ha.
•	 	3,1 liter Pistol pr. ha, efterfulgt af Focus Ultra 

fra 4 til 0,4 liter pr. ha.
•	 	3,1 liter Pistol pr. ha, efterfulgt af Fox 480 SC 

fra 2,5 til 0,25 liter pr. ha.
•	 	Valdor fra 0,666 kg til 0,067 kg pr. ha.
•	 	Command CS plus Stomp fra 0,66 + 2,4 liter til 

0,066 + 0,25 liter pr. ha.

Sprøjtningerne er gennemført få dage efter 
plantning. Dog er græsukrudtsmidlerne Agil 100 
EC og Focus Ultra samt Fox 480 SC anvendt ef
ter knopbrydning. Påvirkning af stiklingerne og 
ukrudt er bedømt cirka tre uger efter behand
ling og igen i november. Yderligere oplysninger, 
herunder fotos fra forsøgene, kan ses under de 
enkelte forsøg i Nordic Field Trials System.
 I forsøg 001 er der ved bedømmelse tre uger 
efter sprøjtning ikke set påvirkning af stiklin
gerne. Plantematerialet har imidlertid ikke haft 
tilstrækkelig vitalitet, så efter seks uger er hele 
bestanden af popler gået ud, uanset behandling 
eller ej. Behandlingerne, som er udført den 2. 
juni, har givet en god effekt, men der er hen over 
sommeren sket en betydelig fremspiring af to
kimbladet ukrudt. Dog ses den 2. august fortsat 
en tydelig jordeffekt af diflufenican.
 I forsøg 002 har ingen af midlerne påvirket 
poplerne, dog er der set en svag påvirkning med 
Command CS + Stomp tre uger efter sprøjtning 
ved den højeste dosis. Der har selv ved de lave
ste doseringer været en god effekt af alle løsnin
ger mod tokimbladet ukrudt.
 I forsøg 003 har Logo givet en påvirkning af 
poplerne ved dosis højere end 150 gram pr. ha, 

I 2012 er der plantet cirka 1.000 ha med energipop
pel på landbrugsjord i Danmark. Poppel dyrkes en
ten i en ”intensiv” dyrkningsmodel med højt plan
tetal (6.000 til 7.000 planter pr. ha) og høst hvert 
andet til tredje år eller i en ”ekstensiv” model med 
lavere plantetal (2.500 til 3.000 planter pr. ha) og 
høst hvert femte til tiende år. På billedet ses en pop
pelkultur efter den intensive dyrkningsmodel, eta
bleret foråret 2010 og fotograferet i januar 2012, 
dvs. efter to vækstsæsoner. (Foto: Søren Ugilt Lar
sen, AgroTech).

Svampesygdommen poppelblæresyge (Taphrina 
populina) er årsag til nogle meget karakteristiske 
symptomer. På bladene ses opsvulmede blærer af 
forskellig størrelse. Samme sted på bladundersiden 
ses en gul belægning af svampens sporer. Svampen 
overlever i knopskæl, og ved knopbrydning spirer 
sporerne og angriber de nye blade. Fugtige forår 
fremmer svampen. Det vurderes, at angreb oftest 
kun har mindre betydning for tilvæksten. (Fotos: 
Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug).
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men ikke ved lavere doseringer. Der har været 
god effekt af behandlingerne.
 Endelig er der i forsøg 004 set en påvirkning 
af Command CS + Stomp, men poplerne har 
overvundet skaden. Der har været god effekt af 
behandlingerne, selv ved lave doser.
 Generelt gælder det for forsøgene, at ingen af 
behandlingerne kan holde poplerne ukrudtsfri 
gennem hele sæsonen, selv om der har været en 
god jordeffekt af Quartz, som indeholder aktiv
stoffet diflufenican. Der har ikke været græsu
krudt af betydning ved etablering, hvorfor der 
ikke har kunnet måles på effekter af græsmidler
ne Agil 480 SC og Focus Ultra. De to midler har 
ikke påvirket poplerne.

Forsøg med ukrudtsbekæmpelse i energipil  
med glyphosat, udbragt omkring knop
brydning
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i pil med fire 
fræsninger mellem rækkerne samt en hakning i 
rækken har øget tørstofudbyttet i pil med cirka 
150 procent i forhold til ingen ukrudtsbekæm
pelse. Sprøjtning med glyphosat omkring pilens 
knopbrydning har øget udbyttet med op til 59 
procent, mest ved det seneste behandlingstids
punkt, men renholdelse i en længere periode er 
nødvendig for at udnytte pilens udbyttepoten
tiale.
 Der blev i foråret 2011 anlagt et forsøg med 
ukrudtsbekæmpelse i pil med glyphosat, ud
bragt omkring knopbrydning. Forsøget blev an
lagt på JB 5 ved Ødum i Østjylland i en pilemark, 
etableret i juni 2010 med sorten Tora. I forsøget 
har der været to forsøgsled med henholdsvis 
ubehandlet kontrol og mekanisk ukrudtsbe
kæmpelse med fræsning i 3 til 5 cm dybde fire 
gange fra 28. marts til 1. juni samt hakning den 
6. maj. Desuden har der været seks forsøgsled 
med sprøjtning med glyphosat på seks forskel
lige tidspunkter fra 14. marts til 18. april, heraf 
de sidste to efter pilens knopbrydning. I Oversigt 
over Landsforsøgene 2011, side 192 og 193 er 
forsøgsbehandlinger, knopudvikling for pilen 
på behandlingstidspunkterne, ukrudtseffekt og 
herbicidskade afrapporteret. Her afrapporteres 
effekten af forsøgsbehandlingerne på udbyttet 
i pilen.
 Tørstofudbyttet i pilen blev målt den 24. 
november 2011 ved at høste 7 meter dobbelt

række i hver parcel. Udbyttemålingen er udtryk 
for pilens tilvækst i anden vækstsæson. Udbyt
tet varierer meget med et signifikant større ud
bytte ved mekanisk renholdelse (9,8 ton tørstof 
pr. ha pr. år) end i de øvrige behandlinger (2,7 
til 6,3 ton tørstof pr. ha pr. år). Der er ingen af 
behandlingerne med glyphosat, der har givet 
signifikant større udbytte end ubehandlet, men 
ved regressionsanalyse af sammenhængen mel
lem sprøjtedato og tørstofudbytte stiger udbyt
tet signifikant, når sprøjtetidspunktet udsættes. 
Se figur 2. Ved den seneste glyphosatsprøjtning 
er tørstofudbyttet 59 procent større end i ube
handlede parceller. Det tilsyneladende udbyt
tetab (om end ikke signifikant) ved de tidligste 
glyphosatbehandlinger skyldes tilfældig varia
tion på grund af uensartet forekomst af ukrudt. 
Der er ingen sikker forskel i tørstofindhold mel
lem behandlingerne med 42,9 procent tørstof i 
gennemsnit af alle behandlinger.
 Forskelle i udbyttet mellem sprøjtetidspunk
terne afspejler den samlede effekt af herbicid
skade på pilen og effekten af ukrudtsbekæm
pelsen. Selv om de seneste sprøjtninger med 
glyphosat har medført herbicidskade på pilen, 
er udbyttet alligevel øget, dvs. den bedre effekt 
på ukrudtet ved sen sprøjtning har betydet mere 
end herbicidskaden. Udbyttet ved mekanisk 
renholdelse viser imidlertid, at der kan opnås 
væsentligt større udbytte end ved selv den mest 
effektive enkeltstående behandling med gly
phosat. Det større udbytte ved mekanisk renhol
delse skyldes primært, at pilen er blevet holdt 
ren i en længere periode, men der kan også være 
en vis effekt af, at bearbejdningen af jorden har 
medført mineralisering af næringsstoffer og der
med en bedre næringsstofforsyning end i de øv
rige behandlinger
 Resultaterne tyder på, at en begrænset her
bicidskade af glyphosat, udbragt umiddelbart 
efter knopbrydning, kan mere end opvejes af 
en større effekt på ukrudtet, sammenlignet med 
sprøjtning før knopbrydning. Der er dog behov 
for flere forsøg for at dokumentere betydningen 
af glyphosatsprøjtning omkring knopbrydning 
i pil, herunder om der er forskelle i sorternes 
følsomhed. Desuden tyder resultaterne på, at 
selv en effektiv glyphosatsprøjtning omtrent 
ved pilens knopbrydning ikke giver en tilstræk
kelig renholdelse til at udnytte pilens udbyt
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tepotentiale. Den mekaniske renholdelse over 
en længere periode har medført et betydeligt 
merudbytte på cirka 150 procent ekstra tørstof 
i forhold til de ubehandlede parceller. Bekæm
pelse af ukrudt over en længere periode synes 
derfor nødvendig. Ved valg af bekæmpelses
strategi er det i sidste ende et spørgsmål om den 
økonomisk optimale indsats, og omkostninger 
til ukrudtsbekæmpelsen skal derfor også tages i 
betragtning.
 Forsøget, anlagt i 2011, er afsluttet. Der er 
anlagt et tilsvarende forsøg i 2012 på JB 3 i Midt
jylland. Se billeder. Udbyttemåling ventes fore
taget i dette forsøg i vinteren 2012 til 2013.

Forsøg med mekanisk og kemisk ukrudts
bekæmpelse i energipil
Der er ikke fundet nogen sikker effekt af de af
prøvede behandlinger med radrensning, række
fræsning og skærmet sprøjtning med glyphosat 
på udbyttet i pil.
 Der blev i foråret 2011 anlagt et forsøg med 
mekanisk og kemisk ukrudtsbekæmpelse i pil, 
etableret i foråret 2010. Se Oversigt over Lands
forsøgene 2011, side 193 og 194. De to halvdele 
af marken har forskellig forhistorie. Den ene 

halvdel (forsøg 001) har været i omdrift frem til 
plantning af pil, mens den anden halvdel (for
søg 002) har været braklagt i en årrække frem til 
plantning af pil.
 Effekten af behandlingerne på ukrudtsmæng
den blev opgjort i maj og juni 2011, og effekten 
på udbyttet blev målt den 1. december 2011 
ved manuel høst af pileskud i 10 meter dob
beltrække pr. parcel. Det målte udbytte svarer 
til pilens produktion i anden vækstsæson efter 
etablering.
 I tabel 1 ses effekten af behandlingerne på 
ukrudtsmængde, plantetal og tørstofudbytte. 
Der er sikker forskel i ukrudtsmængden mellem 
behandlingerne. Både 5. maj og 26. maj 2011 
var der mindre ukrudt i parceller med radrens
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Figur 2. Tørstofudbytte i pil afhængigt af tidspunkt 
for sprøjtning med glyphosat omkring knopbryd
ning. Endvidere er angivet udbytte for ubehandlet 
kontrol samt mekanisk renholdelse med fræsning og 
hakning. Baseret på et forsøg i 2011.

Der er igen i 2012 anlagt et forsøg med glyphosat, 
anvendt i pil omkring knopbrydning. Begge billeder 
er taget samme sted i forsøget, øverst den 2. maj og 
nederst den 5. juni 2012. Forrest til venstre ses en 
ubehandlet parcel og forrest til højre en parcel, der 
er renholdt med fræsning og hakning. Parcellerne 
bagved er sprøjtet med glyphosat henholdsvis 27. 
marts og 3. april 2012. (Fotos: Søren Ugilt Larsen, 
AgroTech).
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ning og fræsning end i ubehandlede parceller, 
men behandlingerne er foretaget få dage før 
registreringerne. Ved registrering den 30. juni 
er der også mindre ukrudt end i ubehandlede 
parceller, men dog en kraftig ukrudtsbestand på 
grund af genvækst efter seneste behandling. Par
celler med skærmet sprøjtning er behandlet den 
2. juni, hvorfor der først ses en effekt på ukrud
tet ved registreringen den 30. juni, hvor der er 
en stor reduktion i ukrudtsmængden. Skærmet 
sprøjtning har således reduceret ukrudtsmæng
den i en senere periode end radrensning og ræk
kefræsning. Markhalvdelen, der tidligere har 
været braklagt, er sprøjtet med Agil primo maj, 
hvilket forklarer, at der ved første ukrudtsregi
strering er mere ukrudt og ved senere målinger 
mindre ukrudt i denne markhalvdel.
 Der er ingen sikker forskel mellem behandlin
gerne med hensyn til plantetal for pil, hverken 
den 5. maj kort efter forsøgets start eller ved 
høst den 1. december, og behandlingerne har 
ikke påvirket pilens overlevelse.
 Der er signifikant større tørstofudbytte i den 
markhalvdel, der tidligere har været i omdrift, 
end i den del, der tidligere har været braklagt. 
Det mindre udbytte i denne markhalvdel kan 
dels skyldes det højere ukrudtstryk i det tidligere 
brakareal (selv trods sprøjtningen med Agil pri
mo maj), dels at jorden generelt er mindre frugt
bar. Forskellen i tørstofindhold i pil mellem de to 
markhalvdele skyldes, at det er begyndt at regne 
ved høst af forsøget i den del, der tidligere har 
været braklagt. Der er ingen signifikante udbyt
teforskelle mellem de fire ukrudtsbehandlinger 
og heller ingen vekselvirkning mellem behand

ling og markhalvdel. Selv om der er en tydelig 
ukrudtseffekt af behandlingerne, kan der ikke 
påvises en sikker udbytteeffekt. Det kan blandt 
andet skyldes, at ukrudtsbehandlingerne ikke 
har reduceret ukrudtsmængden i en tilstrække
ligt lang periode, og/eller at det tilbageværende 
ukrudt i planterækkerne har konkurreret meget 
med pilen. Forsøget tyder på, at ukrudtsbekæm
pelse i pil både skal udføres over en længere pe
riode, og at der skal tilstræbes renholdelse så tæt 
på pileplanterne som muligt.
 Forsøget er afsluttet.

Forsøg med mekanisk ukrudtsbekæmpelse i 
energipil
Der er i foråret 2012 anlagt et forsøg med me
kanisk ukrudtsbekæmpelse ved rækkefræsning i 
pil. Forsøget er anlagt på en lavt beliggende JB 7 
ved Tylstrup, som tidligere har været i omdrift. 
Der blev i juni 2011 etableret pil af sorten Klara 
med et plantetal på cirka 20.000 planter pr. ha. 
Plantetallet er relativt højt, da hensigten er at 
producere stiklinger. Marken blev ikke gødsket i 
2011, og pilen blev renholdt mekanisk. I vinte
ren 2011 til 2012 er etårs skuddene pudset af. I 
2012 er forsøget gødsket med 80 kg kvælstof pr. 
ha i form af NS 246, hvoraf de 40 kg kvælstof pr. 
ha er tilført ultimo marts og resten ultimo maj.
 Forsøget er anlagt den 30. marts 2012. Der 
har været en ret ensartet ukrudtsbestand i area
let, domineret af enårig rapgræs. Behandlinger
ne er udført med en kommerciel rækkefræser af 
fabrikatet Ortolan med en arbejdsbredde på en 
dobbeltrække. Se billede. Fræseren bearbejder 
jorden i cirka 5 cm dybde, og et bælte på cirka 

Tabel 1. Mekanisk og kemisk ukrudtsbekæmpelse i pil

Ukrudtsbekæmpelse
Ukrudt, pct. dækning Plantetal,

planter pr. m2
Tørstof,

pct.
Udbytte, ton 
tørstof pr. ha

5/5 26/5 30/6 5/5 1/12 1/12 1/12

2011. 1 forsøg
1. Ubehandlet 58 69 79 1,1 1,1 43 5,0
2. Radrensning, 27/4 og 23/5 37 29 50 1,0 1,0 43 3,7
3. Rækkefræsning, 28/4 og 25/5 18 17 54 1,0 1,0 44 5,7
4. Skærmet sprøjtning, 2/6 52 71  7 1,1 1,1 44 4,7
LSD 12 8 14 ns ns ns ns

Gns. forsøg 001, tidl. omdrift 35 47 51 1,1 1,1 45 6,1
Gns. forsøg 002, tidl. braklagt 48 45 44 1,0 1,0 42 3,5
LSD 8 ns ns ns ns 0,7 1,1
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25 cm bredde omkring pilerækken bliver ikke 
bearbejdet. Diameteren på fræseren er cirka 50 
cm, og på grund af pileskuddenes bøjelighed 
kan fræseren bruges indtil en skudhøjde på cirka 
1 meter.
 Der er fire forsøgsbehandlinger i forsøget, 
hvor rækkefræsning er udført henholdsvis nul, 
en, to eller tre gange i løbet af sæsonen. I par
celler med rækkefræsning en gang er der fræset 
den 30. marts, i parceller med rækkefræsning to 
gange er der fræset 30. marts og 23. maj, mens 
der i parceller med rækkefræsning tre gange er 
fræset både 30. marts, 23. maj og 15. juni. I alle 
tre behandlinger med rækkefræsning er der så
ledes renholdt mellem rækkerne fra starten af 
vækstsæsonen, men hvor de forskellige behand
lingsfrekvenser har renholdt i en kortere eller 
længere periode af vækstsæsonen. Ved ræk
kefræsningen den 30. marts og den 22. maj har 
jorden været forholdsvis tør, mens jorden ved 

den seneste fræsning har været mere fugtig. Ved 
den seneste rækkefræsning har pilen været 100 
til 140 cm høj, men der er ikke registreret fysisk 
skade på pilen af fræsningen.
 Ved registreringer den 19. juni er der markant 
forskel i ukrudtsmængden i arealet mellem pile
rækkerne med aftagende dækningsgrad med sti
gende antal rækkefræsninger. I planterækkerne 
er der ikke nogen særlig forskel i dækningsgrad 
mellem behandlingerne, selv om fræseren ka
ster lidt jord ind i planterækken. Der er formo
dentlig også en kraftigere ukrudtsvækst i plante
rækkerne end mellem rækkerne på grund af, at 
der blev rækkefræset i 2011.
 Udbyttemålinger ventes foretaget i forsøget 
vinteren 2012 til 2013 eller 2013 til 2014.

Sortsforsøg i energipil
Der er fundet tydelige forskelle i de afprøvede 
pilesorters modtagelighed over for rust med 
størst forekomst af rust i sorten Inger og næst
mest i sorten Klara.
 Der blev i foråret 2010 anlagt fem sortsforsøg 
i energipil, heraf de tre som landsforsøg og de to 

I 2012 er der anlagt et forsøg med renholdelse af pil 
med rækkefræsning. På det øverste billede ses den 
anvendte rækkefræser, og nederst ses behandlede 
og ubehandlede parceller efter første fræsning den 
30. marts 2012. (Fotos: Søren Ugilt Larsen, Agro
Tech).

I pilesortsforsøgene har der været moderate angreb 
af rust i efteråret 2012. Der har været størst fore
komst af rust i sorten Inger (til venstre), mens der 
stort set ikke er fundet rust i sorten Tordis (til højre) 
og slet ingen rust i sorterne Tora og Terra Nova. Bil
lederne er taget i sortsforsøget ved Højmark den 
17. september 2012. (Fotos: Søren Ugilt Larsen, 
AgroTech).
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ved Aarhus Universitet. Se Oversigt over Lands
forsøgene 2010, side 186 og 187 og Oversigt 
over Landsforsøgene 2011, side 194 og 195.
 I september 2012 er der registreret rustan
greb i de tre landsforsøg. Rust udvikler sig fra ne
derst til øverst på pileplanten, og det er vigtigt, 
at der registreres på blade i forskellige højder.
 Der har generelt været beskedne rustangreb i 
forsøgene i 2012, men der er fundet klare sorts
forskelle i angrebsgrad. Figur 3 viser rustkarak
teren for hver af sorterne i de tre landsforsøg. 
Sorten Inger har haft størst angreb af rust i alle 
tre forsøg, mens Klara, Resolution og Linnea har 
haft mindre angreb, men også i alle tre forsøg. 
Stina og Tordis har haft lidt rust i nogle af forsø
gene, mens der ikke er fundet rust i Tora og Terra 
Nova. Denne rangorden svarer til registreringer
ne i sortsforsøgene i 2011. Angrebene har dog 
ikke været særligt alvorlige og har formodentlig 
meget begrænset betydning for pilens vækst i 
dette år. Der er observeret forskel på pilesorter
nes løvfald. I forsøget ved Ødum har sorten Klara 
været næsten uden blade den 30. oktober, mens 
sorten Terra Nova fortsat har haft mange grønne 
blade. De øvrige sorter har generelt haft nogle 
eller en del blade tilbage.
 Forsøgene fortsætter, og udbyttemåling fore

tages efter tredje vækstsæson i vinteren 2012 til 
2013.

Gødningsforsøg i energipil
Af seniorforsker Uffe Jørgensen1) og seniorkon
sulent Søren Ugilt Larsen2)

1) Aarhus Universitet. 2) AgroTech

Et gødningsforsøg i pil har over to år vist størst 
udbytteeffekt ved at tilføre gødning i begge år 
frem for at tilføre den fulde mængde gødning i 
det første år. Udvaskningen af kvælstof fra rod
zonen i pilen har været lille for alle gødningsni
veauer og langt mindre end fra den omgivende 
kornmark.
 Der blev i foråret 2010 anlagt et forsøg med 
gødskning af pil. Se Oversigt over Landsforsø

0

1

2

3

4

5

6

Tora Tordis Inger Klara Stina Linnea Resolution Terra
Nova

Ka
ra

kt
er

1)
 fo

r r
us

ta
ng

re
b

Pilesort

Rustangreb i pilesorter

Højmark Foersom Ødum
1) Skala 0-6, hvor 0 = ingen rust, og 6 = alle blade inklusive 
   de øverste blade er dækket med rust.

Figur 3. Rustangreb i pilesorter i tre sortsforsøg.

Den blå pileglansbille (Phratora vulgatissima) kan 
forårsage skader i pil. I pilesortsforsøget ved Høj
mark i Vestjylland er der i efteråret 2012 konstate
ret en del biller og markante gnaveskader, især på 
blade i pilens topskud (stort billede). Syv af de otte 
sorter har været angrebet. Kun sorten Terra Nova 
har ikke været angrebet. Fotograferet den 17. sep
tember 2012. (Fotos: Søren Ugilt Larsen, AgroTech).
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gene 2010, side 187 og Oversigt over Landsfor
søgene 2011, side 195. Forsøget er anlagt i en 
pilemark ved Tim i Vestjylland, hvor det meste 
af forsøgsarealet er JB 1, men den sydlige ende er 
JB 2. Pilen blev etableret i foråret 2009 og afpud
set efter første vækstsæson. Pilen blev plantet 
med hver anden række af sorten Inger og hver 
anden med sorten Tordis. Ukrudt blev bekæm
pet i etableringsåret med Stomp plus pletsprøjt
ning med Matrigon, da der var mange gul okse
øje på arealet. I 2010 blev der atter bekæmpet 
kurvblomstret ukrudt med Matrigon. Der blev 
vandet tre gange i en tør periode i slutningen af 
juni og starten af juli 2010 for at fastholde væk
sten i den endnu noget svage afgrøde.
 I forsøget indgår seks behandlinger med for
skellig gødskning i pilens anden og tredje vækst
sæson. I tre forsøgsled blev der tilført 0, 120 eller 
240 kg kvælstof pr. ha i form af handelsgødning 
den 5. maj 2010. I et forsøgsled blev der tilført 
120 kg kvælstof pr. ha den 5. maj 2010 og igen 
den 4. maj 2011, dvs. i alt 240 kg kvælstof pr. ha 
i handelsgødning. I de to sidste forsøgsled blev 
der i foråret 2010 tilført svinegylle, svarende til 
henholdsvis 120 og 240 kg udnytteligt kvælstof 
pr. ha (160 og 320 kg totalkvælstof pr. ha).
 Den 26. januar 2012 er der målt udbytter ved 
manuel høst af 10 meter dobbeltrække i hver 
parcel. Udbyttet svarer således til pilens produk
tion i anden og tredje vækstsæson. Der er ganske 
stor variation i udbyttet over forsøget med sig
nifikant mindre udbytte i blok 2 midt i marken. 
Den dårligere vækst i dette område kan ikke for
klares med forskelle i tekstur eller kvælstofind
hold i jorden og kan skyldes et rodstandsende 
lag (for eksempel allag) eller kemiske forskelle 
(for eksempel pH), som ikke er blevet analyseret.
 Der er signifikant effekt af gødskning på både 
friskvægt og tørstofudbyttet. Figur 4 viser de to 
års tørstofudbytte for hver af de seks gødnings
behandlinger. Den årlige tørstofproduktion 
varierer mellem 3,9 og 7,8 ton pr. ha. Det stør
ste udbytte er opnået ved at gøde med 120 kg 
kvælstof pr. ha i begge vækstår, og dette udbytte 
er signifikant større end i ugødet, svarende til et 
merudbytte på 3,8 ton tørstof pr. ha årligt. Ud
byttet ved at gøde i begge år er også signifikant 
større end i behandlinger, der kun blev gødet i 
første år, og der er således en bedre effekt af 
at dele gødningsmængden i to årlige udbring

ninger (forsøgsled 6) frem for at tilføre samme 
mængde gødning på én gang (forsøgsled 4). Der 
er ikke statistisk sikker forskel i udbyttet mellem 
ugødet og de forsøgsled, der er gødsket i det før
ste af de to vækstår. Nyere svenske forsøg har 
da også vist, at det specielt er i andet og tredje 
år i en høstrotation, der findes gødskningsre
spons. Nye danske målinger af pilevæksten i 
første høstrotation har desuden vist, at cirka 30 
procent af tilvæksten finder sted i anden vækst
sæson og 70 procent i tredje vækstsæson. Dette 
kan forklare en større udbytteeffekt ved at op
dele gødskningen. Endvidere skal det nævnes, 
at udbyttet normalt er 20 til 30 procent mindre 
i første høstrotation end i senere rotationer. Der 
er ingen tegn på forskellig effekt af handelsgød
ning og svinegylle, når der regnes med 75 pro
cent udnyttelse af totalkvælstof i svinegyllen.
 I et netop afsluttet erhvervsph.d.projekt 
hos HedeDanmark er der i et gødningsforsøg i 
Nordjylland i pilesorten Tordis kun fundet sig
nifikant merudbytte ved gødskning med op 
til 60 kg kvælstof pr. ha årligt (3,2 ton tørstof i 
årligt merudbytte). Her er dog tale om en pile
kultur i anden høstrotation, hvor der i første 
høstrotation var gødet intensivt, blandt andet 
med slam. Desuden er der tale om en bedre jord 
med et højt lerindhold i underjorden. Forskellen 
mellem de to gødningsforsøg viser, at det også 
i pil er nødvendigt at tage højde for forskelle i 
gødskningshistorik, jordtype og eventuelt tids
punkt i kulturforløbet, når den optimale gødsk
ningsstrategi skal fastlægges. Det må forventes, 
at den optimale gødskning vil afhænge af, hvor 
lang høstrotation der vælges.
 I gødningsforsøget i Vestjylland er der i alle 
behandlinger målt udvaskning af nitrat fra rod
zonen. Desuden er der målt udvaskning i nabo
arealet, der i begge år har været dyrket med vår
byg med efterafgrøde (vinterraps sået henholds
vis 10. august 2010 og 20. august 2011), men i 
øvrigt har samme forhistorie som pilemarken. 
Den samlede årlige udvaskning pr. ha er ikke sig
nifikant forskellig mellem gødningstildelingerne 
i pil, dog med en tendens til lidt mindre udvask
ning ved gødskning med 120 kg kvælstof pr. ha i 
begge år (forsøgsled 6) frem for at udbringe 240 
kg kvælstof pr. ha første år (forsøgsled 4). Til 
gengæld er der en markant større udvaskning 
fra den omgivende mark med vårbyg og efteraf
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grøde, der var relativt dårligt etableret i begge 
år. I gennemsnit over de to år og de forskellige 
gødningstildelinger har udvaskningen af nitrat 
fra pil været 8 kg kvælstof pr. ha pr. år, mens 
den gennemsnitlige udvaskning fra vårbygmar
ken har været 105 kg kvælstof pr. ha pr. år. I det 
omtalte gødningsforsøg i Nordjylland i en ældre 
pilemark blev der målt væsentlig udvaskning af 
nitrat fra parceller gødet med 240 kg kvælstof 
pr. ha i handelsgødning på en gang, men ikke fra 
parceller gødet med 240 kg totalkvælstof i gylle 
og slam. Begge gødningsforsøg er blevet fortsat 
med samme behandlinger i samme forsøgspar
celler og vil give en første indikation af en akku
muleret effekt af gødskningspraksis i pil.
 Ved anvendelse af budgetkalkuler for dyrk
ning af pil er der beregnet økonomisk værdi af 
gødskningen med antagelse om følgende priser: 
8,75 kr. pr. kg kvælstof, 140 kr. pr. ha for spred
ning af handelsgødning og 42 kr. pr. GJ ved salg 
af pileflis. Gødskning med 120 kg kvælstof pr. ha 
i handelsgødning i andet år i en pilekulturs første 
høstrotation vil med de anførte priser kræve et 
årligt merudbytte på 1,8 ton tørstof pr. ha for at 
kunne betale for gødskningen. I forsøget i Vest
jylland har gødskning med 120 kg kvælstof pr. 
ha i handelsgødning (forsøgsled 2) givet et årligt 
merudbytte på 1,1 ton tørstof pr. ha, og denne 
gødskningsstrategi har således ikke været ren
tabel. Gødskning i både andet og tredje år med 

120 kg kvælstof pr. ha i handelsgødning kræver 
et årligt merudbytte på 3,0 ton tørstof pr. ha 
for at kunne betale gødskningen. Denne gødsk
ningstrategi har i forsøget (forsøgsled 6) givet et 
merudbytte på 3,8 ton tørstof pr. ha og har såle
des været økonomisk rentabel. Hvis værdien af 
kvælstof i husdyrgødning sættes lavere end for 
handelsgødning, kan det være rentabelt at gøde 
med husdyrgødning, selv om det ikke er renta
belt med tilsvarende mængder gødning, tilført 
i handelsgødning. Der er behov for at få belyst 
udbytteeffekten ved gødskning af pil under for
skellige forhold.
 Forsøget fortsætter.

Forsøg med afpudsning af energipil efter 
første vækstsæson
Forsøg med afpudsning af etårs skud i pil viser, at 
afpudsningen medfører flere, men tyndere skud 
på planterne. Der er endnu ikke målt effekt af 
afpudsningen på udbyttet.
 Der blev i 2011 anlagt et forsøg med afpuds
ning af etårs skud i pil. Se Oversigt over Lands
forsøgene 2011, side 195 og 196. Forsøget er 
anlagt på JB 5 i Østjylland i en pilemark, der blev 
etableret i 2010 med sorten Tora. I forsøget ind
går behandlinger med og uden afpudsning, og i 
parceller med afpudsning blev etårs skuddene 
afpudset den 24. februar 2011. Grundbehand
linger i pilemarken i 2010 og 2011 samt pilens 
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vækst i 2011 er beskrevet i Oversigt over Lands
forsøgene 2011.
 I 2012 er der ikke foretaget nogen behand
linger i forsøget, hverken med hensyn til gødsk
ning eller ukrudtsbekæmpelse. Der er den 30. 
oktober 2012 registreret plantetal, skudtæthed 
og skuddiameter. Ligesom i 2011 er der heller 
ikke i 2012 nogen sikker forskel i plantetallet 
mellem de to behandlinger. Skudtætheden i ef
teråret 2011 var til gengæld øget signifikant fra 
1,7 til 4,5 skud pr. plante ved afpudsning, mens 
forskellen i skudtætheden i efteråret 2012 kun 
er næsten signifikant større (P = 0,068) med 
henholdsvis 1,8 og 4,6 skud pr. plante. Den gen
nemsnitlige skuddiameter var i efteråret 2011 
signifikant mindre i parceller med afpudsning, 
nemlig 0,9 cm i parceller med afpudsning og 
1,6 cm i parceller uden afpudsning. Også i efter
året 2012 er skuddiameteren signifikant mindre 
med 1,5 cm i parceller med afpudsning og 2,5 
cm i parceller uden afpudsning. I parceller uden 
afpudsning er der målt skuddiameter op til 4,2 
cm. En sådan skuddiameter er ikke et problem 
for de gængse høstmaskiner, men i pilemarker 
med kraftigere vækst og eventuelt ved høst én 
vækstsæson senere vil der kunne produceres så 
kraftige skud, at høst med små høstmaskiner kan 
være problematisk. Afpudsning af etårs skud kan 
derfor både foretages af hensyn til den anvendte 
høstmaskine og af hensyn til ukrudtsbekæm
pelse og gødskning efter første vækstsæson. 
Svenske forsøg har påvist udbyttetab i pil efter 
afpudsning af etårs skud, sammenlignet med in
gen afpudsning. Derfor vil der blive foretaget ud
byttemåling i forsøget i vinteren 2012 til 2013.
 Der er i 2012 påbegyndt endnu et forsøg 
med afpudsning af etårs skud i pil. Forsøget er 
beliggende på JB 3 i Midtjylland i en pilemark, 
eta bleret i foråret 2011 med sorten Tordis. I par
celler med afpudsning er etårs skuddene afpud
set den 24. februar 2012. Tørstofproduktionen i 
etårs skuddene svarer til 0,43 ton pr. ha. Udbyt
temåling ventes foretaget i forsøget i vinteren 
2013 til 2014.

Artsforsøg med poppel, pil og rødel
I et træartsforsøg med seks poppelsorter, en pile
sort samt en type af rødel har der i anden vækst
sæson efter etablering været en god tilvækst, 
og for både pilesorten og de kraftigst voksende 

poppelsorter er der opnået gennemsnitlige 
plantehøjder på cirka 4 meter.
 Der blev i foråret 2011 anlagt tre træartsfor
søg, hvoraf et er etableret som landsforsøg ved 
Skejby, og de to er etableret af Aarhus Universi
tet. I forsøget ved Skejby indgår seks poppelsor
ter, en pilesort samt en rødeltype (frøkilde). 
Forsøgets etablering samt registreringer i etable
ringsåret er beskrevet i Oversigt over Landsfor
søgene 2011, side 196 og 197.
 I 2012 er ukrudt bekæmpet kemisk med Logo 
og Quartz den 9. marts og med Agil og Matrigon 
den 4. juli. Bekæmpelsen har været meget ef
fektiv. Forsøget er den 26. marts gødsket med 
120 kg kvælstof pr. ha i form af NS 246. Da 
nogle af poppelsorterne havde ret lav anslags
procent ved etableringen, er der den 12. marts 
2012 efterplantet med stiklinger for at opnå ens 
plantetal i alle parceller. Der er især efterplantet 
i poppelsorten AF8, hvor op mod 20 procent af 
planterne er efterplantet på grund af dårlig stik
lingekvalitet i etableringsåret. Der er også efter
plantet en del i parceller med OP42, Hybrid 275 
og Androscoggin. Poppelsorterne Max 1 og Max 
3 og pilesorten Inger har generelt været veleta

I træartsforsøget ved Skejby er der observeret for
skelle i tidspunktet for knopbrydning for de forskel
lige poppelsorter, idet sorten AF8 er sprunget ud 
nogle dage senere end de øvrige sorter. Til venstre 
ses sorten OP42 og til højre sorten AF8, begge fo
tograferet den 17. april 2012. (Fotos: Søren Ugilt 
Larsen, AgroTech).
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blerede, og der er kun efterplantet få stiklinger. 
Rødel er godt etableret med barrodsplanter, og 
der har ikke været behov for efterplantning. De 
efterplantede stiklinger er generelt slået godt 
an, og ved optælling af plantetal i oktober 2012 
er der ingen sikker forskel i plantetal mellem sor
terne og arterne, og plantetallet er i gennemsnit 
1,0 til 1,1 plante pr. m2. Planterne fra stiklinger, 
der er efterplantet i 2012, er imidlertid meget 
små, sammenlignet med planter fra 2011, og har 
en meget ugunstig konkurrencesituation. Det er 
derfor tvivlsomt, hvor meget disse planter vil 
bidrage til biomasseproduktionen, men til gen
gæld vil de kraftigere planter fra etableringsåret 
formodentlig kompensere en del med kraftigere 
vækst.
 Poppelsorten AF8 har haft knopbrydning 
nogle dage senere end de øvrige poppelsorter. 
Løvfald synes at finde sted lidt senere i Max 1 
og Max 3 end i de øvrige poppelsorter. Der er i 
oktober 2012 registreret rustangreb, antal skud 
pr. plante og plantehøjde. Se tabel 2. Ligesom i 
2011 er der særdeles meget rust i rødel og kun 
meget lidt rust i pilesorten Inger. I 2012 er der 
meget rust i poppelsorten AF8, som ikke havde 
så meget rust i 2011. Max 1 og Max 3 har mindst 
rustangreb blandt poppelsorterne. Der er ingen 
forskel i antal skud pr. plante blandt poppelsor
terne, der ligesom rødel har nogenlunde samme 
tilbøjelighed til at danne ét dominerende skud 
på nuværende tidspunkt. Til gengæld er der 
væsentligt flere skud pr. plante i pil. Det kan til 
dels skyldes, at harers gentagne afgnavninger af 

skud i etableringsåret har initieret dannelsen af 
flere skud. Poppelsorterne Max 1 og Max 3 samt 
pilesorten Inger har opnået størst plantehøjde 
efter anden vækstsæson med cirka 4 meter i 
gennemsnit og med enkelte planter på op til 5 
meter. Højdetilvæksten i 2012 er således op til 
2,5 meter i poppel, 3,0 meter i pil og 1,3 meter i 
rødel.
 Udbyttemåling ventes foretaget i vinteren 
2013 til 2014.

Græs på engarealer
Af seniorkonsulent Søren Ugilt Larsen1), natur
konsulent Lisbeth Nielsen2), naturkonsulent Anna 
Bodil Hald2) og seniorforsker Poul Erik Lærke3)

1) AgroTech. 2) Natur & Landbrug, 3) Aarhus Uni
versitet

Konklusion
På et engareal, domineret af lysesiv, har kalium
gødskning over fire år givet et årligt merudbytte 
på 13 hkg tørstof pr. ha samt øget fjernelsen af 
næringsstof med 2 kg fosfor pr. ha, hvorimod 
fjernelsen af kvælstof ikke er øget signifikant. 
Eftersåning med alm. rapgræs, timote og engræ
vehale har medført et lavt, men ikke signifikant 
merudbytte.
 På et engareal, domineret af mosebunke, 
har gødskning med kalium over fire år medført 
opretholdelse af et højt udbytteniveau på cirka 
100 hkg tørstof pr. ha, mens udbyttet i parceller 
uden kaliumgødskning årligt er faldet med 15 
hkg tørstof pr. ha. Kaliumgødskningen har øget 
næringsstoffjernelsen med 17 kg kvælstof pr. ha, 
mens fosforfjernelsen ikke er øget signifikant.
 På et engareal, domineret af alm. rapgræs og 
almindelig kvik, har gødskning med kalium over 
tre år givet et årligt merudbytte på 27 hkg tørstof 
pr. ha samt øget næringsstoffjernelsen med 29 
kg kvælstof og 5 kg fosfor pr. ha.
 På et engareal, domineret af lysesiv, og hvor 
der i 2009 blev udsået enten lokale frø af træv
lekrone eller lokalt urterigt enghø med henblik 
på at opnå en højere botanisk naturkvalitet, har 
effekten først vist sig tydeligt i 2012, men det har 
været muligt at opnå en positiv effekt på den bo
taniske artssammensætning. Der har ikke været 
nogen tydelig effekt på hverken tørstofudbytte 

Tabel 2. Rustangreb, skudtæthed og plante
højde oktober 2012 i træartsforsøg, etableret 
i maj 2011

Art Sort
Karakter 
for rust
angreb1)

Skud
tæthed,
skud pr. 
plante

Plante
højde,
meter

20112012. 1 forsøg
11. oktober 

2012
31. oktober 

2012
31. oktober 

2012
1. Poppel OP42 2,4 1,2 3,2
2. Poppel Max 1 1,6 1,4 3,9
3. Poppel Max 3 1,4 1,3 4,0
4. Poppel Hybrid 275 (NE42) 3,0 1,2 3,4
5. Poppel Androscoggin 3,1 1,3 3,6
6. Poppel AF8 4,5 1,3 2,5
7. Pil Inger 0,5 3,2 3,9
8. Rødel Truust (frøkilde) 4,8 1,4 2,8
LSD 1,1 0,2 0,6

1)  Skala 06, hvor 0 = ingen rust, og 6 = alle blade inklusive de øverste 
blade er dækket med rust.
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eller næringsstoffjernelse af at udså trævlekrone 
og enghø, men det primære formål har da også 
været ændring af botanikken.
 Samlet set synes kaliumgødskning derfor at 
have et betydeligt potentiale for at øge tørstof
produktionen og dermed energiproduktionen 
og næringsstoffjernelsen fra arealet, hvis græsset 
høstes til biogasproduktion. Der er dog forskel 
på, hvor store mængder kalium der skal tilføres 
for at opnå en effekt, og der stiles generelt mod, 
at kalium tilført ikke skal være højere end kalium 
fraført.
 Engarealerne har forskellige udgangspunkter 
og forskellige potentialer med hensyn til produk
tionsniveau, næringsstoffjernelse og botanisk 
sammensætning. Hvor der i forvejen er en stor 
biomasseproduktion og lav botanisk naturkvali
tet, er det relevant at forholde sig til behov for 
og mulig effekt af kaliumtilførsel. Hvor der i for
vejen er en lav biomasseproduktion og høj bota
nisk naturkvalitet, kan slæt indgå som en natur
plejestrategi, og her skal der som udgangspunkt 
ikke tilføres kalium.

Udbytte af græs på engarealer med forskellig 
pleje
Mange engarealer bliver ikke længere benyt
tet. Ved høst af græsset fra sådanne arealer til 
biogasproduktion kan der både opnås vedva
rende energi, fjernelse af næringsstoffer og en 
forbedring af arealernes naturkvalitet. Desuden 
kan næringsstofferne i det høstede græs bruges 
som økologisk gødning. Der blev i 2009 og 2010 
iværksat flere forsøg med forskellige plejestra
tegier på engarealer i Nørreådalen mellem Ran
ders og Viborg. Det er alle engarealer på humus
jord med 34 til 50 procent humus og reaktions
tal på 5 til 6. Nedenfor afrapporteres resultater 
vedrørende udbytter og næringsstoffjernelse i 
fire forsøg.

Kaliumgødskning og eftersåning på eng
arealer, domineret af lysesiv
På et engareal, domineret af lysesiv, har kalium
gødskning over fire år givet et årligt merudbytte 
på 13 hkg tørstof pr. ha samt øget fjernelsen af 
fosfor med 2 kg pr. ha, hvorimod fjernelsen af 
kvælstof ikke er øget signifikant. Eftersåning 
med alm. rapgræs, timote og engrævehale har 
medført et lavt, men ikke signifikant merudbytte.

Der blev i foråret 2009 anlagt et forsøg på et 
engareal, domineret af lysesiv. Forsøget blev 
etableret på et areal fem år efter ophør af drift. 
Se Oversigt over Landsforsøgene 2010 og 2011, 
henholdsvis side 188 og 189 samt 198 og 199. I 
forsøget indgår i alt seks behandlinger, hvor der 
er foretaget udbyttemålinger i de fem, mens det 
sidste forsøgsled er ubenyttet. Se tabel 3. Der er 
tre forsøgsled, som er tilført enten 0, 58 eller 115 
kg kalium pr. ha pr. år i form af vinasse i 2009 til 
2011 og enten 0, 45 eller 90 kg kalium i 2012. 
Der er et forsøgsled, hvor der i 2009 blev efterså
et med alm. rapgræs, timote og engrævehale, og 
hvor der ikke gødskes med kalium. I disse fire for
søgsled er der høstet to slæt pr. år i årene 2009 
til 2012, og her var den gamle vegetation fjernet 
tidligt i foråret 2009 ved forsøgsstart. Endvidere 
er der et forsøgsled uden kaliumgødskning og 
uden eftersåning, og hvor der blev høstet to slæt 
i 2009, inklusive den gamle vegetation efter pe
rioden uden drift, og en slæt pr. år i årene 2010 
til 2012. Der er i 2012 høstet første slæt den 11. 
juli og anden slæt den 10. september.
 Det gennemsnitlige tørstofudbytte i 2012 er 
40 hkg pr. ha, mens det i årene 2009 til 2011 var 
henholdsvis 51, 62 og 33 hkg pr. ha. Der er så
ledes markante årsvariationer i udbytteniveauet 
og signifikant mindre udbytte i 2011 og 2012 
end i de to første forsøgsår. Arealet var specielt 
i 2011 vådt i en længere periode. I første slæt i 
2012 er der signifikant større tørstofudbytte i 
forsøgsleddet med en slæt pr. år end i forsøgsled 
med to slæt pr. år, og udbyttet er på niveau med 
det samlede udbytte i forsøgsled med to slæt pr. 
år. Der er i 2012 en tendens til et større samlet 
tørstofudbytte i forsøgsleddene med vinasse
gødskning og i forsøgsleddet med eftersåning 
end i ubehandlede parceller, men forskellene er 
ikke signifikante. Der er i 2012 heller ingen sik
ker forskel i fjernelsen af næringsstoffer mellem 
forsøgsleddene, med undtagelse af, at der fjer
nes mere kalium i forsøgsled med vinassegødsk
ning.
 Set over den fireårige forsøgsperiode fra 2009 
til 2012 er der opnået et signifikant større tør
stofudbytte på 13 hkg mere pr. ha ved gødskning 
med 90 til 115 kg kalium pr. ha, sammenlignet 
med ubehandlet, mens 45 til 58 kg kalium pr. ha 
ikke har givet et signifikant merudbytte. Efterså
ning med græsfrø har givet en tendens til større 
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tørstofudbytte på 10, 12 og 8 hkg mere pr. ha i 
henholdsvis 2010, 2011 og 2012, men forskelle
ne er ikke statistisk sikre, hverken i de enkelte år 
eller over hele forsøgsperioden. De eftersåede 
græsarter antages at have større udbyttepoten
tiale end de eksisterende arter på arealet, men 
selv om de eftersåede græsser er veletablerede, 
synes de kun at bidrage med en moderat udbyt
testigning på dette areal. Som gennemsnit af 
forsøgsårene har ingen af behandlingerne med
ført signifikant større fjernelse af kvælstof, men 
gødskning med 90 til 115 kg kalium pr. ha har 
dog øget fjernelsen af fosfor signifikant fra cirka 
6 til 8 kg pr. ha.
 Kaliumtallet i ugødskede parceller var 3,5 i 
2010 og er 3,4 i 2012. Der er undertiden mang
lende overensstemmelse mellem jordbunds
analyser på humusjord og planternes nærings
stofindhold. Der er derfor primært vurderet på 
forholdet mellem plantenæringsstoffer i plante
materialet. Forholdet mellem koncentrationen 
af kvælstof og kalium i plantematerialet ved 
første slæt var 3,0 i 2009 og er 3,1 i 2012. Det 
har således ikke ændret sig meget på dette areal, 
hvor fosforindholdet ved første slæt har været 
lavt, svarende til 0,10 til 0,15 procent af tørstof
indholdet.

Forsøget fortsættes, hvis der kan skaffes nye pro
jektmidler.

Kaliumgødskning af engarealer, domineret af 
mosebunke 
På et engareal, domineret af mosebunke, har 
gødskning med kalium over fire år medført op
retholdelse af et højt udbytteniveau på cirka 
100 hkg tørstof pr. ha, mens udbyttet i parceller 
uden kaliumgødskning årligt er faldet med 15 
hkg tørstof pr. ha. Kaliumgødskningen har øget 
næringsstoffjernelsen med 17 kg kvælstof pr. ha, 
mens fosforfjernelsen ikke er øget signifikant.
 I foråret 2009 blev der anlagt et forsøg på et 
engareal, domineret af mosebunke. Se Oversigt 
over Landsforsøgene 2010 og 2011, henholdsvis 
side 189 og 199 samt side 200. I forsøgsleddene 
er der tilført enten 0 eller 115 kg kalium pr. ha 
pr. år i 2009 og 2010 og 0 eller 90 kg kalium pr. 
ha pr. år i 2011 og 2012. Se tabel 4. Niveauet 
er blevet reduceret, da der de to første år ikke 
kunne høstes så meget kalium som tilført. Der 
høstes to slæt pr. år. Desuden er der et forsøgs
led, hvor der hverken gødskes med kalium eller 
høstes slæt, dvs. parceller til vurdering af udvik
ling i plantebestand helt uden pleje.
 Første slæt er taget 24. juni, 22. juni, 28. juni 

Tabel 3. Tørstofproduktion ved forskellig pleje og vinassegødskning af engarealer, domineret af 
lysesiv, og efter at arealet har været ude af drift i en femårig periode

Led 
nr.

Forsøgsbehandling Udbytte, hkg tørstof pr. ha Udbytte, kg næringsstof pr. ha

Gammel vegetation 
fjernet i maj 2009

Eftersåning i maj 
2009

Vinassegødskning,  
kg K pr. ha pr. år Slæt pr. år 1. slæt 2. slæt Sum af 

slæt

Sum af slæt

N P K

2012. 1 forsøg 11/7 2012 10/9 2012
1. Ja  0 2 19,6 11,9 31,5 52,4 4,2 14,0
2. Ja  58 2 30,9 13,6 44,6 63,3 4,7 48,5
3. Ja  901) 2 35,1 10,8 45,9 57,7 5,8 62,4
4.   0 1 43,7     
5. Ja Ja 0 2 26,8 12,4 39,2 57,7 5,4 27,5
LSD 15,6 ns ns ns ns 28,3

20092012. 1 forsøg
1. Ja  0 2   39,5 62,3 5,8 
2. Ja  58 2   46,3 66,4 5,6 
3. Ja  901151) 2   52,2 72,0 7,7 
4.   0 12      
5. Ja Ja 0 2   47,3 68,6 7,5 
LSD, behandling 7,9 ns 1,8 
LSD, år 7,9 11,7 1,8 
LSD, vekselvirkning ns ns ns 26,3

1) Kniveauet er nedjusteret i 2012 fra 115 til 90 kg pr. ha.
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og 21. juni, og anden slæt er taget 27. august, 1. 
oktober, 13. oktober og 27. august i henholdsvis 
2009, 2010, 2011 og 2012. I 2010 og 2011 blev 
anden slæt således udskudt på grund af periodi
ske oversvømmelser af arealet.
 I 2009 og 2010 var der ikke noget signifikant 
merudbytte af kaliumgødskning, men i 2011 
og igen i 2012 er der et sikkert merudbytte på 
henholdsvis 36 og 44 hkg tørstof pr. ha. I 2012 
er fjernelsen af kvælstof for første gang i for
søgsperioden signifikant større i parceller med 
kaliumgødskning end i parceller uden kalium
gødskning. Fjernelsen af fosfor er ikke signifi
kant større i 2012, selv om der i gennemsnit er 
fjernet 5 kg fosfor mere pr. ha i parceller med 
kaliumgødskning.
 Mens tørstofudbyttet har været nogenlunde 
stabilt over de fire vækstsæsoner i parceller med 
kaliumgødskning, er udbyttet faldet signifikant 
i parceller uden kaliumgødskning med et gen
nemsnitligt årligt fald på 15 hkg tørstof pr. ha. 
Se tabel 4 og figur 5. Resultaterne tyder på, at 
jordens kaliumpulje over tid er reduceret ved 
biomassehøst uden kaliumtilførsel, hvilket har 
begrænset udbyttet. Ved gødskning med kalium 
har det til gengæld været muligt at opretholde 
et forholdsvis stabilt udbytte. I kraft af det større 
tørstofudbytte, som kaliumgødskning har med
ført, er der også opnået en signifikant større fjer
nelse af kvælstof, svarende til i gennemsnit 17 kg 
kvælstof pr. ha pr. år over forsøgsperioden. Der 

er således fjernet 132 til 149 kg kvælstof pr. ha 
med to slæt henholdsvis uden og med kaliumtil
førsel. Der er ingen sikker effekt af kaliumgødsk
ning på fosforfjernelsen, men der er signifikant 
årsvariation i fosforfjernelsen med 16, 23, 21 og 
15 kg fosfor fjernet pr. ha i henholdsvis 2009, 
2010, 2011 og 2012. For kaliumfjernelsen er 
der vekselvirkning mellem år og behandling. I 
parceller med kaliumgødskning ligger kalium
fjernelsen på et relativt højt niveau, svingende 
mellem 79 og 104 kg kalium pr. ha, mens der i 
parceller uden kaliumgødskning er et fald fra 43 
kg i 2009 til 16 kg kalium fjernet pr. ha i 2012. 
Gødskning med kalium kan således både være et 
middel til at opretholde tørstofudbytte og ener
giproduktion samt til at få fjernet større mæng
der kvælstof og potentielt også fosfor.
 Kaliumtallene i ugødskede parceller har væ
ret 3,9 i 2010 og 5,3 i 2012. Forholdet mellem 
koncentrationen af kvælstof og kalium i plante
materialet ved første slæt har været 2,8 i 2009 
og 6,0 i 2012. Det har således ændret sig mar
kant på dette areal. Analyser af kvælstof og 
kaliumindhold i plantematerialet kan eventuelt 
foretages årligt, således at man kan følge med 
i arealets udvikling. På dette areal har plante
materialets fosforindhold ved første slæt været 
0,15 til 0,25 procent af tørstofindholdet.

Tabel 4. Tørstofproduktion ved vinassegødsk
ning af engarealer, domineret af mosebunke

Vinassegødskning,
kg K pr. ha pr. år

Udbytte, hkg tørstof pr. ha Udbytte, kg 
næringsstof pr. ha

1. slæt 2. slæt
Sum 

af 
slæt

Sum af slæt

N P K

2012. 1 forsøg 21/6 2012 27/8 2012
0 22,6 30,2 52,8 116,6 12,1 16,3
90 53,4 43,8 97,2 164,8 17,3 78,7
LSD 18,4 10,6 24,5 44,7 ns 25,1

20092012. 1 forsøg
0    132,2 18,0 
90115    149,1 19,6 
LSD, behandling    15,0 ns 
LSD, år    ns 5,0 
LSD, vekselvirkning   28,1 ns ns 27

0

20

40

60

80

100

120

2009 2010 2011 2012

U
db

yt
te

, h
kg

 tø
rs

to
f p

r. 
ha

År

Udbytte i enggræs over tid

Med kalium Uden kalium

Figur 5. Udvikling i tørstofudbytte med og uden 
kaliumgødskning på engareal, domineret af mose
bunke.
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Forsøget fortsættes, hvis der kan skaffes nye pro
jektmidler.

Kaliumgødskning af engarealer, domineret af 
alm. rapgræs og almindelig kvik
På et engareal, domineret af alm. rapgræs og 
almindelig kvik, har gødskning med kalium over 
tre år givet et årligt merudbytte på 27 hkg tørstof 
pr. ha samt øget næringsstoffjernelsen med 29 
kg kvælstof og 5 kg fosfor pr. ha.
 Der blev i foråret 2010 anlagt et forsøg på 
et engareal på humusjord, domineret af alm. 
rapgræs og almindelig kvik. Se Oversigt over 
Landsforsøgene 2011, side 200 og 201. Arealet 
er fugtigt med en vandstand på 20 til 30 cm un
der terræn og i perioder højere, men arealet har 
ikke været oversvømmet i de tre forsøgsår, da 
der kun er små udsving i vandstanden på dette 
areal. I forsøgsleddene er der tilført enten 0, 58 
eller 115 kg kalium pr. ha i form af vinasse i 2010 
og 0, 45 eller 90 kg kalium pr. ha i 2011 og 2012. 
Der er høstet to slæt pr. år. Se tabel 5.
 I hverken 2010 eller 2011 var der signifikant 
effekt af kaliumgødskningen på tørstofudbyt
tet, men i 2012 er der et merudbytte på 32 hkg 
tørstof pr. ha ved både 45 og 90 kg kalium pr. 
ha. Fosforfjernelsen er øget med 5 kg pr. ha ved 
kaliumgødskning, fra 13 til 18 kg pr. ha.
 Der er ingen sikker forskel i udbytteniveau 
mellem forsøgsårene. Som gennemsnit af de tre 
forsøgsår er der opnået 26 hkg mere tørstof pr. 
ha ved gødskning med 45 til 58 kg kalium pr. ha, 
mens gødskning med 90 til 115 kg kalium pr. ha 
kun har givet yderligere 1 hkg mere pr. ha. Kali
umgødskning har øget fjernelsen af både kvæl
stof og fosfor signifikant med 29 kg kvælstof og 
5 kg fosfor, når der gødskes med 45 til 58 kg ka
lium. Forsøget viser, at kaliumgødskning på det
te engareal, domineret af alm. rapgræs og kvik, 
både kan øge tørstofproduktionen og fjernelsen 
af kvælstof og fosfor fra arealet.
 Kaliumtallet i de ugødskede parceller har væ
ret 6,1 i 2012. Forholdet mellem koncentratio
nen af kvælstof og kalium i plantematerialet ved 
første slæt har været 2,5 i 2010 og 3,6 i 2012. 
Der har således været en vis stigning over den 
treårige periode. På dette areal har plantemate
rialets fosforindhold ved første slæt været 0,2 til 
0,3 procent af tørstofindholdet.
 Resultaterne her svarer godt til forsøget på 

engarealet, domineret af mosebunke, hvor der 
også først har været en sikker udbytteeffekt i 
tredje og fjerde forsøgsår, men hvor der dog ikke 
er opnået en signifikant øget fosforfjernelse. På 
engarealet, domineret af lysesiv, har produk
tionsniveauet været lavere, men der er opnået 
et merudbytte ved kaliumgødskning set over de 
fire forsøgsår, selv om effekten kun er signifikant 
i ét af årene. Samlet set synes kaliumgødskning 
derfor at have et betydeligt potentiale for at 
øge tørstofproduktionen og dermed energipro
duktionen og næringsstoffjernelsen fra arealet, 
hvis græsset høstes til biogasproduktion. Det er 
først og fremmest relevant at benytte kalium på 
arealer med et højt produktionsniveau, og hvor 
der ikke er risiko for at ødelægge den botaniske 
sammensætning. Hvor der i forvejen er en lav 
biomasseproduktion og høj botanisk naturkva
litet, kan slæt indgå som en naturplejestrategi, 
og her skal der som udgangspunkt ikke tilføres 
kalium. Her tilrådes en naturkvalitetsvurdering 
før eventuel kaliumtilførsel.
 Forsøget fortsættes, hvis der kan skaffes nye 
projektmidler.

Eftersåning med urter og enghø
På et engareal, domineret af lysesiv, blev der i 
2009 udsået enten lokale frø af trævlekrone el
ler af lokalt, urterigt enghø med henblik på re
lativt hurtigt at øge den botaniske naturkvalitet. 

Tabel 5. Tørstofproduktion ved vinassegødsk
ning af engarealer, domineret af alm. rapgræs 
og almindelig kvik

Vinassegødskning, 
kg K pr. ha pr. år

Udbytte, hkg tørstof pr. ha Udbytte, kg 
næringsstof pr. ha

1. slæt 2. slæt Sum af 
slæt

Sum af slæt

N P K

2012. 1 forsøg 6/7 2012 10/9 2012
0 34,5  9,5 44,0  84,4 13,1 24,4
45 61,9 14,0 75,9 117,0 18,0 63,1
90 62,9 13,1 76,1  99,4 17,9 84,7
LSD 27,1 ns 18,8 ns 3,6 22,6

20102012. 1 forsøg
0   45,8  90,7 13,4 28,1
4558   72,1 120,1 18,1 67,9
90115   73,2 118,9 18,4 85,0
LSD, behandling   10,8 23,2 3,5 10,1
LSD, år   ns ns ns ns
LSD, vekselvirkning   ns ns ns ns
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Der har ikke været nogen effekt på hverken tør
stofudbytte eller næringsstoffjernelse, hvilket 
heller ikke var forventet. Der er opnået en god 
etablering af trævlekrone, der er benyttet som 
modelplanteart, men først tydeligt i 2012. Det 
kræver således en vis tålmodighed at opnå den 
ønskede effekt.
 Der blev i foråret 2009 etableret et forsøg 
med eftersåning med frø og urterigt hø på et eng
areal med humusjord og en betydelig bestand af 
lysesiv. Se Oversigt over Landsforsøgene 2011, 
side 201 og 202. Arealet er relativt fugtigt med 
en vandstand på 20 til 30 cm under terræn og 
i perioder højere. Der er fire forsøgsled i forsø
get. Se tabel 6. Ved etablering af forsøget den 
14. maj 2009 blev den eksisterende ”gamle” bio
masse klippet af og fjernet i tre af de fire forsøgs
led. I et af disse forsøgsled blev der den 11. juli 
2009 kort efter høst af første slæt udsået frø af 
trævlekrone, som var høstet på et nærliggende 
engareal. I et andet forsøgsled blev der den 8. 
juli 2009 umiddelbart efter høst af første slæt 
”udsået” enghø fra et nærliggende engareal med 
en betydelig bestand af trævlekrone, men også 
en række andre engplantearter. Hø fra 1 m2 blev 
spredt på 3 m2 på et areal, der først var høstet i 
lav stubhøjde og ridset op, således at frøene kun
ne få kontakt med jorden. Et tredje forsøgsled er 
uden tilførsel af frø, og der er høstet to slæt pr. 
år i disse tre forsøgsled. Endelig er der et forsøgs
led, hvor der blev høstet to slæt i 2009, inklusive 
den gamle vegetation efter perioden uden drift, 

og en slæt pr. år i årene 2010 til 2012. Første slæt 
er taget på næsten samme tidspunkt de fire år i 
perioden 8. til 11. juli, mens anden slæt er taget 
21. til 22. september i de første to år, 7. oktober 
i tredje år samt 11. september i fjerde år.
 Der er ved høst af første slæt i 2012 betyde
ligt større tørstofudbytte i forsøgsleddet med 
en slæt pr. år, og årsagen er sikkert, at planterne 
har været bedre til at klare oversvømmelsen 
i sensommeren og efteråret 2011. Se tabel 6. 
For de tre forsøgsled med to slæt pr. år er der 
ingen signifikant forskel i samlet tørstofudbytte 
og heller ingen forskel i næringsstoffjernelsen. 
Samlet set over de fire forsøgsår er der ingen sik
ker behandlingseffekt på hverken udbytte eller 
næringsstoffjernelse, dog med undtagelse af, at 
der fjernes mere kalium i parceller, hvor der er 
udsået enghø, end i parceller uden eftersåning 
og parceller med eftersåning med trævlekrone. 
Til gengæld har der været signifikante forskelle i 
tørstofudbytte mellem årene med 42, 58, 33 og 
31 hkg tørstof pr. ha i henholdsvis 2009, 2010, 
2011 og 2012.
 På arealet var der dominans af lysesiv i star
ten, men der er ved slåning blevet mere lyså
bent, og der er kommet flere arter, også arter 
med høj botanisk naturkvalitet. Kaliumtallet var 
3,8 i 2010. På dette areal var plantematerialets 
fosforindhold ved første slæt lavt, 0,10 til 0,15 
procent af tørstofindholdet.
 Forsøget fortsættes, hvis der kan skaffes nye 
projektmidler.

Tabel 6. Tørstofproduktion ved forskellig eftersåning på engarealer, domineret af lysesiv

Led nr.

Forsøgsbehandling Udbytte, hkg tørstof pr. ha Udbytte, kg næringsstof pr. ha

Gammel vegetation 
fjernet i maj 2009

Eftersåning i 
maj 2009 Slæt pr. år 1. slæt 2. slæt Sum af slæt

Sum af slæt

N P K

2012. 1 forsøg 11/7 2012 11/9 2012
1. Nej  1 42,7
2. Ja  2 17,3 11,1 28,4 47,7 3,6  9,9
3. Ja Trævlekrone 2 16,7 12,5 29,2 52,4 4,0 10,3
4. Ja Enghø 2 19,2 15,0 34,2 57,8 4,5 13,2
LSD 18,6 ns ns ns ns ns

20092012. 1 forsøg
1. Nej  12      
2. Ja  2   38,2 57,6 5,6 17,7
3. Ja Trævlekrone 2   38,7 58,1 5,6 16,9
4. Ja Enghø 2   46,0 68,5 6,9 22,2
LSD, behandling ns ns ns 5,1
LSD, år 12,6 17,7 2,4 6,5
LSD, vekselvirkning ns ns ns ns
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Græs på omdriftsarealer

Gødskning af strandsvingel og rørgræs
Der er i 2012 gennemført to forsøg med gødsk
ning af strandsvingel og rørgræs med kvælstof
gødskning og fosfor og kaliumgødskning på 
fugtig sandjord. Der er opnået store udbytter 
ved gødskning med kvælstof. Rørgræs giver lidt 
større tørstofudbytte end strandsvingel, men på 
grund af højere energikoncentration i strand
svingel opnås et større energiudbytte i denne af
grøde, især ved stor kvælstoftilførsel. Gødskning 
med fosfor og kalium har givet et sikkert merud
bytte, som ikke er rentabelt.
 Slætgræs kan bruges som supplerende bio
masse til biogasproduktion, for eksempel som 
alternativ til majs. Slætgræs kan eventuelt dyr
kes på marginale omdriftsarealer med begræn
set egnethed til korn og andre enårige afgrøder. 
For at belyse produktionsmulighederne med 
slætgræs på fugtig sandjord er der anlagt for
søg med gødskning af strandsvingel og rørgræs. 
Strandsvingel har et stort udbyttepotentiale og 
egner sig til fugtige arealer. Rørgræs er også vel
egnet til fugtige arealer, men der er begrænset 
viden om udbyttepotentialet.
 Der er i 2012 gennemført to forsøg for at be
lyse, hvilke udbytter der kan opnås ved tre slæt 
pr. år i strandsvingel og rørgræs ved forskellig 
gødskning med kvælstof og henholdsvis med 
og uden gødskning med fosfor og kalium. Begge 
forsøg er anlagt på JB 1 i Midtjylland, hvor det 
ene areal (forsøg 001) er temmelig fugtigt, og 
det andet areal (forsøg 002) er moderat fugtigt. 
Humusindholdet er henholdsvis 6,0 og 5,4 pro
cent. I begge forsøg blev strandsvingel og rør
græs udlagt i renbestand den 9. april 2011. Der 
blev udsået 35 kg frø pr. ha af strandsvingel af 
sorten Barolex og 20 kg frø pr. ha af rørgræs af 
sorten Bamse. I etableringsåret blev der gødsket 
med 50 kg kvælstof, 20 kg fosfor og 105 kg ka
lium pr. ha ved udlæg samt 50 kg kvælstof pr. ha 
ultimo juni. Der blev taget slæt ultimo juni og i 
september 2011. I etableringsåret var der en ret 
tæt bestand af strandsvingel, mens bestanden af 
rørgræs var mere tynd. Der blev ikke foretaget 
ukrudtsbekæmpelse i etableringsåret, og der 
var en kraftig forekomst af især enårig rapgræs, 
som især konkurrerede hårdt mod rørgræsset. I 

parceller med rørgræs var der en del hundegræs, 
givetvis på grund af forekomst af hundegræsfrø i 
rørgræsudsæden.
 Forsøgsbehandlingerne er indledt i 2012. 
Begge græsarter er gødsket med alle kombina
tioner af fire kvælstofmængder og to fosfor og 
kaliummængder. Kvælstofmængden har været 
0, 150, 300 eller 450 kg pr. ha. Fosfor og kalium
mængden har været 0 kg fosfor og 0 kg kalium 
pr. ha eller 24 kg fosfor og 250 kg kalium pr. ha. 
Gødskningen med kvælstof og kalium er fordelt 
med cirka 45 procent til første slæt, 35 procent 
til anden slæt og 20 procent til tredje slæt, og 
gødskningen er udført 28. marts, 5. juni og 8. til 
9. august. Hele fosformængden er tilført på en 
gang den 28. marts. I begge forsøg er de tre slæt 
taget 5. juni, 8. august og 24. oktober. I marts 
2012 er der udtaget jordprøver forud for for
søgsbehandlingerne. Fosfortallet er henholdsvis 
2,6 og 2,9 i de to forsøg, mens kaliumtallet er 
henholdsvis 5,1 og 4,0.
 Ved høst af første slæt har rørgræsset været fra 
50 til 119 cm højt, afhængigt af gødskning, men 
generelt meget opret og med stor tilbøjelighed 
til stængeldannelse uanset gødskning. Strand
svingel har været mindre opret, højden fra 38 til 
91 cm, og der har kun været en svag tendens til 
stængeldannelse. Ved anden slæt har rørgræsset 
været fra 38 til 99 cm højt og igen med nogen 
stængeldannelse, mens strandsvingel har været 
fra 27 til 39 cm høj og uden stængeldannelse. 
Ved tredje slæt har højden været 20 til 83 cm for 
rørgræs og 23 til 79 cm for strandsvingel, og beg
ge græsarter har været uden stængeldannelse.
 For strandsvingel fordeler tørstofudbyttet 
sig med 42 procent, 38 procent og 21 procent i 
henholdsvis første, anden og tredje slæt. For rør
græs er fordelingen 44 procent, 42 procent og 
14 procent. Der er altså begrænset forskel i de 
to græsarters vækstforløb, selv om sidste slæt for 
strandsvingel bidrager med en lidt større andel 
af det samlede udbytte. Det samlede tørstofud
bytte er større i forsøg 001 end i forsøg 002 med 
henholdsvis 125 og 109 hkg pr. ha som gennem
snit af alle behandlinger. Forskellen er størst i 
parceller uden kvælstofgødskning, hvor det gen
nemsnitlige udbytte er 53 hkg pr. ha i forsøg 001 
og 24 hkg i forsøg 002.
 Udbytte og kvalitetsparametre er i tabel 7 vist 
som summen af de tre slæt for hver af behand
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lingerne. Der er signifikant effekt af hver af de 
tre faktorer kvælstofgødskning, fosfor og kali
umgødskning og græsart på næsten alle de viste 
måleparametre. For flere af måleparametrene er 
der vekselvirkning mellem kvælstofgødskning 
og græsart, dvs. at de to græsarter reagerer for
skelligt på kvælstofgødskningen for disse måle
parametre. Græsarterne reagerer generelt ens 
på fosfor og kaliumgødskning, og effekten af 
kvælstofgødskning øges ikke af fosfor og kali
umgødskning.

Tørstofudbyttet stiger signifikant med stigende 
kvælstofmængde, og der er opnået meget store 
tørstofudbytter. Figur 6 viser responskurverne 
for kvælstofgødskning med og uden fosfor og 
kaliumgødskning, og det generelle udbytteni
veau øges signifikant med 13 hkg tørstof pr. ha 
ved gødskning med fosfor og kalium. Effekten 
af fosfor og kaliumgødskning er overraskende 
lav på grov sandjord med relativt lave værdier af 
fosfor og kaliumtal. Rørgræs giver 10 hkg tørstof 
pr. ha mere end strandsvingel.

Tabel 7. Gødskning af strandsvingel og rørgræs (første brugsår). Udbytter og kvalitetsparametre 
er beregnet som sum af alle tre slæt. (L1)

Græsart

Gødskning

Tørstof, 
pct.

Aske, 
pct. i 

tørstof

FK org. 
stof

NEL20, 
MJ pr. 
kg TS

Udbytte pr. ha
Netto

udbytte,
kr. pr. haPKgødsk

ning1)

Ngødsk
ning, kg 

pr. ha

hkg tør
stof

hkg org. 
tørstof NEL20, a.e. NEL20, GJ

2012. 2 forsøg
Rørgræs ÷ 0 28,0 6,1 67,5 5,33 45,2 43,8 32,4 24,1 4.696
Rørgræs ÷ 150 28,3 5,3 63,1 5,03 114,9 107,7 77,8 57,8 9.937
Rørgræs ÷ 300 27,3 4,9 61,9 4,97 150,7 139,6 100,8 74,9 12.082
Rørgræs ÷ 450 25,8 5,0 62,1 5,04 162,6 149,4 110,3 81,9 12.251
Rørgræs + 0 27,2 6,6 67,4 5,32 47,4 45,7 33,8 25,1 2.730
Rørgræs + 150 25,3 6,3 63,0 5,00 122,7 113,0 82,6 61,3 8.596
Rørgræs + 300 24,4 6,2 61,4 4,89 160,1 144,2 105,2 78,2 10.683
Rørgræs + 450 22,5 6,6 63,4 5,10 172,6 153,1 118,7 88,1 11.433
Strandsvingel ÷ 0 28,5 6,1 73,9 5,83 31,6 31,0 24,9 18,5 3.604
Strandsvingel ÷ 150 24,4 5,6 71,0 5,64 99,0 93,5 75,2 55,8 9.560
Strandsvingel ÷ 300 22,1 5,5 70,2 5,68 129,8 120,6 99,2 73,7 11.847
Strandsvingel ÷ 450 22,3 5,3 72,0 5,80 151,6 139,4 118,2 87,8 13.400
Strandsvingel + 0 23,7 7,4 72,7 5,81 33,0 32,1 25,9 19,2 1.575
Strandsvingel + 150 21,4 7,2 71,0 5,65 108,5 99,9 82,5 61,3 10.628
Strandsvingel + 300 21,1 7,0 71,4 5,70 150,6 134,7 115,5 85,8 14.206
Strandsvingel + 450 23,2 6,2 74,4 5,86 192,9 169,9 152,3 113,1 18.337

Gennemsnit, Ngødskning
0 26,9 6,6 70,4 5,57 39,3 38,1 29,2 21,7 3.151

150 24,9 6,1 67,0 5,33 111,3 103,6 79,5 59,1 9.680
300 23,7 5,9 66,2 5,31 147,8 134,8 105,2 78,2 12.204
450 23,4 5,8 68,0 5,45 170,0 152,9 124,9 92,8 13.855

Gennemsnit, PKgødskning
÷ 25,8 5,5 67,7 5,42 110,7 103,1 79,8 59,3 9.672
+ 23,6 6,7 68,1 5,42 123,5 111,6 89,5 66,5 9.774

Gennemsnit, græsart
Rørgræs 26,1 5,9 63,7 5,08 122,0 112,1 82,7 61,4 9.051
Strandsvingel 23,3 6,3 72,1 5,75 112,1 102,6 86,7 64,4 10.394

LSD, Ngødskning 1,9 0,2 0,7 0,06 11,8 10,0 9,2 6,8 
LSD, PKgødskning 1,4 0,2 0,5 ns 8,4 7,1 6,5 4,8 
LSD, græsart 1,4 0,2 0,5 0,04 8,4 7,1 ns ns 
LSD, vekselvirkning N x PK ns 0,3 1,0 ns ns ns ns ns 
LSD, vekselvirkning N x græsart ns 0,3 1,0 0,08 ns ns 13,0 9,7 
LSD, vekselvirkning PK x græsart ns 0,3 ns ns ns ns ns ns 
LSD, vekselvirkning N x PK x græsart ns 0,5 ns ns ns ns ns ns 

1) I led med fosfor og kaliumgødskning er der tilført 24 kg P og 250 kg K pr. ha.
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Kvaliteten af biomassen er også påvirket af 
gødskningen. Tørstof og askeindholdet falder 
med stigende kvælstofmængde. Fosfor og kali
umgødskning giver også lavere tørstofindhold, 
men højere askeindhold. Rørgræs har lidt højere 
tørstofindhold og lidt lavere askeindhold end 
strandsvingel. Fordøjeligheden af organisk stof 
og energikoncentrationen i tørstof er væsentligt 
højere i strandsvingel end i rørgræs. Den højere 
kvalitet i strandsvingel opvejer det lidt mindre 
tørstofudbytte, således at det gennemsnitlige 
udbytte, målt i NEL20 a.e. og NEL20 GJ, er på 
samme niveau i de to græsarter med tendens 
til større udbytte i strandsvingel. Græsarterne 
responderer dog forskelligt på kvælstofgødsk
ningen, således at energiudbyttet stiger relativt 
mere i strandsvingel end i rørgræs med stigende 
kvælstofmængde.
 Rentabiliteten ved den anvendte gødskning 
med kvælstof henholdsvis fosfor og kalium er 
beregnet ud fra gødningspriser på 8 kr. pr. kg 
kvælstof, 13,90 kr. pr. kg fosfor og 6,80 kr. pr. kg 
kalium. Der foreligger ikke en klar markedspris 
for græs til biogasproduktion, og i mangel af en 
sådan pris er der anvendt en afgrødepris som for 
græs til foder, nemlig 145 kr. pr. afgrødeenhed. 
For rørgræs er der beregnet en økonomisk op
timal kvælstofmængde på 370 og 390 kg kvæl
stof pr. ha henholdsvis uden og med fosfor og 
kaliumgødskning. For strandsvingel er der rela
tivt højere merudbytter også ved høje kvælstof
mængder. Hvis der ikke gødskes med fosfor og 

kalium, er den økonomisk optimale kvælstof
mængde 437 kg kvælstof pr. ha, mens det med 
fosfor og kaliumgødskning er rentabelt at give 
op til mindst 450 kg kvælstof pr. ha, der er høje
ste niveau i forsøgene.
 Gødskning med 24 kg fosfor og 250 kg kalium 
pr. ha har i forsøgene givet et merudbytte på 
10 afgrødeenheder (NEL20 a.e.), og med de gæl
dende priser er denne gødskning med fosfor og 
kalium ikke rentabel på kort sigt.
 På grund af den megen nedbør i september 
og oktober 2012 er de planlagte målinger af N
min efter vækstsæsonen ikke gennemført.
 Forsøgene fortsætter.
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-PK: y = -0,00055*x2 + 0,535*x + 34,0
+PK: y = -0,00055*x2 + 0,535*x + 46,8

Figur 6. Udbytte ved gødskning af strandsvingel og 
rørgræs med og uden fosfor/kaliumgødskning. Gen
nemsnitsværdier er vist for to forsøg i 2012 (første 
brugsår).

Der er i 2012 gennemført to forsøg med gødskning 
af strandsvingel og rørgræs, udlagt i renbestand på 
fugtig sandjord i foråret 2011. Her høstes første slæt 
den 5. juni 2012 i forsøget ved Sunds. (Foto: Søren 
Ugilt Larsen, AgroTech).
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Efter- og mellemafgrøder

Fastliggende forsøg med 
 mellemafgrøder
Konklusion
Mellemafgrøder har reduceret nitratkoncentra-
tionen i jordvandet og nitratudvaskningen i for-
søgsled, gødsket efter normen. Mellemafgrøder-
ne har ikke påvirket udbyttet i den efterfølgende 
vintersædsafgrøde.

Forsøg
Efter- og mellemafgrøder er afgrøder, der dyrkes 
mellem to afgrøder med det formål at opsamle 
kvælstof. Efterafgrøder dyrkes før en forårssået 
afgrøde, og mellemafgrøder dyrkes før en vinter-
sædsafgrøde.
 I 2009 blev der anlagt et forsøg ved Jyderup 
på Sjælland på en lerblandet sandjord (JB 4) 
med mellemafgrøde af olieræddike, og forskel-
lige kvælstofniveauer i forsøgsarealet er placeret 
med keramiske sugeceller. Sugecellerne anven-
des til udtagning af prøver af jordvandet med 
cirka en måneds mellemrum i 1 meters dybde 
for at måle indholdet af nitrat.

Effekt af mellemafgrøde og kvælstofmængde 
på nitratudvaskningen
Resultaterne af udvaskningsmålingerne er vist 

i tabel 1. I alle tre efterår er efterafgrøden sået 
efter høst af vinterbyg mellem 12. og 15. august. 
Den efterfølgende vintersædsafgrøde er sået 
mellem 24. og 27. september.
 Der var en tydelig effekt af mellemafgrøden 
på den målte nitratkoncentration og den bereg-
nede nitratudvaskning i vinterhalvåret 2009 til 
2010. I efteråret 2009 var de to forsøgsled med 
mellemafgrøder identiske, da de forskellige gød-
ningstilførsler først begyndte i foråret 2010. I 
parcellerne med efterafgrøde blev nitratudvask-
ningen beregnet til 25 til 33 kg kvælstof pr. ha 
og i forsøgsleddene uden mellemafgrøde til 51 
til 53 kg kvælstof pr. ha.

Tabel 1. Fastliggende forsøg med mellemafgrøder og måling af udvaskning. Målt nitratkoncen-
tration i jordvandet i 1 meters dybde samt beregnet nitratudvaskning. Afstrømningen er bereg-
net med modellen Evacrop. Olieræddiken blev sået efter høst henholdsvis 15. august 2009, 15. 
august 2010 og 12. august 2011. I forsøgsleddene uden efterafgrøde har der været bevokset 
med spildkorn. Vintersædsafgrøderne er sået 24. til 27. september. (T1)

Bevoksning efterår 
2009, 2010 og 2011

Kvælstof forår 
2010, 2011 og 

2012

Nitratkoncentration i jordvandet, mg nitrat-N pr. liter Udvaskning, kg N pr. ha

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Gns. sept. - marts Sept. - marts

1 forsøg
Olieræddike Norm 10,0 13,2 17,5 24,8 49,0 49,0
Olieræddike Norm + 30 N 13,1 20,3 19,4 32,5 75,5 54,3
Ingen efterafgrøde Norm 20,4 21,6 23,1 50,6 80,0 64,7
Ingen efterafgrøde Norm + 30 N 21,4 19,0 25,2 53,1 70,5 70,6

Parceller med og uden mellemafgrøde af olieræd-
dike i 2011 i de fastliggende forsøg. Parcellernes 
udseende i 2009 og 2010 er vist i Oversigt over 
Landsforsøgene 2011 på side 227. (Foto: Martin 
Rath Olsen, Gefion).
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I vinteren 2010 til 2011 har mellemafgrøden re-
duceret udvaskningen markant i forsøgsleddet 
gødsket efter normen. Nitratudvaskningen i for-
søgsleddet, gødsket med 30 kg kvælstof pr. ha 
over normen, var på niveau med udvaskningen 
i forsøgsleddene uden mellemafgrøde.
 I vinteren 2011 til 2012 har efterafgrøden 
reduceret nitratudvaskningen med cirka 15 kg 
kvælstof pr. ha, og gødskning med 30 kg kvæl-
stof pr. ha over normen har forøget nitratud-
vaskningen med cirka 5 kg kvælstof pr. ha.
 Afstrømningen har været cirka 250 mm i vin-
teren 2009 til 2010, cirka 360 mm i vinteren 
2010 til 2011 og cirka 280 mm i vinteren 2011 til 
2012. I vinteren 2009 til 2010 startede afstrøm-
ningen i begyndelsen af november og sluttede 
midt i april. I vinteren 2010 til 2011 startede 
afstrømningen allerede omkring 1. oktober og 
sluttede midt i april. I vinteren 2011 til 2012 
er afstrømningen startet allerede i august og er 
sluttet midt i marts.

Eftervirkning af mellemafgrøden
Udbyttemålinger i vintersædsafgrøden i den 
følgende vækstsæson anvendes til vurdering af 
eftervirkningen af efterafgrøden. Resultaterne 
af udbyttemålingerne er vist i tabel 2.

Arter
Konklusion
Kvælstofoptagelsen i september i mellemafgrø-
derne er mindre end cirka 10 kg pr. ha i 2010 
og mindre end 20 kg pr. ha i 2011. Den største 
kvælstofoptagelse er fundet i de korsblomstrede 

afgrøder, sået to eller fire uger før høst. Kvæl-
stofoptagelsen er lille i vinterrug og havre, sået 
lige efter høst. Mellemafgrøderne reducerede N-
min med cirka 5 kg kvælstof pr. ha i september 
2010 og cirka 15 kg kvælstof pr. ha i september 
2011. De korsblomstrede efterafgrøder reduce-
rede N-min med knap 15 kg kvælstof pr. ha eller 
til cirka det halve i november 2010. I 2011 var 
N-min indholdet lavt i alle parceller i november, 
hvilket skyldtes tab, forårsaget af ekstraordinært 
store nedbørsmængder i juli og august.

Forsøg
Der blev i 2010 anlagt tre forsøg, hvor forskellige 
arter, anvendt som efter- og mellemafgrøder, blev 
sammenlignet. To af de anlagte forsøg blev kasse-
ret på grund af ringe fremspiring af mellemafgrø-
derne. I 2011 blev der ligeledes anlagt tre forsøg, 
og de to er blevet gennemført til høst 2012. 
 I 2010 blev det gennemførte forsøg anlagt i 
vinterhvede og forud for vårbyg til høst 2011, og 
effekten som mellemafgrøde blev belyst ved må-
linger sidst i september, og effekten som efteraf-
grøde blev belyst ved målinger i november. I for-
søgene blev kvælstofoptagelsen i de forskellige 
arter undersøgt sammen med effekten på N-min 
og udbytte i den efterfølgende vårbygafgrøde.
 I 2011 blev forsøgene anlagt i vinterhvede og 
forud for en vintersædsafgrøde. Det betyder, at 
afgrøderne har fungeret som mellemafgrøder, 
og eftervirkningen er målt i den efterfølgende 
vinterhvedeafgrøde.
 I tabel 3 er vist de afprøvede afgrøder samt 
resultater af målinger og registreringer, gennem-
ført i forsøgene anlagt i 2010 og 2011. 

Tabel 2. Fastliggende forsøg med mellemafgrøder og måling af udvaskning. Udbytte og kvæl-
stofoptagelse i vinterbyg eller vinterhvede året efter mellemafgrøden. Olieræddiken blev sået 
efter høst henholdsvis 15. august 2009, 15. august 2010 og 12. august 2011. Vintersæden blev 
sået 24. til 27. september. (T1)

Bevoksning efterår  
2009, 2010 og 2011

Kvælstof forår 
2010, 2011 og 

2012

Udbytte og 
merudbytte, 

hkg kerne pr. ha

Udbytte i kerne, 
kg N pr. ha

Udbytte og 
merudbytte, 

hkg kerne pr. ha

Udbytte i kerne, 
kg N pr. ha

Udbytte og 
merudbytte, 

hkg kerne pr. ha

Udbytte i kerne, 
kg N pr. ha

2010 2011 2012

1 forsøg
Afgrøde Vinterbyg Vinterbyg Vinterhvede
Olieræddike Norm 56,1 97 60,6 102 76,9 109
Olieræddike Norm + 30 N 0,0 99 6,1 116 1,4 125
Ingen efterafgrøde Norm 0,0 92 1,0 100 1,5 110
Ingen efterafgrøde Norm + 30 N 0,6 102 3,9 109 5,3 128
LSD ns 5 ns 10 ns 8
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Tabel 3. Efter- og mellemafgrøder, sammenligning af forskellige arter. Tørstof og kvælstof i efteraf-
grøderne, N-min i efteråret 2010 og 2011 samt udbytte ved høst 2011 og 2012. Forsøget, anlagt 
i 2010, er beliggende på JB 7 på Falster, og eftervirkningen blev målt i vårbyg til høst 2011. Forsø-
gene, anlagt i 2011, er begge anlagt på JB 7 på henholdsvis Falster og i Østjylland. (T2)

Forsøgsbehandling Såtidspunkt  
2010

Jord-
type

Plan-
tebe-
stand,    
pl. pr. 

m2

Tørstof i af-
grøde efterår,

hkg pr. ha

Kvælstof i af-
grøde efterår,

kg N pr. ha

N-min efterår, kg pr. ha Ud-
bytte 

og mer-
udbytte 
i kerne 

ved 
høst

Kvæl-
stofud-
bytte  i 
kerne 

ved 
høst

September November

JB Sept. Sept. Nov. Sept. Nov. 0-25
cm

25-100 
cm

0-100 
cm

0-25
cm

25-100 
cm

0-100 
cm

hkg pr. 
ha

kg N  
pr. ha

2011. Antal forsøg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ingen mellemafgrøde - 7 01) - - - - 12 21 33 13 8 21 74,02) 1062)

Alm. rajgræs Forår 7 391) 8,5 - 19 - 8 10 18 10 6 16 -0,1 103
8 kg cikorie Forår 7 101) 6,4 - 17 - 10 14 24 12 6 18 1,1 106
13 kg olieræddike 6 uger før høst 7 261) 1,9 - 6 - 11 8 19 12 5 17 -1,7 102
13 kg olieræddike 4 uger før høst 7 251) 6,3 - 16 - 10 7 17 13 6 19 -0,5 105
13 kg olieræddike 2 uger før høst 7 201) 5,8 - 15 - 9 9 18 11 6 17 -0,7 105
10 kg gul sennep 2 uger før høst 7 71) 2,1 - 6 - 9 18 27 15 5 20 -1,7 101
5 kg vinterraps 2 uger før høst 7 51) 0 - 0 - 11 14 25 12 5 17 0,3 108

2010. Antal forsøg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ingen efterafgrøde - 7 0 1,0 1,0 3 9 6 39 45 4 22 26 69,63) 1063)

Alm. rajgræs Forår 7 90 5,2 4,2 11 12 7 30 37 3 14 17 -1,0 99
8 kg cikorie Forår 7 2 1,3 2,0 44) 6,44) 11 32 43 4 20 24 0,7 106
15 kg olieræddike 4 uger før høst5) 7 20 2,7 14,3 11 67 6 34 40 3 10 13 -0,1 104
10 kg gul sennep 4 uger før høst5) 7 38 2,8 19,8 11 59 6 32 38 6 8 14 -0,3 101
100 kg vinterrug Lige efter høst6) 7 386 1,7 2,6 6 9 11 39 50 3 13 16 -2,2 93
100 kg havre Lige efter høst6) 7 353 1,8 3,1 7 14 8 51 59 5 13 18 0,2 101
50 kg havre 
+ 8 kg olieræddike Lige efter høst6) 7 443 2,4 7,9 9 35 12 43 55 4 10 14 0,4 103
LSD ns ns ns ns

1) Plantedække, pct. dækning.
2) Vinterhvede.
3) Vårbyg.
4) Kun få cikorie er spiret, hovedsageligt spildkorn.
5) 12. juli 2010.
6) 7. september 2010.

Cikorie, sået forår i vinterhvede. (Foto: Hans Spel-
ling Østergaard, Videncentret for Landbrug).

Alm. rajgræs, sået forår i vinterhvede. (Foto: Hans 
Spelling Østergaard, Videncentret for Landbrug).
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Målinger i september
I september 2010 varierede tørstofudbyttet 
mellem 1 og 5 hkg pr. ha med det største udbyt-
te i alm. rajgræs. I september 2011 varierede tør-
stofudbyttet mellem 2 og 8,5 hkg pr. ha med det 
største udbytte i alm. rajgræs. I september 2010 
var kvælstofoptagelsen mindre end 10 kg pr. ha 
og i september 2011 mindre end 20 kg kvælstof 
pr. ha og størst i alm. rajgræs, gul sennep og oli-
eræddike. Kvælstofoptagelsen i olieræddike, 
sået fire uger før høst, i vinterrug og i havre var 
meget lille i 2010. Kvælstofoptagelsen i cikorie 
var god i september 2011, men meget lav i 2010. 
I september reducerede de mest effektive mel-
lemafgrøder N-min med 7 til 8 kg pr. ha i 2010 
og 15 kg pr. ha i 2011.

Målinger i november
I november 2010 var tørstofudbyttet størst i de 
korsblomstrede afgrøder og varierede mellem 
cirka 15 og 20 hkg pr. ha. Kvælstofoptagelsen i 
disse afgrøder var betydelig og varierede mellem 
cirka 60 og 65 kg pr. ha. Kvælstofoptagelsen i 
vinterrug og havre var også lav i november 2010. 
N-min indholdet i 2010 var lavere i november 
end i september, hvilket må skyldes tab ved ud-
vaskning eller denitrifikation i disse parceller, 
forårsaget af de store nedbørsmængder i efter-
året 2010. Olieræddike og gul sennep halverede 
N-min, sammenholdt med de ubevoksede par-
celler, hvilket må tilskrives den betydelige kvæl-
stofoptagelse i disse afgrøder.
 I november 2011 var N-min indholdet lavt i 
alle parceller, selv om de var bevoksede med vin-
tersæd og ikke med en efterafgrøde. Vintersæden 
blev sået sidst i september. Det lave N-min ind-
hold må primært skyldes tab ved denitrifikation 
og udvaskning, forårsaget af store nedbørsmæng-
der. I juli og august faldt der mere end 350 mm på 
Falster, hvor normalnedbøren er på cirka 130 mm. 
Forholdet bekræftes af, at N-min i de ubevoksede 
parceller var lavere i november end i september.

Eftervirkning
Der er ingen sikker eftervirkning af de afprøve-
de mellem- og efterafgrøder. Målinger af kvæl-
stofoptagelsen i vårbygafgrøden i 2011 tyder 
imidlertid på, at vinterrug og alm. rajgræs har re-
duceret kvælstofforsyningen til vårbygafgrøden.
 Forsøgene fortsætter.

Udsædsmængder i olie-
ræddike

Konklusion
I forsøg har udsædsmængderne af olieræddike 
varieret fra 8 til 20 kg pr. ha, og olieræddiken 
er sået cirka to uger før høst. Plantebestand og 
plantedække har i alle forsøg været større med 
stigende udsædsmængde, mens tørstofudbytte 
og kvælstofoptagelse i september og november 
i olieræddiken er upåvirket af udsædsmængden. 
Der er ingen sikre forskelle mellem N-min i no-
vember ved de forskellige udsædsmængder.

Forsøg
I tre forsøg i 2010 og 2011 er betydningen af ud-
sædsmængden for miljøeffekten af olieræddike 
som mellemafgrøde og efterafgrøde undersøgt. 
Effekten som mellem- og efterafgrøde vurderes 
ved målinger af afgrødens kvælstofoptagelse og 
N-min i henholdsvis september og november. 
Forsøgene blev anlagt i efteråret 2010 og 2011, 
og de opnåede resultater er vist i tabel 4. Norma-
le udsædsmængder ved såning før høst er 12 til 
15 kg pr. ha, men beregnes under hensyntagen 
til tusindkornsvægt.
 Betingelserne for afgrøderne i forsøgene 
var betydeligt bedre i 2011 end i 2010, hvilket 
afspejles i plantebestanden og kvælstofopta-
gelsen. Plantebestand, plantehøjde og plante-
dække er vist i tabel 28 på side 233 i Oversigt 
over Landsforsøgene 2011. I 2010 varierede 
plantebestanden meget mellem landsdelene på 
grund af den vanskelige og sene høst, specielt i 
Østjylland og på Lolland. Udsædsmængderne 
har varieret fra 8 til 20 kg pr. ha, og plantebe-
standen og plantedækket har i alle forsøg været 
større med stigende udsædsmængde, mens tør-
stofudbytte og kvælstofoptagelse i olieræddiken 
i september og november har været upåvirket af 
udsædsmængden. Der er ingen sikre forskelle 
mellem N-min i november ved de forskellige ud-
sædsmængder.
 Forsøget videreføres i efteråret 2012.
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Typer af efterafgrøder i 
 vårsæd

Konklusion
Hverken alm. rajgræs eller olieræddike, sået før 
høst, har haft indflydelse på udbyttet af dæksæ-
den. Olieræddike, sået før høst, har den største 
kvælstofoptagelse om efteråret. Alm. rajgræs 
samt olieræddike, sået før høst eller efter høst, 
er stort set lige effektive til at reducere N-min om 
efteråret. På grovsandet jord er der en lille, posi-
tiv eftervirkning af efterafgrøderne. Det er ikke 
tilfældet på sværere jordtyper. 

Forsøg
I 2009, 2010 og 2011 blev der anlagt henholds-
vis fem, fire og tre forsøg med forskellige typer 
af efterafgrøder: Forårsudlagt almindelig sildig 
rajgræs og olieræddike, sået før eller efter høst. 
Græsefterafgrøden blev sået lige efter såning 
af korn, og olieræddike, etableret før høst, blev 
sået med hånd cirka to uger før høst. Olieræd-
diken, etableret efter høst, blev sået med rad-
såmaskine efter to harvninger. Efterafgrøderne 
blev nedmuldet sent efterår på lerjord og i marts 
på sandjord. I forsøgene er målt udbytte i dæk-
sæd, udbytte i efterafgrøder og eftervirkning i 
vårbygafgrøden, sået året efter efterafgrøderne 

blev etableret. Forsøgene er fordelt på lerjord og 
sandjord og er fortrinsvis anlagt på marker, der 
er tilført husdyrgødning i årene forud.

Udbytte i dæksæd
Tre års forsøg med etablering af efterafgrøder i 
vårbyg af alm. sildig rajgræs og olieræddike, sået 
før eller efter høst, viser, at ingen af efterafgrø-
derne har signifikant indflydelse på udbyttet i 
dæksæden. Udbyttet i dæksæden i gennemsnit 
af tre år er vist i tabel 5.

Tabel 4. Udsædsmængder i olieræddike, sået to uger før høst. Tørstof- og kvælstofudbytte i 
olieræddike i september og november samt N-min i november. Plantebestand, plantehøjde og 
plantedække er vist i tabel 28 på side 233 i Oversigt over Landsforsøgene 2011. (T3)

Udsæds-
mængde Efterafgrøde

September November

Gns. 2010 og 2011

Plantebestand,    
pl. pr. m2

Tørstofudbytte,       
hkg pr. ha

Kvælstofudbytte, 
kg pr. ha

Tørstofudbytte, 
hkg pr. ha

Kvælstofudbytte, 
kg pr. ha

N-min 0-100 cm,  
kg pr. ha

Antal forsøg 5 5 5 5 5 5
- Ingen efterafgrøde 2 0,6 2 - - 22
8 kg Olieræddike1) 52 7,2 24 15 43 14
12 kg Olieræddike1) 60 6,3 21 16 45 13
16 kg Olieræddike1) 67 6,9 22 15 40 14
20 kg Olieræddike1) 77 7,6 23 16 45 12
8 kg Gul sennep2) 51 5,1 17 14 39 15
LSD ns ns ns ns -

1) I 2010 var sorten Rufus (TKV = 11) og i 2011 Siletina (TKV = 13).
2) I 2010 var sorten Valiant (TKV = 7) og i 2011 Passion (TKV = 7).

Tabel 5. Typer af efterafgrøder i vårsæd med 
måling af eftervirkning. Udbytte i dæksæd til 
høst 2009, 2010 og 2011. (T4) 

Efterafgrødestrategi 
2009, 2010 og 2011

Gns. 2009-2011

Udb. og 
merudb. i kerne, 

hkg pr. ha

Udbytte i kerne, 
kg N pr. ha

Antal forsøg 12 12
A. Ingen efterafgrøde 64,6 94
B. Rajgræs1) -0,1 94
C. Olieræddike sået 14 dage før høst2) -0,2 94
D. Olieræddike sået efter høst3) 0,0 96
LSD ns ns

1) Udsædsmængde: 8 kg pr. ha. Sådato: 7. april til 9. maj.
2) Udsædsmængde: 13 kg pr. ha. Sådato: 21. juli til 2. august.
3) Udsædsmængde: 13 kg pr. ha. Sådato 7. august til  3. august.
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Tørstofudbytte og kvælstofoptagelse i efteraf-
grøderne
Overjordisk tørstofudbytte og kvælstofoptagel-
se i spildkorn og ukrudt samt i efterafgrøderne 
i efteråret 2011 er vist i tabel 6. I tabel 7 og 8 er 
tre års resultater opdelt på henholdsvis JB 1 og 
jordtyper, hvor JB er over 1.
 Ved vurdering af resultaterne skal man være 
opmærksom på, at forsøgsleddet uden efteraf-
grøder er bevokset med den naturligt forekom-
mende vegetation af spildkorn og ukrudt. På JB 
1 er kvælstofoptagelsen i spildkorn og ukrudt 
på højde med kvælstofoptagelsen i rajgræsset, 
men mindre end i olieræddiken. På JB over 1 er 
kvælstofoptagelsen i spildkorn og ukrudt cirka 
halvdelen af optagelsen i rajgræsset.
 I gennemsnit af årene er tørstofudbyttet i 
spildkorn + ukrudt det samme som i olieræd-
dike, sået efter høst, men kvælstofoptagelsen er 
cirka 20 kg kvælstof pr. ha højere i olieræddike. 
Billedet er det samme i de enkelte år, bortset fra 
efteråret 2010, hvor udbyttet var meget lille i 
olie ræddike, sået efter høst. Her blev målingerne 
kun gennemført i et enkelt forsøg. Kvælstofopta-
gelsen i den overjordiske biomasse er hvert år og 
i gennemsnit af årene størst i olieræddike, sået 
før høst, mens kvælstofoptagelsen i olieræddike, 
sået efter høst, er den samme som i efterafgrø-
den af rajgræs.

N-min indholdet i november
Efterafgrøder dyrkes for at reducere N-min ind-
holdet om efteråret og dermed kvælstofudvask-
ningen i vinterhalvåret. Resultaterne af N-min 

målingerne i efteråret 2011 er vist i tabel 6. I 
tabel 7 og 8 er tre års resultater opdelt på hen-
holdsvis JB 1 og jordtyper, hvor JB er over 1.
 På JB 1 er N-min lav og uafhængig af bevoks-
ningen. Kvælstofoptagelsen i efterafgrøderne 
er betydelig, og det lave N-min indhold på JB 1 
skyldes tab i form af udvaskning før prøvetag-
ning. På andre jordtyper end grovsand er N-min 
lavere, hvor der er efterafgrøder, end i parcellen 
med spildkorn og ukrudt, men der er formentlig 
også her sket et kvælstoftab før prøvetagningen.
 Efterafgrøderne er stort set lige effektive til at 
reducere N-min, sammenholdt med parcellerne 
uden efterafgrøde, nemlig en reduktion på cirka 
10 kg kvælstof pr. ha, svarende til cirka en tred-
jedel af N-min indholdet, hvor der ikke har været 
efterafgrøde. Den forholdsvis beskedne effekt af 
efterafgrøden skal ses i lyset af, at spildkorn og 
ukrudt har reduceret N-min i parcellerne uden 
efterafgrøde, og at N-min indholdet generelt er 
så lavt, at det ikke kan blive meget mindre. I alle 
tre år ligger N-min indholdet i disse parceller på 
et lavt niveau, nemlig under 30 kg kvælstof pr. 
ha. Af tabellen fremgår, at kvælstofoptagelsen i 
spildkorn og ukrudt er betydelig.

Eftervirkning af efterafgrøderne
Eftervirkningen af efterafgrøderne i 2012, målt 
som udbyttet i vårbygafgrøden året efter efteraf-
grøderne, er vist i tabel 6. I tabel 7 og 8 er tre års 
resultater opdelt på henholdsvis JB 1 og jordty-
per, hvor JB er over 1.
 På grovsandet jord svarer eftervirkningen før-
ste år af en efterafgrøde af olieræddike, sået før 

Tabel 6. Typer af efterafgrøder i vårsæd med måling af eftervirkning. Kvælstofoptagelse i efteraf-
grøden samt N-min i november 2011. Desuden udbytter i vårbyg ved høst i 2012. (T5)

Efterafgrødestrategi 2011 Kvælstof forår 
2012

Tørstof i 
efterafgrøde, 

november 2011, 
hkg pr. ha

Kvælstofoptagelse 
i efterafgrøde, 

november 2011,
kg pr. ha

N-min i november 
2011, 0-100 cm,

kg pr. ha

Udbytte og 
merudbytte ved 

høst 2012,
hkg kerne pr. ha

Kvælstofudbytte i 
kerne, høst 2012,

kg N pr. ha

Antal forsøg 3 2 3 3 3
Ingen efterafgrøde 60 N

13,5 36 25
58,4 78

120 N 9,0 96
Alm. sildig rajgræs sået forår 60 N

24,1 62 15
-1,5 80

120 N 9,6 99
Olieræddike sået 2 uger før høst 60 N

25,2 87 17
1,1 80

120 N 8,8 98
Olieræddike sået lige efter høst 60 N

15,9 59 20
0,2 77

120 N 10,6 97
LSD, kvælstof forår ns ns - 5,2 6
LSD, efterafgrødestrategi ns ns - ns ns
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høst, og alm. rajgræs til cirka 10 kg kvælstof pr. 
ha i handelsgødning.
 På sværere jordtyper er eftervirkningen ne-
gativ første år. Det kan skyldes, at efterafgrøden 
har været så effektiv til at tømme jorden for N-
min om efteråret, at den efterfølgende vårbyg 
har haft mindre kvælstof til rådighed om foråret. 
Mineralisering af efterafgrøden har ikke kunnet 
erstatte det lavere N-min indhold. Eftervirknin-
gen af efterafgrøden vil derfor først komme de 
følgende år.
 Tre års forsøg med efterafgrøde af rajgræs og 
olieræddike, sået henholdsvis før og efter høst 
forud for vårbyg, viser, at

•	 	efterafgrøden	ikke	har	haft	indflydelse	på	ud-
bytte i dæksæden

•	 	olieræddike,	sået	før	høst,	har	optaget	64	og	
87 kg kvælstof pr. ha på henholdsvis ler- og 
sandjord

•	 	alm.	rajgræs,	sået	om	foråret,	og	olieræddike,	
sået efter høst, har optaget 24 til 50 kg kvæl-
stof pr. ha

•	 	der	 er	 optaget	22	 til	 27	 kg	 kvælstof	pr.	 ha	 i	
ukrudt og spildkorn

•	 	der	er	opnået	højest	merudbytte	på	grovsan-
det jord af olieræddike, sået før høst. Merud-
byttet er ikke signifikant

Tabel 7. Typer af efterafgrøder i vårsæd med måling af eftervirkning. Kvælstofoptagelse i efteraf-
grøden samt N-min i november 2009, 2010 og 2011. Desuden udbytter i vårbyg ved høst 2010, 
2011 og 2012. Forsøgene ligger på JB 1 i Vestjylland. (T6)

Efterafgrødestrategi 
2009, 2010 og 2011

Kvælstof forår 
2010, 2011 og 

2012

Tørstof i 
efterafgrøde, 

november. Gns. 
2009, 2010 og 
2011, kg pr. ha

Kvælstofoptagelse 
i efterafgrøde, 

november. Gns. 
2009, 2010 og 
2011, kg pr. ha

N-min i november. 
Gns. 2009, 2010 

og 2011, 0-100 cm,
kg pr. ha

Udb. og merudb. 
ved  høst. Gns. 
2010, 2011 og 

2012,
hkg kerne pr. ha

Kvælstofudbytte 
i kerne ved høst. 
Gns. 2010, 2011 

og 2012,
kg N pr. ha

Antal forsøg 3 2 3 3 3
Ingen efterafgrøde 60 N

10,3 22 19
53,2 62

120 N 10,4 86
Alm. sildig rajgræs sået forår 60 N

11,9 24 16
1,8 66

120 N 11,8 90
Olieræddike sået 2 uger før høst 60 N

20,6 87 15
3,7 67

120 N 14,6 92
Olieræddike sået lige efter høst 60 N

10,7 43 17
1,6 63

120 N 13,7 88
LSD, kvælstof forår - - - 1,3 3
LSD, efterafgrødestrategi 6,2 28,6 - ns ns

Tabel 8. Typer af efterafgrøder i vårsæd med måling af eftervirkning. Kvælstofoptagelse i efteraf-
grøden samt N-min i november 2009, 2010 og 2011. Desuden udbytter i vårbyg ved høst 2010, 
2011 og 2012. Forsøgene ligger på JB større end 1. (T6)

Efterafgrødestrategi 
2009, 2010 og 2011

Kvælstof forår 
2010, 2011 og 

2012

Tørstof i 
efterafgrøde, 

november. Gns. 
2009, 2010 og 

2011, hkg pr. ha

Kvælstofoptagelse 
i efterafgrøde, 

november. Gns. 
2009, 2010 og 
2011, kg pr. ha

N-min i november. 
Gns. 2009, 2010 

og 2011, 0-100 cm,
kg pr. ha

Udb. og merudb. 
ved  høst. Gns. 
2010, 2011 og 

2012,
hkg kerne pr. ha

Kvælstofudbytte 
i kerne ved høst. 
Gns. 2010, 2011 

og 2012,
kg N pr. ha

Antal forsøg 4 4 9 9 9
Ingen efterafgrøde 60 N

12,0 27 31
54,1 82

120 N 5,8 92
Alm. sildig rajgræs sået forår 60 N

20,3 50 21
-1,4 73

120 N 6,2 91
Olieræddike sået 2 uger før høst 60 N

18,1 64 18
0,9 78

120 N 6,1 95
Olieræddike sået lige efter høst 60 N

12,3 44 19
0,5 78

120 N 6,5 95
LSD, kvælstof forår - - - 1,3 3
LSD, efterafgrødestrategi 6,2 28,6 - ns ns
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•	 	der	på	sværere	jordtyper	ikke	er	opnået	mer-
udbytte af efterafgrøder første år

•	 	førsteårs	eftervirkningen	af	 efterafgrøder	på	
grovsandet jord svarer til 10 kg kvælstof pr. 
ha i handelsgødning

•	 	førsteårs	eftervirkningen	af	 efterafgrøder	på	
sværere jordtyper er negativ.

Forsøgsserien afsluttes.

Sorter
Konklusion
Formålet med forsøgene er at afklare, om der er 
sikre forskelle i forskellige arters og sorters evne 
til at optage kvælstof og til at reducere jordens 
indhold af N-min om efteråret. Årets forsøg viser, 
at der er betydelige forskelle mellem sorterne af 
efter- og mellemafgrøder i tørstofproduktion og 
kvælstofoptagelse i de overjordiske plantedele 
og også forskelle i N-min i jorden. Resultaterne 
viser imidlertid også, at alle sorterne reducerer 
N-min indholdet betydeligt i forhold til ubevok-
sede parceller.

Forsøg
I 2011 blev igangsat tre forsøg med arter og 
sorter af korsblomstrede efter- og mellemaf-
grøder. I forsøgene er afprøvet 15 sorter af oli-
eræddike, fem sorter af gul sennep og tre sorter 
af vinterraps. Hvor afgrøderne er afprøvet som 
mellemafgrøde, er de sået 14 dage før høst, og 
hvor de er afprøvet som efterafgrøde, er de sået 
umiddelbart efter høst af dæksæden vinterbyg. 
I forsøgene er der fokuseret på forskelle i sorter-
nes evne til at optage kvælstof og til at reducere 
jordens indhold af nitrat- og ammoniumkvælstof 
om efteråret. Forsøgene er gennemført efter 
samme forsøgsplan som de forsøg, der blev gen-
nemført i 2010 i samarbejde med Forsøgsvirk-
somheden Ytteborg og de berørte frøfirmaer. 
En del af de sorter, der blev afprøvet i 2010, er 
også afprøvet i 2011. Resultaterne af forsøgene, 
gennemført i 2010, er beskrevet i Oversigt over 
Landsforsøgene 2011 på side 229 til 232 og i en 
særskilt rapport. Resultaterne af forsøgene, gen-
nemført i 2011, er beskrevet i deres helhed i en 
særskilt rapport på www.LandbrugsInfo.dk og i 
sammendrag nedenstående.

Forsøgenes gennemførelse i 2011
I tabel 9 er vist en oversigt over sorter af olieræd-
dike og gul sennep i forsøgene i 2011. I tabellen 
er også markeret, hvilke sorter der var med i for-
søgene i 2010, samt de anvendte udsædsmæng-
der, som er beregnet efter tusindkornsvægt, idet 
fremspiringsprocenten ved såning før høst blev 
sat til 35 og ved såning efter høst til 70. I forsøgs-
leddene uden afgrøde fik den naturligt forekom-
mende vegetation af ukrudt og spildkorn lov at 
vokse. De vanskelige vejrforhold i efteråret 2011 
betød, at kun et enkelt af de tre anlagte forsøg 
blev gennemført som planlagt.

Kvælstofoptagelse i afgrøderne
I tabel 10 og 11 er sorternes kvælstofoptagelse i 
2010 og 2011 vist. Opgørelserne i tabellerne ba-
serer sig på to års forsøg. I tabel 10 er vist resul-
taterne fra målingerne i september, hvor afgrø-

Tabel 9. Arter og sorter af korsblomstrede mel-
lem- og efterafgrøder. Tusindkornsvægt og an-
vendte udsædsmængder i forsøgene, sået som 
mellemafgrøde før høst og som efterafgrøde 
efter høst. (N171), N181))

Afgrøde Sort TKV
Udsædsmængde, kg pr. ha

Sået før høst2) Sået efter høst3)

2011. 1 forsøg
Foderradise Structurator4) 18 26 18
Gul sennep Achilles4) 6 8 6
Gul sennep Brisant 6 9 6
Gul sennep Cover4) 6 8 6
Gul sennep Passion4) 7 10 7
Gul sennep Valiant4) 7 10 7
Olieræddike Adios4) 14 20 14
Olieræddike Akiro 14 20 14
Olieræddike Arena4) 11 15 11
Olieræddike Bento4) 12 18 12
Olieræddike Bokito 12 18 12
Olieræddike Defender4) 14 21 14
Olieræddike Gausiai4) 10 15 10
Olieræddike Guillotine4) 9 13 9
Olieræddike Lunetta4) 14 19 14
Olieræddike Radical4) 17 24 17
Olieræddike Ramses 11 15 11
Olieræddike Rimbo4) 17 24 17
Olieræddike Rutina 11 16 11
Olieræddike Siletina4) 13 19 13
Olieræddike Xcellent4) 20 28 20
Vinterraps Excalibur 6 8 6
Vinterraps Mendel 6 9 6

1) Forsøg 2011.
2) 15. juli.
3) 10. august.
4) Sorten var også med i afprøvningen i 2010.
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derne er sået før høst og anvendt som mellem-
afgrøde. I tabel 11 er vist målinger fra november, 
hvor afgrøderne er sået efter høst og anvendt 
som efterafgrøde. I tabellerne er vist de målte 
kvælstofindhold i toppen, og de er sat i forhold 
til en referenceværdi, der er beregnet som det 
gennemsnitlige indhold i fire sorter af olieræddi-
ke, målt i henholdsvis 2010 og 2011. De fire refe-
rencesorter er Siletina, Arena, Rimbo og Bento. 
Tabellerne er delt i tre: Sorter, der har været med 
i både 2010 og 2011, sorter, der kun har været 
med i 2011, og sorter, der kun har været med i 
2010. Inden for hver af de tre grupper er sorter-
ne dernæst for hver art sorteret efter størrelsen 
af den optagne mængde kvælstof, således at de 
sorter, der har den største kvælstofoptagelse i 
forhold til referencen, står øverst.

Afgrøderne, anvendt som mellemafgrøde
Referenceværdien var 40 kg kvælstof i top pr. ha 
i 2010 og 46 i 2011. Blandt sorterne af gul sen-
nep, der har været med i både 2010 og 2011, 
har Passion haft den største kvælstofoptagelse i 
gennemsnit af de to år, men der er stor forskel 
mellem årene. Cover har ligget lavere end refe-
rencen begge år. 
 Blandt sorterne af olieræddike er det Siletina 
og Arena, som har haft den største kvælstofop-
tagelse, og især Siletina har ligget højt begge år. 
Guillotina, Xcellent og Defender har begge år lig-
get lavere end referencen.
 Blandt sorterne, som kun har været med i 
forsøgene i 2011, ligger Ramses og Gausiai højt, 
mens Bokito, Adios og Radical ligger lavt.
 Blandt sorterne, som kun har været med i 
2010, ligger Corporal og Brutus højest, men la-
vere end referencen, mens Adagio, Dacapo og 
Reset ligger lavest.

Afgrøderne, anvendt som efterafgrøde
Referencen var 41 kg kvælstof pr. ha, optaget i 
top i 2010 og 22 i 2011. Blandt sorterne af gul 
sennep, som var med i begge år, ligger Valiant og 
Achilles højt og over referencen. Blandt olieræd-
dikerne ligger især Siletina, Gausiai og Guillotine 
højt.
 Blandt olieræddikerne, som kun har været 
med i 2011, ligger Rutina højest, mens Akiro lig-
ger lavest.
 Blandt sorterne af gul sennep, som kun var 

Tabel 10. Arter og sorter af korsblomstrede 
mellemafgrøder, sået før høst. Kvælstofind-
hold i mellemafgrøderne, målt i september. 
De målte kvælstofindhold er sat i forhold til 
en reference i henholdsvis 2010 og 2011, der 
er beregnet som gennemsnittet af kvælstofop-
tagelsen i sorterne Siletina, Arena, Rimbo og 
Bento. (N171), N252))

Afgrøde Sort

Udbytte i top,
kg N pr. ha

Forholdstal for 
kvælstofudbytte i top

Målt i september

20103) 20114) 20103) 20114)
Gns. 

2010 og 
2011

Antal forsøg 1 1 1 1 2
Reference 40 46 100 100 100

Sorter, der har været med i forsøg i både 2010 og 2011
Gul sennep Passion 51 34 128 73 99
Gul sennep Valiant 43 35 108 77 91
Gul sennep Cover 34 37 86 81 84
Olieræddike Siletina 49 49 121 106 113
Olieræddike Arena 50 41 124 89 105
Olieræddike Rimbo 30 52 76 114 96
Olieræddike Lunetta 38 37 96 80 88
Olieræddike Bento 32 43 80 94 87
Olieræddike Guillotine 32 39 81 85 83
Olieræddike Xcellent 27 35 67 75 71
Olieræddike Defender 29 31 71 68 69

Sorter, der kun har været med i forsøg i 2011
Foderradise Structurator - 39 - 85 -
Gul sennep Achilles - 43 - 95 -
Gul sennep Brisant - 37 - 80 -
Olieræddike Ramses - 59 - 128 -
Olieræddike Gausiai - 54 - 118 -
Olieræddike Akiro - 45 - 98 -
Olieræddike Rutina - 41 - 90 -
Olieræddike Bokito - 33 - 72 -
Olieræddike Adios - 29 - 63 -
Olieræddike Radical - 28 - 61 -
Vinterraps Excalibur - 24 - 52 -
Vinterraps Mendel - 19 - 41 -

Sorter, der kun har været med i forsøg i 2010
Gul sennep Accent 46 - 115 - -
Gul sennep Braco 43 - 107 - -
Gul sennep Albatros 40 - 100 - -
Gul sennep Lotus 39 - 97 - -
Olieræddike Corporal 35 - 88 - -
Olieræddike Brutus 34 - 85 - -
Olieræddike Rufus 31 - 78 - -
Olieræddike Resal 31 - 76 - -
Olieræddike Pegletta 30 - 76 - -
Olieræddike Colonel 30 - 75 - -
Olieræddike Adagio 28 - 70 - -
Olieræddike Dacapo 27 - 68 - -
Olieræddike Reset 23 - 57 - -

1) Forsøg 2011.
2) Forsøg 2010.
3) Sådato 16. juli. Høstdato 27. juli.
4) Sådato 15. juli. Høstdato 21. juli.
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med i 2010, ligger Valiant, Santa Fe og Abraham 
højest, mens Braco ligger lavest. Blandt olieræd-
dikerne ligger Pegletta og Corporal højest, mens 
Terranova og Doublet ligger lavest.

Reduktion af kvælstofudvaskning – N-min i ef-
teråret
I 2010 blev der gennemført en undersøgelse af 
sikkerheden på N-min målingerne. Resultaterne 
af undersøgelsen viser, at måleusikkerheden er 
afhængig af, hvilken parcel der måles på. For-
skellen forklares med, at måleusikkerheden i 
parceller uden afgrøde overvejende stammer 
fra måleusikkerheden på den enkelte prøve, 
hvorimod der i parceller med afgrøde også er 

Tabel 11. Arter og sorter af korsblomstrede efterafgrøder. Kvælstofindhold i efterafgrøderne, 
målt i november. De målte kvælstofindhold er sat i forhold til en reference i henholdsvis 2010 
og 2011, der er beregnet som gennemsnittet af kvælstofoptagelsen i sorterne Siletina, Arena, 
Rimbo og Bento. (N181), N342))

Afgrøde Sort

Udbytte i top,
kg N pr. ha

Forholdstal for 
kvælstofudbytte i top

Målt i november

20103) 20114) 20103) 20114)
Gns. 

2010 og 
2011

Antal forsøg 1 1 1 1 2
Reference 41 22 100 100 100

Sorter, der har været med i forsøg i både 2010 og 2011
Foderradise Structurator 25 17 61 77 66
Gul sennep Valiant 51 26 125 118 122
Gul sennep Achilles 43 29 105 130 114
Gul sennep Passion 48 21 117 93 109
Gul sennep Cover 32 26 78 116 92
Olieræddike Siletina 52 33 127 147 134
Olieræddike Gausiai 46 35 112 159 128
Olieræddike Guillotine 48 25 116 114 116
Olieræddike Arena 45 20 109 89 102
Olieræddike Radical 43 20 106 89 100
Olieræddike Xcellent 41 20 101 90 97
Olieræddike Lunetta 39 20 95 91 94
Olieræddike Bento 31 24 77 108 88
Olieræddike Defender 38 16 93 72 85
Olieræddike Adios 33 18 81 80 81
Olieræddike Rimbo 36 12 87 56 76

Sorter, der kun har været med i forsøg i 2011
Gul sennep Brisant - 19 - 87 -
Olieræddike Rutina - 33 - 150 -
Olieræddike Lunetta - 20 - 91 -
Olieræddike Ramses - 17 - 78 -
Olieræddike Defender - 16 - 74 -
Olieræddike Bokito - 14 - 64 -
Olieræddike Akiro - 13 - 58 -
Vinterraps Excalibur 3 - 15 -

Afgrøde Sort

Udbytte i top,
kg N pr. ha

Forholdstal for 
kvælstofudbytte i top

Målt i november

20103) 20114) 20103) 20114)
Gns. 

2010 og 
2011

Sorter, der kun har været med i forsøg i 2010
Gul sennep Santa Fe 49 - 119 - -
Gul sennep Abraham 47 - 116 - -
Gul sennep Albatros 44 - 107 - -
Gul sennep Lotus 42 - 102 - -
Gul sennep Accent 41 - 100 - -
Gul sennep Condor 40 - 98 - -
Gul sennep Braco 38 - 94 - -
Olieræddike Pegletta 60 - 147 - -
Olieræddike Corporal 53 - 130 - -
Olieræddike Brutus 48 - 117 - -
Olieræddike Rufus 46 - 113 - -
Olieræddike Adagio 46 - 111 - -
Olieræddike Dacapo 45 - 111 - -
Olieræddike Reset 45 - 109 - -
Olieræddike Colonel 44 - 107 - -
Olieræddike Resal 40 - 98 - -
Olieræddike Terranova 25 - 60 - -
Olieræddike Doublet 23 - 57 - -
Vinterraps Mendel - - - - -

1) Forsøg 2011.
2) Forsøg 2010.
3) Sådato 6. august. Høstdato 27. juli. 
4) Sådato 10. august. Høstdato 21. juli.

en betydelig varianskomponent fra variationen 
i plantedækket i parcellen. 
•	 	For	parcellerne	uden	afgrøde	blev	måleusik-

kerheden på N-min bestemt til 7,6 kg pr. ha, 
svarende til 12 procent af niveauet.

•	 	For	parceller	med	afgrøde	blev	måleusikker-
heden på N-min bestemt til 3,6 kg pr. ha, sva-
rende til 26 procent af niveauet.

Den beregnede usikkerhed i forsøg fra 2010 an-
tages tilnærmelsesvis også at være gældende for 
forsøgene i 2011.
 I tabel 12 er vist resultaterne af N-min målin-
ger til 1 meters dybde, gennemført i september 
2010 og 2011. Målingerne i de enkelte sorter er 
sat i forhold til en reference, som er gennemsnit 
af målingerne i Siletina, Arena, Rimbo og Bento.
 Forsøgsresultaterne viser, at der er betydelige 
forskelle mellem sorterne i både tørstofproduk-
tion og kvælstofoptagelse i de overjordiske plan-
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tedele og forskelle i N-min i jorden. Resultaterne 
viser imidlertid også, at alle sorterne har redu-
ceret N-min indholdet betydeligt i forhold til de 
parceller, hvor den naturlige vegetation af spild-
korn og ukrudt har fået lov at vokse.
 Eftervirkningen af kvælstof må antages at 
være proportional med optagelsen af kvælstof i 
top og rod. Olieræddike indeholder cirka 10 kg 
kvælstof mere i rod og stub end gul sennep og fo-
derradise cirka 20 kg kvælstof pr. ha mere. Dette 
skal der tages hensyn til, når kvælstofoptagelsen 
i tabel 10 og 11 vurderes.
 I fire af sorterne er der målt N-min til 2 meters 
dybde. Resultaterne viser, at N-min indholdet i 
laget 100 til 200 cm varierer fra 32 kg kvælstof i 
de ubevoksede parceller til 20 kg kvælstof pr. ha 
i parceller med olieræddike. Det kan være en del 
af forklaringen på, at der er målt større forskelle 
i kvælstofindholdet i toppen end i N-min indhol-
det i 0 til 100 cm.
 Orienterende undersøgelser af kvælstof-
mængden i stub og rod tyder på, at der er for-

skelle mellem arterne. Den mindste kvælstof-
mængde fandtes i rod og stub af gul sennep, og 
den største kvælstofmængde blev fundet i stub 
og rod af foderradise. Denne orienterende rod-
undersøgelse tillader ikke en sammenligning af 
sorterne.
 I tabel 13 er vist resultaterne af N-min målin-
ger til 1 meters dybde, gennemført i november 
2010 og 2011 i forsøgene med efterafgrøder. 
Målingerne i de enkelte sorter er sat i forhold til 

Afgrøde Sort

N-min, 0-100 
cm, kg pr. ha

Forholdstal for N-min, 
0-100 cm

Målt i september

20103) 20114) 20103) 20114)
Gns. 

2010 og 
2011

Sorter, der kun har været med i forsøg i 2011
Foderradise Structurator - 13 - 67 -
Gul sennep Achilles - 21 - 111 -
Gul sennep Brisant - 17 - 89 -
Olieræddike Ramses - 13 - 70 -
Olieræddike Gausiai - 17 - 86 -
Olieræddike Akiro - 16 - 85 -
Olieræddike Rutina - 12 - 63 -
Olieræddike Bokito - 23 - 118 -
Olieræddike Adios - 9 - 48 -
Olieræddike Radical - 22 - 114 -
Vinterraps Excalibur - 17 - 89 -
Vinterraps Mendel - 18 - 96 -

Sorter, der kun har været med i forsøg i 2010
Gul sennep Accent 22 - 92 - -
Gul sennep Braco 25 - 104 - -
Gul sennep Albatros 23 - 96 - -
Gul sennep Lotus 28 - 117 - -
Olieræddike Corporal 21 - 88 - -
Olieræddike Brutus 18 - 75 - -
Olieræddike Rufus 20 - 83 - -
Olieræddike Resal 20 - 83 - -
Olieræddike Pegletta 19 - 79 - -
Olieræddike Colonel 23 - 96 - -
Olieræddike Adagio 25 - 104 - -
Olieræddike Dacapo 23 - 96 - -
Olieræddike Reset 25 - 104 - -

Gennemsnit
Ubevokset5) 65 61 - - -
Gns. olieræddike 21 16 - - -
Gns. gul sennep 24 15 - - -
Gns. vinterraps - 18 - - -
Foderradise - 13 - - -

1) Forsøg 2011.
2) Forsøg 2010.
3) Sådato 16. juli. Høstdato 27. juli.
4) Sådato 15. juli. Høstdato 21. juli.
5) Spildkorn og ukrudt har fået lov at vokse.

Tabel 12. Arter og sorter af korsblomstrede 
mellemafgrøder, sået før høst. N-min i 0 til 100 
cm i september. De målte kvælstofindhold er 
sat i forhold til en reference i henholdsvis 2010 
og 2011, der er beregnet som gennemsnittet af 
kvælstofoptagelsen i sorterne Siletina, Arena, 
Rimbo og Bento. (N171), N252))

Afgrøde Sort

N-min, 0-100 
cm, kg pr. ha

Forholdstal for N-min, 
0-100 cm

Målt i september

20103) 20114) 20103) 20114)
Gns. 

2010 og 
2011

Antal forsøg 1 1 1 1 2
Reference 24 19 100 100 100

Sorter, der har været med i forsøg i både 2010 og 2011
Gul sennep Passion 24 12 100 64 84
Gul sennep Valiant 22 12 92 63 79
Gul sennep Cover 21 13 88 67 78
Olieræddike Siletina 27 23 113 118 115
Olieræddike Arena 22 15 92 79 86
Olieræddike Rimbo 19 15 79 77 78
Olieræddike Lunetta 19 8 79 41 62
Olieræddike Bento 28 24 117 125 120
Olieræddike Guillotine 22 11 92 56 76
Olieræddike Xcellent 20 18 83 92 87
Olieræddike Defender 18 17 75 90 82

Tabel 12. Fortsat

fortsættes
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en reference, som er gennemsnit af målingerne i 
Siletina, Arena, Rimbo og Bento.

Efterafgrøder til biogas

Konklusion
Tørstofudbyttet i tre forsøg med efterafgrøder 
til biogas varierer mellem lokaliteterne, men 
italiensk rajgræs, udlagt om foråret i vårsæd, har 
generelt givet større udbytte end olieræddike, 
udsået før eller efter høst af vårsæd. Gødsk-
ning af efterafgrøden sidst i august med 50 eller 

100 kg kvælstof pr. ha har givet merudbytte i 
begge arter af efterafgrøder, men gødskningen 
er næppe rentabel ved salg af efterafgrøder til 
biogasproduktion. Med den høstede biomasse 
er fjernet op til 38 procent af den tilførte kvæl-
stofmængde.

Forsøg
Der er i 2012 gennemført forsøg med efteraf-
grøder med forskellig gødskning med henblik 
på høst af biomassen til biogasproduktion. Se 
Oversigt over Landsforsøgene 2011, side 235 
til 237 vedrørende tilsvarende forsøg i 2011. 
Der er gennemført tre forsøg på henholdsvis JB 

Tabel 13. Arter og sorter af korsblomstrede efterafgrøder. N-min i 0 til 100 cm i november. De 
målte kvælstofindhold er sat i forhold til en reference i henholdsvis 2010 og 2011, der er bereg-
net som gennemsnittet af kvælstofoptagelsen i sorterne Siletina, Arena, Rimbo og Bento. (N181), 
N342))

Afgrøde Sort

N-min, 0-100 
cm, kg pr. ha

Forholdstal for N-min, 
0-100 cm

Målt i november

20103) 20114) 20103) 20114)
Gns. 

2010 og 
2011

Antal forsøg 1 1 1 1 2
Reference 18 17 100 100 100

Sorter, der har været med i forsøg i både 2010 og 2011
Foderradise Structurator 18 12 101 71 86
Gul sennep Valiant 16 22 90 129 109
Gul sennep Achilles 17 33 96 194 144
Gul sennep Passion 24 22 135 129 132
Gul sennep Cover 21 20 118 118 118
Olieræddike Siletina 12 16 68 94 81
Olieræddike Gausiai 13 21 73 124 98
Olieræddike Guillotine 19 16 107 94 101
Olieræddike Arena 20 21 113 124 118
Olieræddike Radical 19 24 107 141 124
Olieræddike Xcellent 19 16 107 94 101
Olieræddike Lunetta 20 21 113 124 118
Olieræddike Bento 20 11 113 65 89
Olieræddike Defender 19 17 107 100 104
Olieræddike Adios 15 13 85 76 81
Olieræddike Rimbo 19 20 107 118 112

Sorter, der kun har været med i forsøg i 2011
Gul sennep Brisant - 27 - 159 -
Olieræddike Rutina - 20 - 118 -
Olieræddike Ramses - 16 - 94 -
Olieræddike Bokito - 16 - 94 -
Olieræddike Akiro - 12 - 71 -
Vinterraps Excalibur - 19 - 112 -
Vinterraps Mendel - 18 - 106 -

Afgrøde Sort

N-min, 0-100 
cm, kg pr. ha

Forholdstal for N-min, 
0-100 cm

Målt i november

20103) 20114) 20103) 20114)
Gns. 

2010 og 
2011

Sorter, der kun har været med i forsøg i 2010
Gul sennep Santa Fe 22 - 124 - -
Gul sennep Abraham 16 - 90 - -
Gul sennep Albatros 17 - 96 - -
Gul sennep Lotus 22 - 124 - -
Gul sennep Accent 17 - 96 - -
Gul sennep Condor 13 - 73 - -
Gul sennep Braco 17 - 96 - -
Olieræddike Pegletta 17 - 96 - -
Olieræddike Corporal 15 - 85 - -
Olieræddike Brutus 17 - 96 - -
Olieræddike Rufus 14 - 79 - -
Olieræddike Adagio 17 - 96 - -
Olieræddike Dacapo 19 - 107 - -
Olieræddike Reset 22 - 124 - -
Olieræddike Colonel 19 - 107 - -
Olieræddike Resal 20 - 113 - -
Olieræddike Terranova 17 - 96 - -
Olieræddike Doublet 18 - 101 - -
Vinterraps Mendel - - - - -

Gennemsnit
Ubevokset5) 42 35 - - -
Gns. olieræddike 18 17 - - -
Gns. gul sennep 18 25 - - -
Gns. vinterraps - 19 - - -
Foderradise 18 12 - - -

1) Forsøg 2011.
2) Forsøg 2010.
3) Høstdato 27. juli. Sådato 6. august.
4) Høstdato 21. juli. Sådato 10. august.
5) Spildkorn og ukrudt har fået lov at vokse.
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6 ved Holstebro, JB 10 ved Brovst og JB 6 ved Ha-
derslev. Forsøget ved Holstebro har haft havre 
som hovedafgrøde, mens de to andre forsøg 
har haft vårbyg som hovedafgrøde. Vårsæden 
er sået henholdsvis 4. april, 16. april og 1. april. 
I forsøget ved Holstebro er hovedafgrøden gød-
sket med 30 ton slagtesvinegylle pr. ha den 29. 
marts (cirka 78 kg totalkvælstof) og 15 ton so-
gylle pr. ha den 30. maj (cirka 57 kg totalkvæl-
stof). I forsøget ved Brovst er der gødsket med 
15 ton svinegylle pr. ha den 28. april (cirka 70 kg 
totalkvælstof), og i forsøget ved Haderslev er der 
den 1. april gødsket med 128 kg kvælstof pr. ha i 
form af handelsgødning.
 I forsøget indgår ti forsøgsled. Se tabel 14. I 
tre forsøgsled er der sået 15 kg italiensk rajgræs 
af sorten Dasas pr. ha som udlæg samtidig med 
såning af vårsæden. I tre forsøgsled er der sået 
olieræddike før høst af vårsæden, og sådatoen 
er henholdsvis 19., 20. og 16. juli i de tre forsøg. 
Vårsæden er høstet henholdsvis 27., 23. og 1. 
august. Efter høst af vårsæden er der i forsøgene 
ved Brovst og Haderslev i tre forsøgsled lavet 
en let jordbearbejdning (fræsning henholdsvis 
harvning), hvorefter der er sået olieræddike 
henholdsvis 23. og 18. august. I forsøget ved 
Holstebro er disse forsøgsled ikke sået på grund 
af sen høst af vårsæd. I forsøget ved Holstebro 
er anvendt olieræddike af sorten Siletina og en 
udsædsmængde på 18 kg pr. ha. I de to øvrige 
forsøg er anvendt sorten Arena og en udsæds-
mængde på 12 kg pr. ha. Efter høst af vårsæden 
og såning af de sidste forsøgsled med olieræddi-
ke er parcellerne gødsket med enten 0, 50 eller 
100 kg kvælstof pr. ha i form af NS 24-6, udbragt 
henholdsvis 27., 23. og 19. august. Spildkorn er 
bekæmpet i forsøgsled med olieræddike i forsø-
gene ved Holstebro og Brovst. Desuden er der i 
forsøget ved Holstebro bekæmpet snegle med 
Ferramol to gange i juli. Der er målt udbytte af 
efterafgrøderne i forsøgene henholdsvis 26., 25. 
og 23. oktober. I forsøget ved Brovst har det på 
grund af våd jordbund kun været muligt at høste 
forsøgsled med italiensk rajgræs.

Udbytter og næringsstofoptagelse
Tørstofprocenten i biomassen har været signi-
fikant højere og askeprocenten lavere for itali-
ensk rajgræs end for olieræddike. Det svarer til 
resultater fra forsøgene i 2011. Ved anvendelse 

af biomassen til biogasproduktion er det ønske-
ligt med en lav askeprocent og høj tørstofpro-
cent. Derfor synes italiensk rajgræs bedre egnet 
til biogasproduktion end olieræddike. Det gen-
nemsnitlige tørstofindhold på 13 procent for ita-
liensk rajgræs i 2012 er dog stadig lavt i forhold 
til at undgå saftafløb ved lagring. Kvælstofind-
holdet i tørstoffet er signifikant højere i olieræd-
dike med 3,1 procent end i italiensk rajgræs med 
2,4 procent.
 Udbytteniveauet varierer væsentligt mellem 
de tre forsøg med de største udbytter i forsøget 
ved Brovst og de mindste i forsøget ved Holste-
bro. I forsøget ved Brovst er der høstet 33 hkg 
tørstof pr. ha for italiensk rajgræs uden gødsk-
ning, hvilket må tilskrives en betydelig minerali-
sering af kvælstof på denne lavbundsjord. Den 
kraftige vækst af italiensk rajgræs i dette forsøg 
har kostet 25 til 30 procent af vårbygudbyttet 
(vurderet ud fra foldmetermåling på mejetær-
skeren ved høst af værneparceller), ligesom 
høsten af vårbyggen har været besværliggjort 
af italiensk rajgræs. I de to andre forsøg har itali-
ensk rajgræs givet udbytter på 8 til 10 hkg tørstof 
pr. ha uden gødskning. Udbyttet i olieræddike 
har været relativt lille med 3 til 6 hkg tørstof pr. 
ha uden gødskning.
 Som gennemsnit af de tre forsøg har gødsk-
ning med 50 kg kvælstof pr. ha givet et merud-
bytte på 7 hkg tørstof pr. ha i italiensk rajgræs, 
men gødskning med 100 kg kvælstof pr. ha har 
ikke øget udbyttet yderligere. For olieræddike, 
sået før høst af vårsæden, har gødskning med 50 
og 100 kg kvælstof pr. ha givet et merudbytte på 
henholdsvis 4 og 7 hkg tørstof pr. ha, og det er 
kun den høje gødningsmængde, der har givet et 
signifikant merudbytte. Mængden af kvælstof, 
der høstes med afgrøden, udgør 33 og 25 kg pr. 
ha for henholdsvis italiensk rajgræs og olieræd-
dike uden gødskning, og mængden øges med 
stigende mængder kvælstofgødning. Når gød-
ningsmængden øges fra 0 til 50 kg kvælstof pr. 
ha, høstes der yderligere 19 og 11 kg kvælstof 
pr. ha for de to efterafgrøder, svarende til 38 og 
22 procent af den tilførte gødningsmængde. Når 
gødningsmængden øges fra 0 til 100 kg kvælstof 
pr. ha, øges den høstede mængde kvælstof med 
32 og 25 kg pr. ha, svarende til 32 og 25 procent 
af den tilførte gødningsmængde. Det er således 
kun en mindre del af den tilførte gødning, der 
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opsamles via høst af biomassen. En del af den til-
førte gødning vil dog være bundet i rod og stub 
og vil senere mineraliseres.
 Forsøgene viser, at tørstofudbyttet af efteraf-
grøder varierer stærkt mellem jordtyper, og at 
gødskning i nogen udstrækning kan øge udbyt-
tet af efterafgrøder. Gødskning af italiensk raj-
græs med 50 kg kvælstof pr. ha ved 8 kr. pr. kg 
kvælstof har i forsøgene givet et merudbytte på 
6,6 hkg organisk tørstof pr. ha. Ved et metanud-
bytte på 300 Nm3 metan pr. ton organisk tørstof 
vil denne gødskning i princippet give et merud-
bytte på 198 Nm3 metan pr. ha. For at dække 
omkostningen til gødning og udbringning skal 
salgsprisen således være mindst 2,02 kr. pr. Nm3 
metan, men hertil kommer omkostninger til høst 
og transport af biomassen. Med de nuværende 
prisforhold er det ikke oplagt at gødske efteraf-
grøder med henblik på høst til biogasproduk-
tion.
 Der vil i november 2012 blive gennemført N-
min målinger i forsøgene for at belyse effekten 
af efterafgrøder og gødskning på mængden af 
mineralsk kvælstof i jorden.
 Forsøgene afsluttes.

Efterafgrøder i majs
Konklusion
Målrettet brug af efterafgrøder i projektet 

„
Efter-

Majs“ tyder på, at 
•	 	der	kan	udvikles	et	bæredygtigt	dyrkningssy-

stem i majs, som sikrer, at der kan opretholdes 
et højt udbytteniveau i majsen samtidig med, 
at såvel kvælstofudvaskning som pesticidfor-
brug reduceres

•	 	ny	såteknik	med	rillesåning	af	efterafgrøden	i	
forbindelse med radrensning kan sikre en god 
og hurtig fremspiring

•	 	diploid	 alm.	 rajgræs,	 hundegræs	 og	 strand-
svingel kan etableres i majs på tidspunktet for 
anden ukrudtsbekæmpelse uden at påvirke 
majsens udbytte og kvalitet signifikant

•	 	at	hundegræs,	strandsvingel	og	alm.	rapgræs	
trives bedre i skyggen af majs end alm. rajgræs

•	 	diploid	alm.	rajgræs	har	en	hurtigere	etable-
ring end hundegræs og strandsvingel, hvilket 
indebærer en risiko for at påvirke majsens 
udbytte negativt i år, hvor majsen udvikler sig 
langsomt

•	 	tetraploid	alm.	rajgræs	og	diploid	italiensk	raj-
græs er egnede til sen såning af efterafgrøder

Tabel 14. Udbytte i efterafgrøder til biogasproduktion. (T7)

Led nr.

Forsøgsbehandling

Tørstof, 
pct.

Aske, pct. 
i tørstof

Total-N, 
pct. i 

tørstof

Udbytte, hkg tørstof pr. ha
Udbytte, 
hkg org. 
tørstof 
pr. ha

Udbytte,
kg N pr. 

haEfteraf-
grøde Såtidspunkt

Gødskning 
efter høst af 

 hovedafgrøden, 
kg N pr. ha

Holste-
bro Brovst Hader-

slev
Gennem-

snit

2012. 3 forsøg 2 fs. 2 fs. 2 fs. 3 fs. 3 fs. 3 fs.
 1. Ingen - 0 - - - 2,7 0,0 0,0 0,9 0,9 1
 2. Ital. rajgræs Udlagt forår1) 0 14,4 9,7 2,1 8,4 32,8 10,4 16,4 14,7 33
 3. Ital. rajgræs Udlagt forår1) 50 12,9 10,3 2,3 11,5 39,7 19,7 23,8 21,3 52
 4. Ital. rajgræs Udlagt forår1) 100 11,6 10,9 2,8 13,5 40,4 18,7 24,2 21,5 65
 5. Olierædikke 14 dage før høst2) 0 10,3 13,8 2,9 3,4 - 6,2 10,43) 9,13) 253)

 6. Olierædikke 14 dage før høst2) 50 9,8 13,1 2,8 5,1 - 12,2 14,23) 12,43) 363)

 7. Olierædikke 14 dage før høst2) 100 8,5 14,9 3,5 5,6 - 17,3 17,03) 14,73) 503)

 8. Olierædikke Lige efter høst4) 0 - - - - - 6,5 - - -
 9. Olierædikke Lige efter høst4) 50 - - - - - 12,8 - - -
10. Olierædikke Lige efter høst4) 100 - - - - - 12,5 - - -
LSD ns 2,5 ns 2,9 8,8 2,2 5,2 4,7 11

Gns. led 2-4 Ital. rajgræs Udlagt forår 0-100 13,0 10,3 2,4 11,1 37,6 15,9 21,6 19,3 51
Gns. led 5-7 Olierædikke 14 dage før høst 0-100 9,5 13,9 3,1 4,7 - 10,6 16,3 14,2 41
Gns. led 8-10 Olierædikke Lige efter høst 0-100 - - - - - 11,9 - - -
LSD 2,5 1,5 0,7 2,2 - 3,9 2,7 2,4 9

1) Sådato mellem 1. og 16. april.
2) Sådato mellem 16. og 20. juli.
3) Vægtede gennemsnit (LS-means) beregnet ud fra tre forsøg for led 1-4 og to forsøg for led 5-7.
4) Sådato mellem 18. og 23. august.
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•	 	rajsvingel	af	strandsvingeltypen,	timote	og	ci-
korie også er egnede som efterafgrøder i majs

•	 	efterafgrøder	udvikler	sig	mere	 i	en	tidlig	og	
åben majssort end i en sildig og kraftig majs-
sort

•	 	anvendelse	 af	 75	 til	 100	 gram	 MaisTer	 pr.	
ha i første behandling mod ukrudt medfører 
en dårligere etablering af græsefterafgrøder, 
sået efterfølgende

•	 	anvendelse	af	0,75	liter	Calisto	pr.	ha	i	første	
behandling mod ukrudt medfører en dårli-
gere fremspiring og vækst af tokimbladede 
efterafgrøder, sået efterfølgende. 

Forsøg
Projektet ”Reduceret kvælstofudvaskning fra 
majs ved målrettet brug af efterafgrøder” (Ef-
terMajs) er støttet af Grønt Udviklings- og De-
monstrationsprogram (GUDP) og har deltagere 
fra maskinfabrikken Thyregod A/S, Aarhus Uni-
versitet, DLF-TRIFOLIUM A/S, Limagrain A/S 
og Videncentret for Landbrug. Formålet er at 
udvikle og demonstrere et nyt, bæredygtigt 
dyrkningssystem i majs, som sikrer, at såvel kvæl-
stofudvaskningen som pesticidforbruget redu-
ceres, samtidig med, at der opretholdes et højt 
udbytteniveau i majsen. I projektet skal udvikles 
en såteknik, der sikrer en hurtig fremspiring af 
efterafgrøden, og som gør det muligt at så en ef-
terafgrøde i majs, samtidig med, at majsen bliver 
radrenset. Samtidig sås en efterafgrøde på dette 
tidspunkt, der hurtigt og sikkert kan spire frem 
og klare sig i konkurrencen med majsen uden at 
påvirke majsens udbytte og kvalitet. Desuden 
skal undersøges, om andre typer af efterafgrøder 
end de, der anvendes i dag, er mere velegnede.

Såning af efterafgrøder i majs, 2012
Formålet med forsøgene er at belyse virkningen 
af såteknik, såtidspunkt, type af efterafgrøde 
og type af majssort på udvaskning af kvælstof 
samt udbytte og kvalitet af majs. Udvaskning af 
kvælstof måles ved hjælp af sugeceller, nedsat 
i parcellerne, fra foråret 2012 til foråret 2013. 
I forsøgene er afprøvet de tre efterafgrøder raj-
græs, hundegræs og rajsvingel, sået på to tids-
punkter. Hundegræs er desuden sået med to 
såteknikker og i tre typer af majssorter. De tre 
typer af majssorter er Artist, der er meget tidlig 
og har en åben vækst, især i tiden op til høst, 

Patrick, der er tidlig og har en kraftigere vækst 
end Artist, og LG 30.240, der er sildig og har stor 
højde. Såningen af efterafgrøden er sket i forbin-
delse med radrensning, og de to såteknikker er 
rillesåning og bredspredning med nedharvning 
af frøene. Udstyr til rillesåning er nyudviklet og 
består af tre såskær med 18 cm afstand, placeret 
midt mellem majsrækkerne og med dybdesty-
ringshjul. Med denne teknik er der cirka 18 cm 
på hver side af majsrækken uden efterafgrøde. 
Ved bredspredning af frøene er der sået frø på 
hele arealet og derfor også ind i majsrækkerne.
 Ved tidlig såning er efterafgrøden sået ved 
anden ukrudtsbekæmpelse i forbindelse med 
radrensning. Ved sen såning er efterafgrøden 
sået ved tredje ukrudtsbekæmpelse i forbin-
delse med radrensning. Her er anden ukrudtsbe-
kæmpelse sket ved radrensning. I alle forsøgsled 
er første ukrudtsbekæmpelse sket med kemiske 
midler.
 Der er gennemført to forsøg på JB 1 og et for-
søg på JB 4. Forfrugten har været flere års majs i 
et forsøg, repræsenterende lav frugtbarhed, klø-
vergræs i et forsøg, repræsenterende høj frugt-
barhed, og korn i et forsøg, repræsenterende 
middel frugtbarhed, da kløvergræs indgår i sæd-
skiftet.
 Forsøgene er tilført husdyrgødning og er gød-
sket efter NaturErhvervstyrelsens kvælstofnor-
mer. Majsen er sået med 75 cm rækkeafstand, 
og det er tilstræbt at så 10 frø pr. m2. Ved såning 
er der placeret 150 kg 20-9-0 m. S pr. ha. Forsø-
gene er sået 1. til 3. maj og er høstet i perioden 8. 
oktober til 5. november.
 Tabel 15 viser forsøgsplan og resultater.
 Ved høst har der været 10 majsplanter pr. m2 
i alle forsøgsled, og der har ikke været lejesæd. I 
et forsøg har der været kraftige angreb af majs-
bladplet, på nær i sorten LG 30.240. I alle forsøg 
har der været moderate angreb af majsøjeplet, 
mest i majssorten Artist.
 I forsøgene har Artist og Patrick været om-
trent lige høje, mens LG 30.240 har været 40 cm 
højere.
 Efterafgrødens dækning af jordoverfladen 
i august har været omtrent dobbelt så stor ved 
tidlig såning som ved sen såning. Ved begge så-
tidspunkter har alm. rajgræs haft den største 
og strandsvingel den mindste dækning. Alm. 
rajgræs etableres hurtigst, hvilket indebærer en 
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større risiko for, at efterafgrøden hæmmer maj-
sen i år, hvor majsen udvikler sig langsomt. For-
skellen er mindst ved sen såning, hvilket tyder 
på, at alm. rajgræs trives dårligere i skyggen fra 
majs end hundegræs og strandsvingel.
 I to forsøg har dækningen af tokimbladet 
ukrudt været lille og under 7 procent. I et forsøg 
har der været større dækning af tokimbladet 
ukrudt, især af snerlepileurt. Der har ikke været 
græsukrudt i forsøgene.
 Der har ikke været nævneværdig forskel på 
efterafgrøden i de tre typer af majssorter. 
 Såning af efterafgrøder har ikke påvirket 

udbytte, tørstofindhold, sammensætning el-
ler foderværdi negativt. I Patrick er de største 
udbytter, indhold af stivelse og NEL20 målt ved 
tidlig såning af strandsvingel og sen såning af 
hundegræs og strandsvingel. Der er høstet min-
dre udbytter ved bredspredning og nedharvning 
af frøene end ved rillesåning. Det kan skyldes, at 
efterafgrøden ved bredsåning også sås ind om-
kring majsplanterne.

Screening af efterafgrøder i majs, 2012
Formålet med screeningen er at belyse forskel-
lige efterafgrøders evne til at etablere sig i majs 
og at undersøge, hvordan forskellige såteknikker 
samt forskellige ukrudtsmidler og strategier for 
ukrudtsbekæmpelse indvirker på etableringen 
af efterafgrøder.
 I forsøgene er afprøvet 18 efterafgrøder, 
sået med to såteknikker og på to tidspunkter, 
svarende til dem, der er beskrevet i foregående 
afsnit. Alm. rajgræs, hundegræs og strandsvin-
gel er desuden sået i fire typer af majssorter. 
Sorten Artist er en meget tidlig sort, som ud-
vikler sig hurtigt og dækker tidligt. Sorten er 
forholdsvis spinkel og åbner sig hen mod høst. 
Patrick er en tidlig sort, som udvikler sig knap så 
hurtigt som Artist. Award er middeltidlig og har 
en meget udbredt bladstilling, som giver meget 
skygge i bunden af afgrøden. LG 30.240 er en 
sildig sort med en stor plantehøjde, men med 
en mere opret bladstilling end Award. Såning 
af efterafgrøden er sket i forbindelse med rad-
rensning. 
 Screeningerne er gennemført som demon-
strationer, dvs. uden gentagelser, og er på JB 1 og 
4. Forfrugten har været majs og korn.
 Arealerne er tilført husdyrgødning og er gød-
sket efter NaturErhvervstyrelsens kvælstofnor-
mer. Majsen er sået med 75 cm rækkeafstand, og 
det er tilstræbt at så 10 frø pr. m2. Ved såning af 
majsen er der placeret 150 kg 20-9-0 m. S pr. ha. 
Forsøgene er sået 1. til 3. maj. Der er ikke målt 
udbytte.
 Forsøgsplan og resultater fremgår af tabel 16, 
17 og 18.
 Tabel 16 viser efterafgrødernes etablering, 
forekomst af ukrudt og kg kvælstof pr. ha i de 
overjordiske dele i november.
 Blandt græsserne, udsået i Atrium, har tetra-
ploid alm. rajgræs og italiensk rajgræs haft en 

Billedet viser en veletableret efterafgrøde af hun-
degræs i majs den 2. oktober 2012. Efterafgrøden 
er rillesået den 12. juni i forbindelse med radrens-
ning på tidspunktet for anden ukrudtsbekæmpelse. 
Udover en første sprøjtning mod ukrudt er der ikke 
udført yderligere behandling mod ukrudt. Udstyr til 
rillesåning er nyudviklet og består af tre såskær med 
18 cm afstand, placeret midt i mellem majsrækker-
ne og med dybdestyringshjul. Med denne teknik er 
der cirka 18 cm på hver side af majsrækken, hvor 
der ikke sås efterafgrøde. Såudstyret er monteret på 
radrenseren og er med støtte fra GUDP udviklet af 
Thyregod A/S. (Foto: Ib Sillebak Kristensen, Aarhus 
Universitet).
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hurtig udvikling og en stor dækning ved høst. 
Tetraploid alm. rajgræs har været hurtigere og 
kraftigere end diploid alm. rajgræs.
 Timote er startet langsomt, men er kommet 
godt med sidst på sæsonen.
 Hundegræs, de to rajsvingler af strandsvin-
geltypen, Fojtan og Hykor, samt alm. rapgræs er 
startet langsomt og har haft en moderat udvik-
ling i hele perioden. Derimod har alm. rapgræs 
udviklet sig hurtigt i slutningen af perioden, 
hvilket tyder på, at den er forholdsvis skyggeto-
lerant.
 Strandsvingel og især bermudagræs har ud-
viklet sig langsomst blandt græsarterne og har 
haft den mindste dækning ved høst.
 Blandt de tokimbladede arter har olieræd-
dike og vinterraps haft den hurtigste udvikling, 
og både olieræddike og vinterraps har strakt sig. 
Hen mod høst er planterne sygnet hen, og ved 
høst har olieræddike, især ved tidlig såning, væ-
ret nedvisnet.
 Cikorie er startet knap så hurtigt som de kors-
blomstrede, men har udviklet sig, så den har haft 

Tabel 15. Såning af efterafgrøder i majs. (T8)

Majs Efterafgrøde Majs-
sort

Såning efterafgrøde
Pct. dækning af 
jordoverflade i 

aug.1) Plan-
te- 

høj-
de2), 
cm

Pct. 
tør-
stof

Pct. af tørstof

NEL20, 
MJ pr. 
kg tør-

stof

Udbytte og 
merudbytte 

pr. ha
Kg N pr. ha

så-
metode

tids-
punkt

efter- 
af-

grøde

tokim- 
bladet 
ukrudt

græs- 
ukrudt råprot. sti-

velse

hkg 
tør-
stof

NEL20 
a.e.

hø-
stet i 
majs- 
hel-
sæd

hø-
stet 

i efter- 
afgrø-

de3)

2012. 3 forsøg 2 fs.
 1. Ingen efterafgrøde Patrick - - 0 7 0 203 31,8 8,5 33,8 6,08 120,1 98,4 163 -
 2. Alm. rajgræs, Jumbo (D) Patrick Rille Tidligt4) 36 15 0 203 32,1 8,3 33,5 6,06 1,2 0,7 161 8
 3. Hundegræs, Donata Patrick Rille Tidligt4) 16 9 0 205 31,7 8,5 33,7 6,07 1,5 1,0 165 7
 4. Strandsvingel, Jordane Patrick Rille Tidligt4) 12 14 0 203 32,2 8,6 36,6 6,25 3,8 5,9 170 6
 5. Alm. rajgræs, Jumbo (D) Patrick Rille Sent5) 13 8 0 203 32,1 8,4 35,4 6,16 2,1 3,0 164 4
 6. Hundegræs, Donata Patrick Rille Sent5) 9 4 0 205 32,6 8,6 36,0 6,20 5,3 6,3 173 4
 7. Strandsvingel, Jordane Patrick Rille Sent5) 5 6 0 204 32,9 8,4 36,5 6,23 6,6 8,0 170 4
 8. Hundegræs, Donata Patrick Bredspredning6) Tidligt4) 8 25 0 205 31,5 8,4 34,1 6,09 -0,8 -0,6 160 5
 9. Hundegræs, Donata Artist Rille Tidligt4) 15 8 0 203 34,0 8,2 38,9 6,43 -2,4 3,5 154 9
10. Hundegræs, Donata LG 30.240 Rille Tidligt4) 12 14 0 242 29,7 8,0 28,2 6,09 23,5 19,3 184 5
LSD ns 8,2 7,1

1) 2/8 til 13/8.
2) Fra jordoverfladen til basis hanblomst.
3) Overjordiske dele medio november.
4)  Efterafgrøden sået 7/6 og 12/6 i forbindelse med radrensning på tidspunktet for anden ukrudtsbekæmpelse.  Første behandling mod ukrudt er 

22/5 og 25/5 med 0,75 liter Calisto. I et af forsøgene er suppleret med 25 gram MaisTer + 0,4 liter MaisOil pr. ha. Der er ikke foretaget yderligere 
ukrudtsbekæmpelse.

5)  Efterafgrøden er sået 21/6 og 28/6 i forbindelse med radrensning på tidspunktet for tredje ukrudtsbekæmpelse. Første behandling mod ukrudt er 
22/5 og 25/5 med 0,75 liter Calisto. I et af forsøgene er suppleret med 25 gram MaisTer + 0,4 liter MaisOil pr. ha. Anden behandling mod ukrudt 7/6 
og 12/6 er radrensning. 

6)  Frøene er spredt oven på jordoverfladen efter tænderne på radrenseren,  
men før efterharven, så frøene er harvet ned i jorden.

Billedet viser en efterafgrøde af vintervikke, sået 
den 12. juni, skadet af Calisto. De tokimbladede ef-
terafgrøder har generelt været synligt og stærkt ska-
det af jordvirkningen af Calisto, anvendt ved første 
ukrudtssprøjtning. Skaderne har været større efter 
den tidlige såning cirka to uger efter ukrudtssprøjt-
ningen end efter den sene såning cirka fire uger 
efter ukrudtssprøjtning. Planterne i det midterste 
såspor har været mest skadet, antageligt fordi skæ-
rene på hver side af midterskæret på radrenseren 
lægger jord ind i midten, hvilket betyder, at jorden i 
det midterste såspor har fået op til firedobbelt do-
sering af Calisto. Cikorie har været mindst skadet. 
(Foto: Elly Møller Hansen, Aarhus Universitet).
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en stor dækning allerede i august. Cikorie ser ud 
til at være forholdsvis skyggetolerant.
 Vintervikke har udviklet sig langsomt i star-
ten, men er kommet op på en rimeligt stor dæk-
ning i august. Hen mod høst er vintervikke syg-
net hen, hvilket tyder på, at vintervikke ikke er så 
skyggetolerant.
 Kløverarterne har haft en langsom udvikling i 
hele perioden. Rødkløver har haft den mindste 
fremspiring og udvikling, og hvidkløver har kla-
ret sig bedst.
 Indtil august har der ikke været nævnevær-
dig forskel på efterafgrødernes udvikling i de 
fire majssorter. I november har efterafgrøderne 

været mest udviklet i de tidligste sorter Artist og 
Patrick. I de to sildigere sorter har efterafgrøden 
været mere udviklet i den høje sort LG 30.240 
med opret bladstilling end i den lavere sort 
Award med en meget udbredt bladstilling. Det 
tyder på, at bladstillingen har større betydning 
for efterafgrødens udvikling end plantehøjden.
 Dækningen af ukrudt har været lav.
 Mængden af kvælstof i de overjordiske plan-
tedele i november kan findes i Tabelbilaget T9, 
når de foreligger medio december.
 Tabel 17 viser betydningen af såtidspunkt 
og såteknik på efterafgrøders etablering. Sen 
såning af efterafgrøderne har i gennemsnit hal-

Tabel 16. Arter af efterafgrøder i majs. (T9)

Majs Efterafgrøde1) Majssort

Efterafgrøde
Pct. dækning af jordoverfladen

efterafgrøde tokimbladet ukrudt græsukrudt

TKV
kg 

udsæd 
pr. ha

juli3) august4) nov.5) juli3) august4) nov.5) juli3) august4) nov.5)

2012. 2 demonstrationer
 1. Alm. rajgræs, Jumbo (D) Atrium 2,0 8 15 35 37 8 3 2 2 1 1
 2. Alm. rajgræs, Kentaur (T) Atrium 3,6 15 23 53 45 8 5 0 2 1 0
 3. Rødsvingel, Legende Atrium 1,0 4 4 4 27 8 3 1 1 1 1
 4. Ital. rajgræs, Sikem (D) Atrium 2,0 8 20 50 45 8 1 1 1 1 1
 5. Hundegræs, Donata Atrium 1,1 5 6 15 20 9 6 3 2 0 3
 6. Strandsvingel, Jordane Atrium 2,0 8 3 5 9 5 6 3 2 2 5
 7. Rajsvingel, Fojtan Atrium 2,1 9 5 9 26 3 3 1 2 1 1
 8. Rajsvingel, Hykor Atrium 3,0 12 6 10 20 4 3 1 1 1 1
 9. Timote, Winnetou Atrium 0,4 2 6 30 35 3 2 1 2 0 1
10. Alm. rapgræs, Dasas Atrium 0,2 1 4 12 53 3 2 1 1 1 1
11. Bermudagræs, Dune Atrium 0,4 2 2 2 7 2 1 1 2 0 3
12. Hvidkløver, Rivendel Atrium 0,7 3 3 13 5 3 3 3 2 1 3
13. Rødkløver, Rajah Atrium 1,8 7 4 3 3 3 3 5 2 1 5
14. Alexandrinekløver Atrium 3,0 12 5 6 5 3 3 5 2 3 6
15. Vintervikke, Villane Atrium 30,0 40 5 37 4 2 3 5 2 3 6
16. Olieræddike, Arena Atrium 13,0 12 55 48 8 2 3 5 2 3 5
17. Vinterraps, Vision Atrium 5,0 5 45 50 4 1 1 3 2 2 5
18. Cikorie, Spadona Atrium 1,2 5 20 55 25 1 1 1 2 3 3
19. Alm. rajgræs, Jumbo (D) Artist 2,0 8 9 38 53 2 3 0 1 0 0
20. Alm. rajgræs, Jumbo (D) Patrick 2,0 8 12 53 55 2 2 0 2 1 0
21. Alm. rajgræs, Jumbo (D) Award 2,0 8 12 40 28 2 1 1 2 1 0
22. Alm. rajgræs, Jumbo (D) LG 30.240 2,0 8 9 35 43 2 2 0 2 1 0
23. Hundegræs, Donata Artist 1,1 5 9 15 40 2 3 0 1 1 0
24. Hundegræs, Donata Patrick 1,1 5 6 15 45 4 4 0 2 1 0
25. Hundegræs, Donata Award 1,1 5 6 15 18 2 2 1 1 1 1
26. Hundegræs, Donata LG 30.240 1,1 5 5 15 26 2 2 1 1 1 1
27. Strandsvingel, Jordane Artist 2,0 8 5 11 22 3 2 2 1 1 1
28. Strandsvingel, Jordane Patrick 2,0 8 4 10 23 6 3 1 1 1 1
29. Strandsvingel, Jordane Award 2,0 8 5 7 10 4 3 1 1 1 1
30. Strandsvingel, Jordane LG 30.240 2,0 8 4 7 11 2 1 1 2 1 1
Gennemsnit 11 23 25 4 3 2 2 1 2

1)  D = diploid, T = tetraploid. Efterafgrøden er rillesået tidligt, dvs. i forbindelse med radrensning på tidspunktet for anden ukrudtsbekæmpelse 7/6 
og 12/6. Første behandling mod ukrudt er 22/5 og 25/5 med 0,75 liter Calisto pr. ha. I et af forsøgene er suppleret med 25 gram MaisTer + 0,4 liter 
MaisOil pr. ha mod enårig rapgræs. 

2) Overjordiske plantedele medio november.
3) 11/7 og 13/7.
4) 2/8 og 13/8.
5) 12/11 og 14/11.
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veret dækningen. Italiensk rajgræs og tetraploid 
alm. rajgræs ser ud til at være bedst egnet til sen 
såning.
 På trods af særdeles gode fremspiringsbe-
tingelser har bredspredning og nedharvning af 
frøene i flere arter givet en mindre dækning af 
efterafgrøden i november. Dækningen af ukrudt 
har været på et lavt niveau, og hverken såtids-
punkt eller såmetode har haft nævneværdig be-
tydning herfor.

Tabel 18 viser betydningen af valget af ukrudts-
midler ved første behandling mod ukrudt. Før-
ste behandling mod ukrudt har været cirka to 
uger før den tidlige såning og cirka fire uger før 
den sene såning af efterafgrøder.
 Harmony SX har ingen synlig betydning haft 
for etablering af efterafgrøderne.
 MaisTer i en mængde på 75 og 100 gram pr. 
ha har reduceret dækningen af græsefterafgrø-
der med en fjerdedel. Det set ser ud til, at timote, 

Tabel 17. Såmetoder og arter af efterafgrøder i majs. (T9)

Majs Efterafgrøde1) Majssort

Pct. dækning af jordoverfladen2)

efterafgrøde tokimbladet ukrudt enkimbladet ukrudt

tidlig såning 
af efterafgrøde3)

sen såning 
af efteraf-

grøde4)

tidlig såning 
af efterafgrøde3)

sen såning 
af efter-

afgrøde4)

tidlig såning 
af efterafgrøde3)

sen såning 
af efter-

afgrøde4)

rille-
såning

bred-
spredning5)

rille-
såning

rille-
såning

bred-
spredning5)

rille-
såning

rille- 
såning

bred-
spredning5)

rille-
såning

2012. 2 demonstrationer
 1. Alm. rajgræs, Jumbo (D) Atrium 35 28 7 3 0 1 1 1 0
 2. Alm. rajgræs, Kentaur (T) Atrium 53 55 15 5 1 1 1 0 0
 3. Rødsvingel, Legende Atrium 4 3 4 3 2 1 1 1 0
 4. Ital. rajgræs, Sikem (D) Atrium 50 60 12 1 3 2 1 1 0
 5. Hundegræs, Donata Atrium 15 12 9 6 1 3 0 1 1
 6. Strandsvingel, Jordane Atrium 5 7 4 6 1 3 2 1 1
 7. Rajsvingel, Fojtan Atrium 9 10 5 3 1 2 1 1 0
 8. Rajsvingel, Hykor Atrium 10 10 3 3 1 3 1 1 1
 9. Timote, Winnetou Atrium 30 18 7 2 1 1 0 0 0
10. Alm. rapgræs, Dasas Atrium 12 8 2 2 3 2 1 1 1
11. Bermudagræs, Dune Atrium 2 1 1 1 1 2 0 1 1
12. Hvidkløver, Rivendel Atrium 13 15 3 3 1 1 1 1 0
13. Rødkløver, Rajah Atrium 3 2 1 3 1 1 1 2 1
14. Alexandrinekløver Atrium 6 1 1 3 4 2 3 3 1
15. Vintervikke, Villane Atrium 37 11 30 3 3 1 3 1 0
16. Olieræddike, Arena Atrium 48 35 45 3 1 0 3 1 0
17. Vinterraps, Vision Atrium 50 40 25 1 1 0 2 1 1
18. Cikorie, Spadona Atrium 55 55 35 1 1 0 3 1 1
19. Alm. rajgræs, Jumbo (D) Artist 38 30 13 3 1 1 0 1 1
20. Alm. rajgræs, Jumbo (D) Patrick 53 35 7 2 1 1 1 1 1
21. Alm. rajgræs, Jumbo (D) Award 40 35 6 1 1 1 1 0 0
22. Alm. rajgræs, Jumbo (D) LG 30.240 35 35 9 2 2 1 1 1 1
23. Hundegræs, Donata Artist 15 10 4 3 2 1 1 1 0
24. Hundegræs, Donata Patrick 15 10 6 4 3 1 1 1 1
25. Hundegræs, Donata Award 15 15 6 2 3 1 1 1 0
26. Hundegræs, Donata LG 30.240 15 13 7 2 3 1 1 1 0
27. Strandsvingel, Jordane Artist 11 4 4 2 3 0 1 1 0
28. Strandsvingel, Jordane Patrick 10 6 5 3 3 2 1 1 1
29. Strandsvingel, Jordane Award 7 8 5 3 1 1 1 1 0
30. Strandsvingel, Jordane LG 30.240 7 7 4 1 2 1 1 1 1
Gennemsnit 23 19 10 3 2 1 1 1 1

1) D=diploid, T=tetraploid. 
2) 2/8 og 13/8.
3)  Sået 7/6 og 12/6 i forbindelse med radrensning på tidspunktet for anden ukrudtsbekæmpelse. Første behandling mod ukrudt er 22/5 og 25/5 med 

0,75 liter Calisto pr. ha. I en af demonstrationerne er suppleret med 25 gram MaisTer + 0,4 liter MaisOil pr. ha mod enårig rapgræs. Der er ikke 
foretaget yderligere ukrudtsbekæmpelse.

4)  Sået 21/6 og 28/6 i forbindelse med radrensning på tidspunktet for tredje ukrudtsbekæmpelse. Første behandling mod ukrudt er 22/5 og 25/5 med 
0,75 liter Calisto. I en af demonstrationerne er suppleret med 25 gram MaisTer + 0,4 liter MaisOil. Anden behandling mod ukrudt er radrensning 7/6 
og 12/6.

5) Frøene er bredspredt oven på jordoverfladen efter tænderne på radrenseren, men før efterharven, så frøene er harvet ned i jorden.
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alm. rapgræs og hundegræs er mest følsomme. 
Effekten har været mindst ved sen såning. De to-
kimbladede arter har ikke været synligt påvirket 
af MaisTer.
 I de to demonstrationer har ukrudtsbekæm-
pelsen kunnet udføres med en sprøjtning og en 
radrensning. Dækningen har dog været mindst 

ved den sene såning, hvor der er foretaget en 
ekstra radrensning i forbindelse med såning af 
efterafgrøden.

Tabel 18. Ukrudtsbekæmpelse og efterafgrøder i majs. (T9)

Majs Efterafgrøde1) Majssort

Pct. dækning af jordoverfladen2)

efterafgrøde tokimbladet ukrudt græsukrudt

0,75 l 
Calisto3)

0,75 l 
Calisto + 
11,25 g 

Harmony 
SX3)

0,75 liter 
Calisto + 75 

g MaisTer 
+ 1,33 l 

MaisOil3) 

0,75 l 
Calisto3)

0,75 l 
Calisto + 
11,25 g 

Harmony 
SX3)

0,75 liter 
Calisto + 75 

g MaisTer 
+ 1,33 l 

MaisOil3) 

0,75 l 
Calisto3)

0,75 l 
Calisto + 
11,25 g 

Harmony 
SX3)

0,75 liter 
Calisto + 75 

g MaisTer 
+ 1,33 l 

MaisOil3) 

tidlig 
så-

ning4)

sen 
så-

ning5)

tidlig 
så-

ning4)

sen 
så-

ning5)

tidlig 
så-

ning4)

sen 
så-

ning5)

tidlig 
så-

ning4)

sen 
så-

ning5)

tidlig 
så-

ning4)

sen 
så-

ning5)

tidlig 
så-

ning4)

sen 
så-

ning5)

tidlig 
så-

ning4)

sen 
så-

ning5)

tidlig 
så-

ning4)

sen 
så-

ning5)

tidlig 
så-

ning4)

sen 
så-

ning5)

2012. 2 demonstrationer
 1. Alm. rajgræs, Jumbo (D) Atrium 35 7 33 8 28 7 3 1 13 1 3 1 1 0 3 2 0 0
 2. Alm. rajgræs, Kentaur (T) Atrium 53 15 53 13 45 11 5 1 10 1 1 0 1 0 1 1 0 0
 3. Rødsvingel, Legende Atrium 4 4 11 4 4 3 3 1 8 3 1 1 1 0 3 0 1 1
 4. Ital. rajgræs, Sikem (D) Atrium 50 12 48 13 38 11 1 2 8 2 0 0 1 0 1 1 0 0
 5. Hundegræs, Donata Atrium 15 9 14 5 9 5 6 3 26 1 1 1 0 1 3 0 0 1
 6. Strandsvingel, Jordane Atrium 5 4 7 3 6 4 6 3 21 1 1 1 2 1 3 0 0 0
 7. Rajsvingel, Fojtan Atrium 9 5 6 5 6 4 3 2 20 1 0 0 1 0 3 1 0 0
 8. Rajsvingel, Hykor Atrium 10 3 9 5 6 4 3 3 5 2 3 1 1 1 1 1 0 0
 9. Timote, Winnetou Atrium 30 7 30 5 9 4 2 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0
10. Alm. rapgræs, Dasas Atrium 12 2 9 4 5 3 2 2 3 2 0 1 1 1 1 0 0 0
11. Bermudagræs, Dune Atrium 2 1 3 1 1 1 1 2 3 1 1 0 0 1 1 1 1 1
12. Hvidkløver, Rivendel Atrium 13 3 15 7 13 4 3 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
13. Rødkløver, Rajah Atrium 3 1 6 3 4 4 3 1 3 3 1 0 1 1 3 1 1 0
14. Alexandrinekløver Atrium 6 1 5 5 5 5 3 2 3 1 0 0 3 1 3 2 0 0
15. Vintervikke, Villane Atrium 37 30 40 48 35 35 3 1 2 1 0 0 3 0 3 2 0 0
16. Olieræddike, Arena Atrium 48 45 53 55 50 45 3 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 0
17. Vinterraps, Vision Atrium 50 25 53 38 50 23 1 0 5 1 0 0 2 1 3 3 0 0
18. Cikorie, Spadona Atrium 55 35 70 35 55 35 1 0 1 1 0 1 3 1 1 1 0 0
19. Alm. rajgræs, Jumbo (D) Artist 38 13 43 10 38 11 3 1 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0
20. Alm. rajgræs, Jumbo (D) Patrick 53 7 43 11 33 11 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1
21. Alm. rajgræs, Jumbo (D) Award 40 6 43 11 25 10 1 1 5 2 1 1 1 0 2 0 0 0
22. Alm. rajgræs, Jumbo (D) LG 30.240 35 9 35 11 28 10 2 1 3 0 0 0 1 1 3 0 0 0
23. Hundegræs, Donata Artist 15 4 18 6 5 5 3 1 6 1 1 1 1 0 2 0 0 0
24. Hundegræs, Donata Patrick 15 6 13 7 4 6 4 1 4 2 1 1 1 1 2 1 0 0
25. Hundegræs, Donata Award 15 6 15 6 6 5 2 1 6 1 1 1 1 0 3 0 0 0
26. Hundegræs, Donata LG 30.240 15 7 15 7 7 6 2 1 4 1 1 1 1 0 3 0 0 0
27. Strandsvingel, Jordane Artist 11 4 11 4 4 4 2 0 6 1 1 1 1 0 5 0 0 0
28. Strandsvingel, Jordane Patrick 10 5 10 6 7 5 3 2 6 2 1 1 1 1 5 1 0 0
29. Strandsvingel, Jordane Award 7 5 7 6 5 4 3 1 3 1 1 1 1 0 5 0 0 0
30. Strandsvingel, Jordane LG 30.240 7 4 8 5 6 5 1 1 3 1 1 1 1 1 3 0 0 1
Gennemsnit 23 10 24 12 18 10 3 1 6 1 1 1 1 1 2 1 0 0

1)  D = diploid, T = tetraploid. Efterafgrøderne er rillesået i forbindelse med radrensning på tidspunktet for anden ukrudtsbekæmpelse hhv. 7/6 og 
12/6.

2) Bedømt 2/8 og 13/8.
3)  Første behandling mod ukrudt er udført 22/5 og 25/5 . I en af demonstrationerne er alle behandlinger suppleret med 25 gram MaisTer + 0,4 liter 

MaisOil pr. ha. 
4) Sået 7/6 og 12/6 i forbindelse med radrensning på tidspunktet for anden ukrudtsbekæmpelse. Der er ikke udført yderligere ukrudtsbekæmpelse.
5)  Sået 21/6 og 28/6 i forbindelse med radrensning på tidspunktet for tredje ukrudtsbekæmpelse. Anden behandling mod ukrudt er udført 7/6 og 

12/6 ved radrensning.
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Reduceret jordbearbejdning
Af lektor Bo Melander, seniorforskere Elly Møl-
ler Hansen og Lars J. Munkholm, Aarhus Univer-
sitet

Konklusion
En betydelig forskel i vejrforholdene mellem 
Øst- og Vestdanmark i 2012 har afspejlet sig ty-
deligt i udbytterne på Flakkebjerg og Foulum. 
De pløjefri dyrkningsled har imidlertid klaret sig 
godt begge steder med udbytter, der enten er på 
højde med pløjning eller større. Især i hvede på 
Flakkebjerg samt vårsæd på Foulum er der mar-
kante merudbytter for at undlade pløjning.

Forsøg
Forsøg med reduceret jordbearbejdning i to 
fastliggende forsøg ved Flakkebjerg og Foulum 
blev påbegyndt i efteråret 2002. Fire år efter 
anlæg af forsøgene (efteråret 2006) blev den 
hidtil benyttede skiveskærssåmaskine udskif-
tet med en tandskærssåmaskine. Desuden blev 
en forsøgsbehandling med harvning i 3 til 4 cm 
dybde ændret til harvning i 18 til 20 cm dybde. 
Alle forsøgsbehandlinger med reduceret jordbe-
arbejdning er siden 2006 sået med tandskærsså-
maskine, mens de pløjede parceller er sået med 
en almindelig såmaskine. I 2012 er det således 
tiende år, forsøgene har kørt, og sjette år, der hø-
stes efter reduceret jordbearbejdning med tand-
skærssåmaskine.

Sædskifter
I forsøget er fire forskellige former for jordbear-
bejdning afprøvet i fire sædskifter: R1 til R4 på 
Flakkebjerg og R2 til R5 på Foulum. Sædskifter-
ne er vist i tabel 19.
 Det våde efterår 2011 betød, at den planlag-
te vinterraps på Foulum ikke kunne sås rettidigt. 
Den blev derfor erstattet med vinterhvede.
 I alle sædskifter, med undtagelse af R3, snit-
tes halmen og efterlades på marken. Afgrøderne 
tilføres 100 kg ammoniumkvælstof i gylle, dvs. i 
alt cirka 135 kg totalkvælstof pr. ha, mens den 
resterende del af kvælstofnormen tilføres som 
handelsgødning.
 Alle udbytter for 2012 er vist i tabel 20.

Udbytter, Flakkebjerg
Udbytterne i vinterhvede (R1) i de pløjefri for-
søgsled er særdeles store og markant større end 
i de pløjede forsøgsled. Forskellen skyldes udvin-
tringsskader i de pløjede forsøgsled efter en me-
get kold periode i første halvdel af februar. Der 
er ikke faldet nævneværdigt sne, og tilsynela-
dende har de mange stub- og afgrøderester ydet 
en vis beskyttelse af hvedeplanterne i de pløjefri 
forsøgsled. I de tidligere år har der været betyde-
lige problemer med vindaks og stor væselhale, 
men disse arter er kun forekommet i meget små 
mængder i 2012. Som forfrugt til hvede er der 
dyrket havre, der, kombineret med en god effekt 
af ukrudtssprøjtningen i efteråret, har minimeret 
græsukrudtsproblemet.

Tabel 19. Fastliggende forsøg med reduceret jordbearbejdning. Sædskifter i fastliggende forsøg 
ved Flakkebjerg og Foulum

Sædskifte R1 R2 R3 + R41) R5

Forsøg Flakkebjerg Flakkebjerg Foulum Flakkebjerg Foulum Foulum

2003 Vinterhvede Vinterbyg Vinterhvede2) Vårbyg2)

2004 Vinterhvede Vinterraps Vårbyg2) Markært
2005 Vinterhvede Vinterhvede Markært Vinterhvede
2006 Vinterhvede Vinterhvede Vinterhvede Vinterhvede2)

2007 Vinterhvede Vinterbyg Vinterhvede Vårbyg3)

2008 Vinterhvede Havre Vinterraps Vinterbyg3) Vårbyg3)

2009 Vinterhvede Vinterhvede Havre Vårbyg3)

2010 Vinterhvede Vinterhvede Vårbyg Vinterhvede3) Vårbyg3)

2011 Havre Vinterbyg Vårbyg3) Vårbyg3)

2012 Vinterhvede Vinterraps Vinterhvede Havre Vårbyg3)

1) R3: Alt halm fjernet, R4: Alt halm efterladt på marken.
2) Efterafgrøde: Alm. sildig rajgræs sået som udlæg.
3) Efterafgrøde: Olieræddike spredt 14 dage før forventet høst.
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Vinterrapsen i sædskifte R2 er etableret på 50 
cm rækkeafstand for at kunne radrense mod 
ukrudt mellem rækkerne. Se foto. Udbytterne er 
lidt under det forventede, hvilket skyldes en stor 
bestand af lugtløs kamille og burresnerre i raps-
rækkerne, hvor radrenseren ikke renser. Det har 
været planen at båndsprøjte rapsrækkerne mod 
kamille, men sprøjtningen er ikke gennemført 
på grund af en kombination af for koldt vejr og 
for høj en rapsafgrøde.
 Havreudbytterne er udsædvanligt store i beg-
ge sædskifter og alle jordbearbejdningsled. Som-
meren har generelt været kold og våd i sidste 

halvdel af juni og hele juli, vejrforhold som erfa-
ringsmæssigt fører til gode havreudbytter. Som 
også observeret i tidligere år, har etableringen af 
havre været problemfri i de pløjefri forsøgsled. 
Udbytteniveauet i R4 er signifikant højere end i 
R3, hvilket tyder på, at ti år med efterladt halm 
på marken har haft en positiv effekt på havren i 
2012.

Udbytter, Foulum
I sædskifte R5 er udbytterne af vårbyg i de plø-
jede forsøgsled mindre end forventet, mens der 
er en stor, positiv effekt af direkte såning (D) på 
10,2 hkg pr. ha og en tendens til større udbytte 
ved øverlig harvning (H8-10) på 4,6 hkg pr. ha. 
Vårbyggen er høstet sent (den 27. august 2012) 
på grund af våde vejrforhold før høst, hvilket har 
givet en del kernespild. Ved dyb harvning (H18-
20) er der til trods for en veletableret vårbyg 
(se foto) en tendens til mindre udbytte end ved 
pløjning. Udbyttet ved dyb harvning i H18-20 er 
signifikant mindre end ved øverlig harvning i H8-
10 og direkte såning (D). I 2012 har der således 
været positiv effekt af øverlig jordbearbejdning 
eller direkte såning til vårbyg.
 I R2 er den planlagte vinterraps erstattet af 
vinterhvede, som er sået relativt sent (den 30. 
september 2011). Der er ikke signifikant forskel 
på udbytterne ved de forskellige jordbearbejd-

Tabel 20. Fastliggende forsøg med reduceret 
jordbearbejdning ved Aarhus Universitet. 
Værkstedsarealer med pløjefri dyrkning 2012

Forsøgsbehandling
Udb. og merudb., hkg pr. ha

Flakkebjerg Foulum

Afgrøde Vinterhvede Vårbyg
Forfrugt Havre Vårbyg
Sædskifte R1, halm efterladt R5, halm efterladt
Pløjning (P) 79,7b 55,5bc
Harvning 8-10 cm, (H8-10) + 15,8a + 4,6ab
Harvning 18-20 cm, (H18-20) + 15,9a - 5,7c
Direkte såning (D) + 12,9a + 10,2a
LSD (5 pct.-niveau) 7,6 7,2

Afgrøde Vinterraps Vinterhvede
Forfrugt Vinterbyg Vinterbyg
Sædskifte R2, halm efterladt R2, halm efterladt
Pløjning (P) 32,7 80,0
Harvning 8-10 cm, (H8-10) -3,5 -5,4
Harvning 18-20 cm, (H18-20) -0,8 -1,7
Direkte såning (D) -0,9 -5,4
LSD  (5 pct.-niveau) ns ns

Afgrøde Havre Havre
Forfrugt Vårbyg m. efterafgr. Vårbyg
Sædskifte R3, halm fjernet R3, halm fjernet
Pløjning (P) 76,6 70,7b
Harvning 8-10 cm, (H8-10) -4,7 + 3,7ab
Harvning 18-20 cm, (H18-20) -2,7 + 1,3ab
Direkte såning (D) -5,8 + 4,9a
LSD  (5 pct.-niveau) ns 4,64

Afgrøde Havre Havre
Forfrugt Vårbyg m. efterafgr. Vårbyg
Sædskifte R4, halm efterladt R4, halm efterladt
Pløjning (P) 83,3 66,9b
Harvning 8-10 cm, (H8-10) -0,8 + 9,8a
Harvning 18-20 cm, (H18-20) -1,1 + 5,9a
Direkte såning (D) 1,1 + 6,5a
LSD  (5 pct.-niveau) ns 4,77

abc: Værdier efterfulgt af samme bogstav inden for hver gruppering er 
ikke signifikant forskellige. 

Vinterraps er for første gang blevet etableret på 50 
cm rækkeafstand i efteråret 2011 for at bekæmpe 
ukrudt ved radrensning. Etableringen er blevet me-
get vellykket, både i de pløjede forsøgsled såvel som 
i de pløjefri med opharvning forud for såning. (Foto: 
Bo Melander, Aarhus Universitet).
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ninger, men tendens til mindre udbytter i de 
pløjefri forsøgsled. Denne tendens til mindre 
udbytter er mindst ved den dybe harvning (H18-
20). Dyb harvning eller pløjning har således vist 
tendens til de største udbytter i vinterhvede. 
 Havren i sædskifte R3 og R4 er høstet under 
ugunstige forhold på grund af sen modning og 
våde vejrforhold før høst den 27. august 2012. 
Der har været en del spild af kerner ved høst. 
Havrens høsttidspunkt er delvis bestemt af, at 
der efterfølgende skulle etableres et forsøg med 
tre forskellige såtidspunkter til vinterhvede, hvor 
tidligt sået vinterhvede skulle sås 1. september. I 
både R3 og R4 er der positive merudbytter i hav-
re i de pløjefri forsøgsled. I sædskifte R4, hvor 
halmen er efterladt på marken i alle de foregå-
ende år, er udbyttet signifikant større i de pløje-
fri forsøgsled end i de pløjede. I sædskifte R3 er 
der signifikant større udbytte ved direkte såning 
(D) end ved pløjning og størst tendens til større 
udbytter ved øverlig harvning (H8-10). 2012 har 
været et godt år for pløjefri dyrkning med øverlig 
jordbearbejdning til vårsæd på Foulum i forhold 
til pløjning. Det adskiller sig fra, hvad der ellers 
er observeret i forsøget.
 Den 18. juli 2012 er der udstrøet olieræddike 
i sædskifte R5, men på grund af snegle, som har 
ædt olieræddike-kimplanterne, har det været 
nødvendigt at gentage udspredningen af olie-
ræddike (og sneglegift) den 8. august. 

Parceller i Foulum med vårbyg, harvet 18 til 20 cm 
(H18-20) før såning. Helt til venstre ses direkte sået 
havre (D). (Foto: David Croft, Aarhus Universitet).
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Gødskning

Stigende mængder kvælstof
Konklusion
16 forsøg i vinterhvede i 2012 viser et betydeligt 
større kvælstofbehov end normalt. Det hænger 
sammen med både et højt udbytteniveau og et 
lavt indhold af N-min ved vækstsæsonens be-
gyndelse. Proteinindholdet er betydeligt lavere 
end de foregående år. I de fleste andre afgrøder 
ses samme tendens.

Forsøg med stigende mængder kvælstof
Det er af både økonomiske og miljømæssige år-
sager vigtigt at kunne bestemme kvælstofbeho-
vet på markniveau så nøjagtigt som muligt. For-
søgene er grundlaget for de kvælstofnormer, der 
årligt indstilles til NaturErhvervstyrelsen, og de 
belyser, hvad de underoptimale kvælstofnormer 
koster i udbytte. Metoden til at beregne den op-
timale kvælstofmængde er beskrevet i afsnittet 
Sorter, priser, midler og udviklingsstadier.
 Kvælstofbehovet på den enkelte mark af-
hænger blandt andet af jordtypen og jordens 
indhold af organisk stof og kvælstof. Jordfysiske 
parametre påvirker markens udbyttepotentiale 
og jordens evne til at frigøre kvælstof og dermed 
kvælstofbehovet. Jordens dyrkningshistorie, her-
under forfrugt, tidligere års tilførsel af let omsæt-
teligt organisk stof i form af husdyrgødning og 
afgrøderester, påvirker også kvælstofbehovet. 
Desuden har klimaet i vækstsæsonen betydning 
for kvælstofbehovet.
 Forsøgene viser derfor en stor variation i kvæl-
stofbehovet mellem markerne. En del af variatio-
nen kan skyldes, at bestemmelsen af kvælstofbe-
hovet i enkeltforsøgene er behæftet med en re-
lativt stor usikkerhed. Det kan i nogen grad sløre 
den systematiske variation som følge af forskelle 
i forfrugt, eftervirkning af husdyrgødning m.m.
 Den store variation i kvælstofbehovet mel-
lem enkeltforsøgene betyder, at man skal være 
meget forsigtig med at drage konklusioner om 
en afgrødes normale kvælstofbehov ud fra gen-
nemsnitsresultater af forsøgsserier med mindre 

end cirka ti forsøg. I tabel 7 er vist en oversigt 
over resultaterne af de seneste ti års forsøg i for-
skellige afgrøder, opdelt efter forfrugt og jord-
type. Tabel 7 kan bruges som udgangspunkt til 
at forudsige kvælstofbehovet og udbyttekurven 
i den enkelte mark.
 Alle forsøg med stigende mængder kvælstof 
i 2012 er etårige. Det vil sige, at forsøgsarealet i 
årene forud er gødet som den omgivende mark. 
Derfor kan resultaterne ikke bruges som udtryk 
for, hvad det på lang sigt koster at reducere kvæl-
stofmængden.
 I 2012 er bytteforholdet mellem korn og 
kvælstof således, at der skal avles 5,0 kg korn for 
at betale for 1,0 kg kvælstof. Som gennemsnit 
af årene har bytteforholdet typisk svinget om-
kring dette niveau, men det har svinget meget i 
de senere år. I 2009 skulle der avles 10 kg korn, 
mens der i 2010 kun skulle avles 4,3 kg korn for 
at betale 1,0 kg kvælstof. Bytteforholdet har af-
gørende indflydelse på den optimale kvælstof-
mængde. 

Kvælstof til vårbyg
Vårbyg med forfrugt korn
Den optimale kvælstofmængde til vårbyg med 
forfrugt korn er i årets tre forsøg bestemt til 120 
kg kvælstof pr. ha, hvilket er 16 kg mindre end i 
årene forud. Indholdet af tilgængeligt kvælstof i 
jorden (N-min), målt før anlæg af forsøgene, har 
været 7 kg kvælstof lavere end normalt. Se tabel 
1. To af de tre forsøg er gennemført på lerjord. 
Forsøgsantallet i 2012 er for beskedent til gene-
relt at sige noget om kvælstofbehovet i vårbyg i 
2012.
 Udbyttet i det ugødede forsøgsled har været 
på niveau med de foregående år, mens merud-
byttet for at tilføre kvælstof i 2012 er lavt. Ved 
optimum er der i 2012 høstet 57,1 hkg eller 2,9 
hkg pr. ha mindre end i årene forud. Proteinind-
holdet er betydeligt lavere end i de foregående 
år ved samme kvælstofniveau, selv om udbytte-
niveauet er lavere.



247

Gødskning – kvælstof

Vårbyg med forfrugt sukkerroer
Den optimale kvælstofmængde til vårbyg med 
forfrugt sukkerroer er i tre forsøg på Lolland-Fal-
ster bestemt til 152 kg kvælstof pr. ha, hvilket er 
13 kg pr. ha mere end i de foregående år. Udbyt-
terne i 2012 er meget store og i gennemsnit 84,3 
hkg pr. ha. 

Kvælstof til vårhvede
I to forsøg i vårhvede er den optimale kvælstof-
mængde bestemt til 203 kg kvælstof pr. ha.
 Vårhvede dyrkes normalt til fremstilling af 
brød. Vårhvede har tidligere typisk være dyrket 
på lavbundsarealer, men med stigende krav om 
efterafgrøder og med det deraf følgende sti-
gende vårsædsareal samt vårhvedens gode kva-
litetsegenskaber som brødhvede er der interesse 
for en øget dyrkning. For at belyse kvælstofbe-

hovet i vårhvede på mineraljord blev der i 2010 
påbegyndt en forsøgsserie med stigende mæng-
der kvælstof. I 2012 er der gennemført to forsøg 
efter denne forsøgsplan. Kvælstof er tilført før 
såning, og i de sidste tre forsøgsled er der sup-
pleret med en sengødskning i vækststadium 55. 
Forsøgsplan og resultater fremgår af tabel 2. To 
af forsøgene er gennemført på lerjord og et på 
sandjord. Forfrugten er korn. I ét af de to forsøg 
er der tilført husdyrgødning i årene forud.
 Merudbyttet for tilførsel af kvælstof i 2012 er 
højt, og det har resulteret i en høj optimal kvæl-
stofmængde. Ved tilførsel af 150 kg kvælstof pr. 
ha før såning er der opnået et proteinindhold på 
12,6 procent, hvilket er tilstrækkeligt til at op-
fylde kvalitetskravet til vårhvede til brød på 11,5 
procent. Ved at dele kvælstoftilførslen og først 
tildele 50 eller 30 kg kvælstof pr. ha i vækststa-

Tabel 1. Stigende mængder kvælstof til vårbyg i 2012 og i gennemsnit fra 2007 til 2011. (N1)

Vårbyg

2007-2011 2012

Kar. for 
lejesæd ved 

høst1)

Procent 
råprotein i 

kernetørstof 

Udb. og 
merudb., hkg 
kerne pr. ha

Kar. for 
lejesæd ved 

høst1)

Procent 
råprotein i 

kernetørstof 

Udbytte,
kg N i kerne 

pr. ha 

Udb. og 
merudb., hkg 
kerne pr. ha 

Netto-
merudb., hkg 
kerne pr. ha

Forfrugt korn
Antal forsøg 36 36 36 3 3 3 3 3
Grundgødet 0,0 10,2 35,1 0,0 9,2 46 36,5 -
40 N 0,0 10,3 11,5 0,0 9,3 59 10,5 8,0
80 N 0,2 10,7 19,6 0,2 9,5 68 15,8 11,3
120 N 0,7 11,5 23,5 0,8 10,2 78 19,5 13,0
160 N 1,6 12,0 24,9 1,4 11,0 86 20,7 12,2
200 N 2,3 12,8 25,1 2,0 12,0 91 19,2 8,7
LSD 16 8,8

2007-2011 2012
Gns. N-min i rodzonen, kg N pr. ha 32 (8-82) 39 (18-63)
Gns. opt. N-mængder, kg N pr. ha 136 (74-235) 120 (87-166)
Gns. merudb. ved opt., hkg pr. ha 25,9 (7,8-43,0) 20,6 (14,0-32,7)
Proteinkorrigeret optimum 140 (83-240) 121 (121-170)

Forfrugt sukkerroer
Antal forsøg 10 10 10 3 3 3 3 3
Grundgødet 0,0 9,5 32,9 0,0 9,3 60 47,3 -
40 N 0,1 9,2 16,0 0,0 9,4 82 16,9 14,4
80 N 1,0 9,7 26,6 0,0 9,9 101 27,6 23,1
120 N 2,8 10,7 32,8 0,0 10,2 112 33,0 26,5
160 N 4,4 11,2 34,4 0,3 11,0 126 36,6 28,1
200 N 5,2 11,8 32,4 0,7 11,4 131 37,1 26,6
LSD 4,4

2007-2011 2012
Gns. N-min i rodzonen, kg N pr. ha 44 (26-100) 41 (25-66)
Gns. opt. N-mængder, kg N pr. ha 139 (107-158) 152 (143-158)
Gns. merudb. ved opt., hkg pr. ha 34,5 (24,1-43,4) 37,0 (30,4-42,0)
Proteinkorrigeret optimum 143 (115-162) 159 (147-174)

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje.
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dium 55 ved skridning midt i juni er udbyttet 
reduceret betydeligt i forhold til en tildeling før 
såning. Ved deling af kvælstofmængden er der i 
2012 ikke opnået den forventede stigning i pro-
teinprocenten.

Kvælstof til vinterhvede
I vinterhvedeforsøgene er kvælstoftildelingen i 
hovedparten af forsøgene sket ad to gange med 
50 kg kvælstof pr. ha medio marts og resten fra 
ultimo april.
 Den økonomisk optimale kvælstofmængde 
er beregnet ved to korrektioner af kornprisen ef-
ter proteinindhold, henholdsvis 0,00 og 1,00 kr. 
pr. hkg pr. procentenhed protein ud fra en korn-
pris på 170 kr. pr. hkg ved 10,5 procent protein. 
Der er kun korrigeret for protein op til en prote-
inprocent på 12,0. Korrektionerne svarer til, at 
der sælges foderhvede (ingen korrektion for pro-
tein), eller at kornet fodres op til svin (1,00 kr. pr. 
hkg pr. procentenhed protein). Med de nuvæ-
rende priser på vinterhvede og soyaskrå nærmer 
den reelle korrektion i kornprisen sig 2,00 kr. pr. 
hkg pr. procentenhed protein. Det resulterer i 
en endnu højere optimal kvælstofmængde end 
angivet i tabellen.

Vinterhvede med forfrugt korn
Den optimale kvælstofmængde til vinterhvede 
med forfrugt korn er uden korrektion for pro-

teinindhold bestemt til 206 kg kvælstof pr. ha i 
gennemsnit af ni forsøg i 2012. Det er 18 kg kvæl-
stof højere pr. ha end i årene forud. Se figur 1 og 
tabel 3.
 Alle forsøg er gennemført på JB 4 til 7. I flere 
af forsøgene er der tilført betydelige mængder 
husdyrgødning i årene forud.
 Udbyttet i det grundgødede forsøgsled er 
i 2012 på niveau med de foregående år, men 

Tabel 2. Stigende mængder kvælstof til vårhvede. (N2)

Vårhvede

2010-2011 2012

Kar. for 
lejesæd ved 

høst1)

Procent 
råprotein i 

kernetørstof 

Udb. og 
merudb., hkg 
kerne pr. ha 

Kar. for 
lejesæd ved 

høst1)

Procent 
råprotein i 

kernetørstof 

Udbytte,
kg N i kerne 

pr. ha 

Udb. og 
merudb., hkg 
kerne pr. ha 

Netto-
merudb., hkg 
kerne pr. ha

Forfrugt korn
Antal forsøg 6 6 6 2 2 2 2 2
Grundgødet 0 10,8 28,1 0 12,0 56 31,0 -
50 N v. såning 0 10,8 11,5 0 11,4 72 11,4 8,5
100 N v. såning 0 11,5 20,5 0 12,0 95 22,3 17,1
150 N v. såning 0 12,8 24,1 0 12,6 115 30,0 22,4
200 N v. såning 0 13,8 25,2 1 13,3 131 35,0 25,1
100 N v. såning + 50 N st. 55 1 13,1 110 24,3 16,3
120 N v. såning + 30 N st. 55 1 12,7 113 26,2 18,2
150 N v. såning + 30 N st. 55 1 13,4 121 27,0 17,6
LSD 12 3,6

2010-2011 2012
Gns. N-min i rodzonen, kg N pr. ha 52 (9-100) 44
Gns. opimale N-mængder, kg N pr. ha 152 (119-188) 203 (191-214)
Gns. merudb. ved optimalt N-niveau, hkg pr. ha 249 (15,9-38,9) 35,0 (34,0-36,1)

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje.

5

7

9

11

13

1515

17

0

20

40

60

80

100

120

0 50 100 150 200 250 300

P
ct

. p
ro

te
in

U
d

by
tt

e,
 h

kg
 p

r.
ha

Kg N pr. ha
Udbytte 2007-2011
Udbytte 2012

Protein 2007-2011
Protein 2012

Vinterhvede

Figur 1. Udbytte og merudbytte samt proteinind-
hold i kerne i vinterhvede med forfrugt korn i 2012 
og i perioden 2007 til 2011.
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merudbyttet for at tilføre kvælstof er betyde-
ligt højere. Udbyttet ved at tilføre den optimale 
kvælstofmængde er knap 9 hkg pr. ha større end 
i de foregående år. Proteinindholdet i kernerne 
er betydeligt lavere i 2012 ved samme kvælstof-
niveau. Det høje udbytteniveau kan være en 
medvirkende årsag til dette.
 Op til en kvælstoftilførsel på 200 kg kvælstof 
pr. ha har marginaloptagelsen i kerne i 2012 væ-
ret 45 procent af det tilførte kvælstof. I de fore-
gående år var marginaloptagelsen i kerne 49 
procent. Kvælstofudnyttelsen har til trods for 
det store udbytte i 2012 været relativt dårlig.
 Med et kvalitetstillæg på 1,00 kr. pr. hkg pr. 
procentenhed protein op til 12,0 procent prote-
in stiger den optimale kvælstofmængde i 2012 
med 5 kg kvælstof pr. ha. I de foregående år var 

stigningen 10 kg kvælstof pr. ha. Figur 2 viser 
merudbyttet for stigende mængder kvælstof til 
vårbyg og vinterhvede med forfrugt korn i gen-
nemsnit af årene 2003 til 2012.

Vinterhvede med andre forfrugter
Fire ud af fem forsøg med vinterraps som for-
frugt er gennemført på JB 6 og 7, og i fire forsøg 
er der tilført betydelige mængder husdyrgød-
ning i årene forud. I disse forsøg er der bestemt 
en optimal kvælstofmængde i 2012 på 186 kg 
kvælstof pr. ha, hvilket er 11 kg kvælstof pr. ha 
mere end i årene forud. Se tabel 3. Merudbyt-
tet for tilførsel af kvælstof er meget højt i 2012. 
Dette kan være medvirkende til, at proteinpro-
centen ved samme kvælstofniveau er betydeligt 
lavere end i årene forud.

Tabel 3. Stigende mængder kvælstof til vinterhvede. (N3)

Vinterhvede

2007-2011 2012

Procent 
råprotein i 

kernetørstof 

Udb. og 
merudb., hkg 
kerne pr. ha

Kar. for lejesæd 
ved høst1)

Procent 
råprotein i 

kernetørstof 

Udbytte,
kg N i

kerne pr. ha 

Udb. og 
merudb., hkg 
kerne pr. ha 

Netto-
merudb., hkg 
kerne pr. ha

Forfrugt korn
Antal forsøg 43 46 9 9 9 9 9
Grundgødet 8,6 41,5 0,0 8,6 51 39,5 -
50 N 8,5 19,7 0,0 8,1 75 22,9 19,7
100 N 9,1 35,1 0,1 8,4 99 40,3 34,9
150 N 10,4 43,3 0,4 9,1 122 50,3 42,5
200 N 11,4 46,1 0,9 10,0 139 54,1 43,9
250 N 12,2 46,8 1,2 10,6 152 56,6 44,1
LSD 10 7,3

2007-2011 2012
Gns. N-min i rodzonen, kg N pr. ha 36 (9-60) 28 (15-39)
Gns. opt. N-mængder, kg N pr. ha 188 (106-245) 206 (116-287)
Gns. merudb. ved opt., hkg pr. ha 47,5 (16,8-84,3) 58,0 (26,1-73,8)
Gns. proteinindhold ved optimum 11,1 (9,4-13,4) 10,0 (9,2-11,2)
Gns. optimal N-mængde korr. for protein 198 (113-300) 211 (118-300)

Forfrugt vinterraps
Antal forsøg 17 17 5 5 5 5 5
Grundgødet 8,3 50,4 0 8,7 65 50,1 -
50 N 8,4 18,7 0 8,2 84 19,1 15,9
100 N 9,1 31,7 0 8,7 109 34,1 28,6
150 N 9,9 37,6 0 9,7 133 42,2 34,3
200 N 11,0 39,5 1 10,5 147 43,7 33,5
250 N 11,5 40,8 2 11,1 157 44,6 32,0
LSD 7 5,8

2007-2011 2012
Gns. N-min i rodzonen, kg N pr. ha 47 (21-100) 37( 14-48)
Gns. opt. N-mængder, kg N pr. ha 175 (99-201) 186 (133-228)
Gns. merudb. ved opt., hkg pr. ha 40,0 (28,2-54,9) 45,3 (33,7-54,3)
Gns. proteinindhold ved optimum 10,5 (9,0-12,6) 10,0 (9,3-10,9)
Gns. optimal N-mængde korr. for protein 207 (141-300) 190 (137-232)

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje.
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Der er desuden gennemført ét forsøg med kon-
servesærter som forfrugt. I dette forsøg er der 
bestemt en optimal kvælstofmængde på 205 
kg kvælstof pr. ha ved et udbytteniveau på 106 
hkg pr. ha. I ét forsøg på JB 3 med majshelsæd 
som forfrugt er der bestemt en optimal kvælstof-
mængde på 149 kg kvælstof pr. ha ved et udbyt-
teniveau på 52 hkg pr. ha. I de fem foregående 
år er der tilført betydelige mængder husdyrgød-

ning på arealet, og der indgår kløvergræs i sæd-
skiftet.

Kvælstof til vinterbyg
I årets fem forsøg med stigende mængder kvæl-
stof til vinterbyg er der bestemt en optimal kvæl-
stofmængde på 182 kg kvælstof pr. ha. Det er 21 
kg kvælstof højere end i årene forud. Se tabel 4.
 Forsøgene er gennemført på JB 3 til 7, og i fire 
af forsøgene er der tilført væsentlige mængder 
husdyrgødning i årene forud. Merudbyttet for 
tilførsel af kvælstof i 2012 er betydeligt højere 
end de foregående år, mens udbyttet i det grund-
gødede forsøgsled er på samme niveau. Indhol-
det af N-min ved vækstsæsonens begyndelse er 
betydeligt under indholdet i de foregående år.

Kvælstof til vinterraps
I tabel 5 er vist resultaterne af syv forsøg med 
stigende mængder kvælstof til vinterraps i perio-
den 2008 til 2012. Ét af forsøgene er gennem-
ført i 2012. I dette forsøg er bestemt en optimal 
kvælstofmængde om foråret på 191 kg kvælstof 
pr. ha ved et udbytteniveau på 43 hkg frø pr. ha. 
Forsøget er desuden tilført 21 ton kvæggylle før 
såning om efteråret.
 Kvælstofmængden om foråret er udbragt ad 
to gange, ultimo marts og medio april. I nogle af 
forsøgene er der tildelt kvælstof i handelsgødning 
om efteråret og i enkelte tilfælde kvælstof i hus-
dyrgødning ud over forsøgsbehandlingerne forår.
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Figur 2. Merudbytte for stigende mængder kvælstof 
til vårbyg og vinterhvede på JB 5 til 9 med forfrugt 
korn 2003 til 2012.

Tabel 4. Stigende mængder kvælstof til vinterbyg. (N4)

Vinterbyg

2007-2011 2012

Procent 
råprotein i 

kernetørstof 

Udb. og 
merudb., hkg 
kerne pr. ha

Kar. for 
lejesæd 

ved høst1)

Procent 
råprotein i 

kernetørstof 

Udbytte,
kg N i 

kerne pr. ha 

Udb. og 
merudb., hkg 
kerne pr. ha 

Netto-
merudb., hkg 
kerne pr. ha

Forfrugt korn
Antal forsøg 13 13 5 5 5 5 5
Grundgødet 9,6 26,7 0 9,2 32 25,6  -
50 N 9,1 19,8 0 8,9 58 22,5 19,5
100 N 10,1 35,3 0 9,6 88 41,3 35,8
150 N 11,5 41,8 0 10,6 108 49,2 41,1
200 N 13,0 43,6 2 11,8 125 52,0 41,4
LSD 12 5,8

2007-2011 2012
Gns. N-min i rodzonen, kg N pr. ha 37 (16-100) 24 (14-34)
Gns. opt. N-mængder, kg N pr. ha 161 (110-201) 182 (143-204)
Gns. merudb. ved opt., hkg pr. ha 44,3 (23,6-57,3) 53,5 (45,2-60,8)
Gns. proteinindhold ved optimum 11,8 (9,7-13,8) 11,3 (9,9-12,6)
Gns. optimal N-mængde korr. for protein 168 (117-215) 186 (142-207)

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje.
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I syv forsøg, gennemført i perioden 2008 til 
2012, er der bestemt en optimal kvælstofmæng-
de på 186 kg kvælstof pr. ha. Dertil skal lægges 
den mængde kvælstof, som forsøgene kan være 
tildelt om efteråret.

Andre forsøg med stigende mængder 
kvælstof
I et forsøg på JB 1 i triticale er bestemt en opti-
mal kvælstofmængde på 113 kg kvælstof pr. ha 
ved et udbytteniveau på 41 hkg pr. ha. Se Tabel-
bilaget, tabel N6. I kernemajs er der gennem-
ført tre forsøg med stigende mængder kvæl-
stof. Tilsvarende er der gennemført fire forsøg 
i majshelsæd. Resultaterne heraf fremgår af 
afsnittet om majs. I frøgræs er der gennemført 
forsøg med stigende mængder kvælstof til alm. 
rajgræs. Resultaterne heraf fremgår af afsnittet 
om frøgræs.

Oversigt over forsøg med stigende mængder 
kvælstof
I tabel 6 ses et sammendrag af flere års forsøg 
med kvælstof til forskellige afgrøder. For afgrø-
der, hvor der er tilstrækkeligt mange forsøg, er 
anvendt de seneste ti års forsøg, mens der for 
andre afgrøder er anvendt forsøg fra en længere 
årrække.
 Hvor der er tilstrækkeligt mange forsøg, er 
de opdelt efter forfrugt, jordtype og tilførsel af 
husdyrgødning til forsøgsarealet de foregående 
år. Der er ikke tilført husdyrgødning til forsøgsaf-

grøden, bortset fra vinterraps, hvor der kan være 
tilført en vis mængde om efteråret. 
 I vårbyg er udbyttet ved såvel den optimale 
kvælstofmængde som i det grundgødede for-
søgsled større på JB 5 og 6 end på JB 1 til 4. 
Kvælstofbehovet er i forsøg uden husdyrgød-
ning alligevel højest på sandjorden. Det kan skyl-
des, at indholdet af N-min ved vækstsæsonens 
begyndelse er lavest på JB 1 til 4. Det største 
kvælstofbehov er bestemt på JB 7 til 9, hvor ud-
byttet også er størst. Det kan være et udtryk for 
regionale forskelle i kvælstofbehovet, idet der 
er en overvægt af forsøg på JB 7 til 9 på Lolland-
Falster. Udbyttet i det grundgødede forsøgsled 
er langt større efter kløvergræs end efter andre 
forfrugter, og den optimale kvælstofmængde er 
med denne forfrugt beregnet til kun 35 kg kvæl-
stof pr. ha. Det skyldes dels eftervirkningen af 
selve afgrøden, dels af den husdyrgødning, der 
er afsat under afgræsning af arealet.
 I havre er der ved samme udbytteniveau be-
stemt et betydeligt mindre kvælstofbehov end i 
vårbyg.
 I vinterhvede er der en betydeligt højere øko-
nomisk optimal kvælstofmængde på JB 5 og 6 
end på JB 1 til 4. Udbytteforskellen mellem disse 
jordtyper er 20 hkg pr. ha. Kvælstofbehovet på 
JB 7 er endnu højere. Ved forfrugt raps er der ge-
nerelt tildelt husdyrgødning i sædskiftet. Kvæl-
stofbehovet er lavt, samtidig med, at udbyttet i 
det ugødede forsøgsled er stort. Udbytteniveau-
et er generelt højere end efter korn. Også i vin-
terhvede efter kløvergræs (inklusive lucerne til 
slæt) er der et betydeligt mindre kvælstofbehov 
end efter korn. I figur 3 er vist optimale kvælstof-
mængder og tilhørende udbytter i vårbyg og vin-
terhvede for årene 2003 til 2012.
 Forsøgene i vinterrug og triticale er overve-
jende gennemført på JB 1 til 4. I forhold til udbyt-
teniveauet er der fundet et stort kvælstofbehov i 
triticale.
 I tabel 6 er vist resultaterne af alle forsøg 
med kartofler, sukkerroer, alm. rajgræs og rød-
svingel til frø uden opdeling efter forfrugter og 
husdyrgødning i sædskiftet forud for afgrøden. 
I kartofler er der fundet et stort kvælstofbehov, 
mens behovet i sukkerroer har været beskedent. 
I rødsvingel er der kun målt på forårstilførsel af 
kvælstof. De fleste forsøg er derudover tildelt 
cirka 60 kg kvælstof pr. ha om efteråret.

Tabel 5. Stigende mængder kvælstof til vinter-
raps. (N5)

Vinterraps

Udbytte og 
merud-

bytte, hkg frø 
pr. ha

Nettomer-
udbytte,
hkg frø
pr. ha

Forfrugt korn
Antal forsøg 7 7
Grundgødet 25,4 -
50 N 7,3 5,8
100 N 11,9 9,3
150 N 15,0 11,3
200 N 16,6 11,9
250 N 18,1 12,4
LSD 3,8

2008-2012
Gns. N-min i rodzonen, kg N pr. ha 25 (12-39)
Gns. opt. N-mængder, kg N pr. ha 186 (62-253)
Gns. merudb. ved opt., hkg pr. ha 17,1 (3,5-27,9)
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Tabel 6. Optimale kvælstofmængder uden hensyntagen til proteinindholdet

Afgrøde Forfrugt
Periode 

for 
forsøg

JB nr.

Hus-
dyr-
gød-

ning i 
sæd-

skiftet

Antal 
forsøg

N-min,
kg N pr. 

ha

Udb. og merudb., hkg pr. ha
Økonomisk 

optimalt 
udbytte,

hkg pr. ha

Øko-
nomisk 
optimal

N-tilførsel,
kg N 

pr. ha

Handelsgødning, kg N pr. ha

0 40 80 120 160 200

Vårbyg Korn 2003-2012  1-4 Nej 9 17 30,0 12,8 22,7 27,7 29,4 60,6 150
Vårbyg Korn 2003-2012  1-4 Ja 36 39 33,2 10,2 17,0 19,8 20,4 54,5 123
Vårbyg Korn 2003-2012  5-6 Nej 11 43 39,0 13,5 19,9 24,7 26,0 66,6 126
Vårbyg Korn 2003-2012  5-6 Ja 13 63 35,1 12,4 19,8 23,5 24,4 59,5 126
Vårbyg Korn 2003-2012  7-9 Nej 8 46 36,7 12,9 23,1 26,7 30,5 67,4 152
Vårbyg Sukkerroer 2003-2012  5-6 Nej 9 56 35,3 12,4 20,9 25,3 26,3 61,7 129
Vårbyg Sukkerroer 2003-2012  7-9 Nej 7 41 40,3 16,0 27,4 31,3 33,5 74,0 135
Vårbyg Kartofler 1996-2012  1-4 Nej 21 34 27,9 14,1 22,5 26,8 28,6 58,4 135
Vårbyg Kløvergræs 1996-2012  1-4 Ja 22 49 47,4 2,8 2,8 1,7 0,8 51,3 35

Havre Korn 1996-2012  1-4 Ja/nej 14 42 31,0 12,5 19,2 20,9 20,6 22,1 52,6 104
Vinterrug Korn 1996-2012  1-4 Ja/nej 17 27 28,8 13,7 22,9 27,3 29,6 34,8 57,8 133

Handelsgødning, kg N pr. ha
0 50 100 150 200 250

Vinterhvede Korn 2003-2012  1-4 Ja 18 38 38,5 16,4 26,5 31,2 31,9 32,0 71,9 161
Vinterhvede Korn 2003-2012  5-6 Nej 34 44 41,1 19,6 36,1 44,5 48,0 49,7 91,2 201
Vinterhvede Korn 2003-2012  5-6 Ja 24 40 41,2 21,8 37,2 45,7 48,7 49,4 91,3 184
Vinterhvede Korn 2003-2012  7-9 Nej 24 41 41,9 18,7 35,3 44,5 48,6 50,0 92,1 201
Vinterhvede Korn 2003-2012  7-9 Ja 10 32 43,6 17,8 32,6 40,4 44,0 45,7 89,1 194
Vinterhvede Raps 2003-2012  1-4 Ja 6 48 44,2 16,1 26,6 30,4 29,3 29,6 75,1 142
Vinterhvede Raps 2003-2012  5-9 Ja 13 45 53,9 20,1 31,4 37,5 39,0 39,4 93,5 161
Vinterhvede Bælgsæd 1996-2012  1-4 Ja/nej 24 39 41,1 19,7 30,6 36,1 36,4 37,4 79,7 157
Vinterhvede Bælgsæd 1996-2012  5-6 Ja/nej 12 35 48,6 19,5 32,4 39,1 41,4 41,4 92,2 178
Vinterhvede Kløvergræs mv. 1996-2012  4-9 Ja 7 62 65,4 11,8 17,3 18,7 15,2 11,2 84,4 106

Vinterbyg Korn 2003-2012  1-4 Ja 12 36 31,1 18,3 32,4 36,3 36,5 69,2 151
Vinterbyg Korn 2003-2012  5-9 Ja/nej 11 39 32,5 20,2 36,2 42,3 45,7 78,4 173

Triticale 1996-2012  1-4 Ja/nej 20 20 20,2 13,6 23,7 28,2 29,4 30,9 50,6 170
Triticale 1996-2012  5-9 Ja/nej 9 44 31,8 16,1 23,2 23,3 21,2 21,3 57,8 123

Vinterraps1) 1996-2012  1-4 Ja/nej 5 30 2.383 536 919 1.191 1.359 1.509 3.784 182
Vinterraps1) 1996-2012  5-9 Ja/nej 16 27 2.615 749 1.324 1.643 1.846 1.928 4.519 197

Udb. og merudb., kg frø pr. ha Kg frø
pr. ha0 40 80 120 160 200

Alm. rajgræs2) 1999-2001  1-9 Ja/nej 16 537 291 528 674 730 721 1.211 149

0 20 40 60
Rødsvingel3) 19992001  1-9 Ja/nej 19 1.040 86 137 181 1.229 46

100 130 160 190
Engrapgræs 2005-2008  1-9 Ja/nej 10 1.129 110 140 113 1.306 110

Udb. og merudb., hkg sukker pr. ha Hkg sukker 
pr. ha

Sukkerroer2)  4-7 Ja/nej 12 97,5 23,4 31,9 34,4 33,2 130 92

Udb. og merudb., hkg knolde pr. ha Hkg knolde
pr. ha0 50 100 150 200 250

Kartofler 1997-2002  1-4 Ja/nej 15 30 347 72 121 154 176 191 554 232

Udbytte og merudb., afgrødeenh. pr. ha Afgrødeenh.
pr. ha0 50 100 150 200 250

Silomajs  - 2003-2011  1-4 Ja 12 39 120,6 9,8 11,6 10,8 12,9 11,7 131,7 87
Silomajs  - 2003-2011  5-9 Ja 28 78 128,6 9,6 12,9 13,0 14,0 13,8 141,9 99

1) Vinterraps: Efterårstilførsel af kvælstof ikke medregnet.
2) Kopi fra Oversigt over Landsforsøgene 2011.
3) Rødsvingel er tildelt ca. 60 kg kvælstof pr. ha om efteråret.
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Mange års forsøg med stigende mængder kvæl-
stof har vist, at behovet varierer meget fra mark 
til mark. De vigtigste faktorer ved fastsættelsen 
af kvælstofbehovet er forfrugten, dyrkningshi-
storien inklusive tilførslen af husdyrgødning i 
de tidligere år, udbytteniveauet og jordtypen. 
En mere præcis fastsættelse af kvælstofbehovet 
kan ske ud fra en bestemmelse af jordens N-min 
indhold i det tidlige forår.

Prisrelationernes betydning for den optimale 
kvælstofmængde
I de senere år har prisen på både kvælstof og 
korn svinget meget. Forholdet mellem kornpris 
og kvælstofpris påvirker den optimale kvælstof-
mængde.

I tabel 7 er vist en beregning af den økonomisk 
optimale kvælstofmængde til vinterhvede ved 
forskellige priser på vinterhvede og kvælstof. Be-
regningen er foretaget på 127 forsøg i perioden 
2001 til 2010 med forfrugt korn.

0

20

40

60

80

100

120

0

50

100

150

200

250

300

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

U
db

yt
te

, h
kg

 p
r. 

ha

O
pt

im
al

 k
væ

ls
to

fm
æ

ng
de

, k
g 

N
 p

r. 
ha

Optimal N, vinterhvede Optimal N, vårbyg Udbytte, vinterhvede Udbytte, vårbyg

Optimale N-mængder

Figur 3. Optimale kvælstofmængder i vinterhvede og vårbyg samt udbytter ved tilførsel af den optimale 
kvælstofmængde 2003 til 2012.

Tabel 7. Prisrelationernes betydning for den 
optimale kvælstofmængde i vinterhvede, 93 
forsøg fra 2003 til 2012 med forfrugt korn

Vinterhvede
Kr. pr. hkg

80 110 140 170 200

Kr. pr. kg N Optimal kvælstofmængde, kg kvælstof pr. ha
4,00 185 192 197 199 201
6,00 172 182 189 193 196
8,00 159 173 181 186 190
10,00 146 163 173 180 185
12,00 134 154 166 174 179
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Figur 4. Betydning af bytteforholdet (antal kg korn 
til at betale 1,0 kg kvælstof) for den optimale kvæl-
stofmængde i vinterhvede. Beregnet ud fra 93 for-
søg med forfrugt korn i perioden 2003 til 2012.
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Den optimale kvælstofmængde kan for eksem-
pel ved en kornpris på 170 kr. pr. hkg og en 
kvælstofpris på 8,00 kr. pr. kg beregnes til 186 
kg kvælstof pr. ha. Hvis kornprisen igen falder 
til 80 kr. pr. hkg, og kvælstofprisen stiger til 12 
kr. pr. kg, falder den optimale kvælstofmængde 
til 134 kg pr. ha. Kvælstofprisen betyder meget 
ved lave kornpriser, hvor den optimale kvælstof-
mængde falder 6 til 7 kg pr. ha ved en ændring i 
kvælstofprisen på 1,00 kr. pr. kg. Kornprisen har 
tilsvarende størst betydning ved høje kvælstof-
priser, hvor den optimale kvælstofmængde æn-
dres med 12 kg kvælstof ved en ændring i prisen 
på 30 kr. pr. hkg.
 Betydningen af bytteforholdet mellem vin-
terhvede og kvælstof for den optimale kvælstof-
mængde kan også ses i figur 4.

Kvælstofprognose og 
 kvælstofbehov
Konklusion
Kvælstofprognosen for 2012 viser et større 
kvælstofbehov end normalt. På lerjord er kvæl-
stofbehovet 10 kg kvælstof større end normalt 
i hele landet. På blandede sand- og lerjorder er 
kvælstofbehovet 5 kg kvælstof pr. ha større end 
normalt i den nordlige del af Jylland og Sjælland, 
mens det er normalt i den øvrige del af landet. 
På grovsandede jorder er kvælstofbehovet nor-
malt. Det er beregnet, at kvælstofprognosen på 
landsplan vil resultere i et kvælstofbehov, der er 
cirka 8.600 ton eller knap 5 kg pr. ha større end 
normalt.

Kvælstofprognosen 2012
Kvælstofprognosen er en forudsigelse af forskel-
len mellem kvælstofbehovet i det aktuelle år og 
kvælstofbehovet i et normalt år. Kvælstofbeho-
vet kan beregnes på grundlag af kendskab til 
N-min indholdet i rodzonen om foråret. Kvæl-
stofprognosen beregnes ud fra forskellen mel-
lem N-min indholdet i det aktuelle år og det 
gennemsnitlige N-min indhold i de foregående 
11 år. Prognosen gælder for korn og forårssåede 
afgrøder og skal i henhold til lovgivningen an-
vendes, uanset om der tilføres husdyrgødning til 
afgrøden eller ej. Prognosen gælder ikke for af-

grøder med stor kvælstofoptagelse i vinterhalv-
året, fordi N-min indholdet her altid er lavt og 
forskellene fra år til år derfor ubetydelige.
 Kvælstofprognosen for 2012 er beregnet på 
grundlag af målinger på 150 marker i KVADRAT-
NETTET i februar, suppleret med modelbereg-
ninger. Resultaterne af N-min målingerne samt 
modelberegningerne er sammenholdt med det 
gennemsnitlige N-min indhold, målt i perioden 
2001 til 2011. Grundlaget for modelberegnin-
gerne er resultaterne af N-min målinger, oplys-
ninger om vejrforhold samt jordtype- og dyrk-
ningsforhold i KVADRATNETTET.
 Resultaterne viser, at N-min indholdet i for-
året 2012 på lerjord i hele landet er lavere end 

Bornholm

Kvælstofprognosen 2012

Område A
Område B

Kommuneinddeling
Kvælstofprognosen 2012

Figur 5. Områdeinddeling til kvælstofprognosen 
2012. Opdelingen er baseret på forskelle mellem 
aktuel nedbør og gennemsnitsnedbør i vinterhalv-
året. Kvælstofprognosen for område A og B fremgår 
af tabel 8.

Tabel 8. Kvælstofprognosen 2012. Prognosen 
angiver afvigelser fra det normale behov for 
tilførsel af kvælstof (kg kvælstof pr. ha). Om-
rådeinddelingen fremgår af figur 5. Prognosen 
gælder for korn og forårssåede afgrøder

Område Grovsand,
JB 1 og 3

Finsand,
JB 2 og 4

Lerjord,
JB over 4

A 0 0 10
B 0 5 10
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gennemsnittet af de foregående 11 år. I den 
sydlige del af Sjælland, på Lolland-Falster, Fyn 
og i store dele af Jylland har nedbøren i perioden 
august til februar i gennemsnit været 50 mm 
større end gennemsnittet i de foregående 11 
år. I den nordlige del af Jylland samt på Sjælland 
har nedbøren været tæt på gennemsnittet af de 
foregående 11 år.
 Prognosen er udarbejdet af Videncentret for 
Landbrug, Planteproduktion i samarbejde med 
Institut for Agrohydrologi og Vandkvalitet ved 
Aarhus Universitet. Prognosen er indstillet til 
NaturErhvervstyrelsen af Fødevareministeriets 
Udvalg vedr. kvælstofnormer, -prognoser og 
kvælstof i husdyrgødning. NaturErhvervstyrel-
sens bekendtgørelse om kvælstofprognosen for 
2012 er trådt i kraft i uge 12.
 Prognosen for 2012 er vist for område A og B i 
figur 5 og i tabel 8.

Kvælstofprognoserne fra 1995 til 2012
I figur 6 er vist kvælstofprognoserne fra 1995 
til 2012. I en periode på 18 år er der 12 år med 
positiv kvælstofprognose (større kvælstofbehov 
end 

„
normalt“) og seks år med negativ prognose 

(mindre kvælstofbehov end 
„
normalt“). Det 

fremgår, at kvælstofprognoserne i gennemsnit 
over årene er meget tæt på 0. I gennemsnit af 
alle 18 år har prognosen angivet et merbehov 
på i alt cirka 817 ton kvælstof på i alt 1,9 mio. 

ha. Til sammenligning er den gennemsnitlige til-
førsel af kvælstof i handels- og husdyrgødning i 
Danmark cirka 450.000 ton.

Gødningsstrategier og 
 gødningstyper

Kvælstofgødning til vinterraps, efterår
I tre forsøg i vinterraps med tildeling af samme 
kvælstofmængde, fordelt med varierende andel 
om efteråret og om foråret, har udbyttet været 
uafhængigt af fordelingen. Indholdet af N-min 
i jorden har været konstant op til en tilførsel af 
60 kg kvælstof pr. ha om efteråret. Der er ikke 
opnået merudbytte for placering af kvælstof i 
handelsgødning om efteråret. I forsøgene er der 
en tendens til et lidt større udbytte for ammoni-
umkvælstof i gylle, sammenlignet med kvælstof 
i handelsgødning.
 For at belyse den optimale strategi for tilfør-
sel af kvælstof til vinterraps er der gennemført 
tre forsøg med samme tilførsel af kvælstof, men 
hvor en stigende andel er tildelt om efteråret. 
Effekten af placering af kvælstof om efteråret 
er sammenlignet med nedfældning af gylle før 
såning og med slangeudlagt gylle efter såning. 
Forsøget er en udvidelse af tidligere års forsøg, 
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hvor effekten af placering af handelsgødning 
ikke blev afprøvet. Forsøgsplan og resultatet kan 
ses i tabel 9.
 I tabellen indgår to forsøgsserier med hen-
holdsvis et og to forsøg. Forsøgsserierne har for-
søgsled 1 til 7 samt forsøgsled 9 til fælles, mens 
forsøgsled 8, 10 og 11 er forskellige. Af tabellen 
fremgår endvidere udbytteresultater for tre for-
søg fra 2011.
 Der er tilført fra 0 til 90 kg kvælstof pr. ha om 
efteråret i handels- eller husdyrgødning. Som 
handelsgødning er anvendt en NS 27-4 gød-
ning. Om foråret er der suppleret med kvælstof 
i handelsgødning, således at alle forsøgsled har 
fået en samlet kvælstoftilførsel på 170 kg. For at 
undersøge, om der er respons for efterårsgødsk-
ning alene, har forsøgsled 2 fået tilført 30 kg 
kvælstof pr. ha om efteråret og fuld gødskning 
med 170 kg kvælstof pr. ha om foråret. I 2012 gi-
ver efterårsgødskningen kun et beskedent mer-
udbytte, mens det i 2011 var 2,2 hkg frø pr. ha.

Forskellige mængder kvælstof om efteråret
I 2011 blev der opnået stort set samme udbytte 
ved de forskellige kombinationer af efterårs- og 
forårstilførsel. I 2011 faldt udbyttet ved tilførsel 
af mere end 30 kg kvælstof om efteråret. 
 I det ene af forsøgene i 2012 har der været 
små, negative merudbytter for efterårstilfør-
sel af kvælstof. En jordprøve fra august viser et 

N-min indhold på 180 kg kvælstof pr. ha, som 
reduceres til cirka 20 kg kvælstof pr. ha først i 
december. Dette afspejler en stor optagelse af 
kvælstof i løbet af efteråret, hvorfor der ikke har 
været behov for at supplere med kvælstof. I de 
to øvrige forsøg er der lave merudbytter for at 
tildele kvælstof om efteråret.

Placering af handelsgødning i vinterraps
I de senere år er der kommet flere såmaskiner 
på markedet, som kan placere gødning ved så-
ning af vinterraps. I 2012 er placeringseffekten 
af handelsgødning undersøgt. Ved placering af 
gødningen suppleres rapsen med kvælstof, som 
ellers ville være tilgængeligt for nyfremspiret, 
konkurrerende ukrudt. I år med en tidlig vinter 
kan der forventes en placeringseffekt, specielt 
ved sen såning, fordi rapsen kan nå det opti-
male vækststadium inden vinteren ved en hur-
tig vækststart ved optagelse af let tilgængeligt 
kvælstof.
 I årets forsøg er der ikke opnået en udbyt-
temæssig placeringseffekt af kvælstof, hverken 
ved 30, 60 eller 90 kg kvælstof pr. ha.

Udbringningsteknik for gylle i vinterraps
Ved sammenligning af udbringningsteknikken er 
formålet også at afklare, om nedfældning af gyl-
le før såning giver større udbytte end slangeud-
lægning af gylle efter såning. Ved nedfældning 

Tabel 9. Forskellige udbringningsmetoder, kvælstofmængder og gødningstyper som efterårs-
gødskning af vinterraps. (N7)

Vinterraps Ca. 1. december
Udb. og 
merudb.

std.kvalitet, 
hkg pr. ha

Udb. og 
merudb.

std.kvalitet, 
hkg pr. ha

Udb. og 
merudb.

std.kvalitet, 
hkg pr. ha

2011

Led Kg N pr. ha Gylle

Udbring-
nings

metode 
efterår1)

Kg N pr. ha
forår

Planteprøve, udb.
N-min,

kg N pr. ha

Udb. og 
merudb.

std.kvalitet, 
hkg pr. ha

N
kg pr. ha

S
kg pr. ha

2012. Antal forsøg 3 3 3 3 1 2 3
 1. 0 170 37,7 5,1 30 45,0 52,3 41,3 45,5
 2. 30 Br 170 1,0 -1,0 2,1 2,2
 3. 30 Br 140 55,5 7,4 29 1,0 -1,8 2,4 -0,3
 4. 30 Pl 140 52,6 7,8 25 0,3 -1,2 1,1
 5. 60 Br 110 76,0 10,8 29 -0,8 -2,3 0,0 -2,4
 6. 60 Pl 110 62,4 8,4 34 0,6 -1,2 1,6
 7. 90 Br 80 78,1 11,0 39 2,4 1,4 2,9 -5,3
 8. 60 NH4-N Ja Nf f.s 110 -0,4 -2,2
 9. 60 NH4-N Ja Sl e.s 110 60,5 8,5 29 3,0 1,4 3,8 -2,2
10. 90 NH4-N Ja Sl e.s 80 0,5
11. 90 Pl 80 0,4
LSD 19,9 2,8 ns ns ns 2,3

1) Br: bredspredt, Pl: placeret, Nf: nedfældet, Sl: slangeudlagt, f.s: før såning, e.s: efter såning.
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kan tabet af kvælstof ved ammoniakfordamp-
ning reduceres, men omvendt er rapsen følsom 
for strukturskader fra en nedfælder. Der er kun 
nedfældet gylle (forsøgsled 9) i et af forsøgene, 
og her er der opnået 180 kg frø mere pr. ha for at 
slangeudlægge gyllen efter såning.

Optagelse af kvælstof og svovl om efteråret
Fra planteanalyser, udtaget omkring 1. decem-
ber, kan det ses af tabellen, at optagelsen af 
kvælstof og svovl er signifikant højere ved tilfør-
sel af 60 eller 90 kg kvælstof om efteråret.
 I figur 7 ses gennemsnitlige N-min værdier af 
jordprøver, udtaget primo december, som funk-
tion af tilført kvælstof om efteråret. Endvidere 
ses optagelsen af kvælstof og svovl, beregnet 
ud fra planteanalyser. For at isolere effekten af 
kvælstof er data fra forsøgsled med stigende ni-
veauer af bredspredt handelsgødning. Som det 
ses i figuren, er N-min uændret ved udbringning 
af 0, 30 og 60 kg kvælstof pr. ha i efteråret. Dette 
antyder, at hele den tilførte kvælstofpulje i dette 
niveau udnyttes. Ved tilførsel af 90 kg kvælstof 
om efteråret stiger N-min med 33 procent. N-
min i forsøgsled med tilførsel af husdyrgødning 
er på tilsvarende niveau ved udbringning af 60 
kg ammoniumkvælstof i gylle som ved udbring-

ning af 60 kg kvælstof i handelsgødning (forsøgs-
led 9).
 Risikoen for udvaskning af kvælstof i årets 
forsøg i raps stiger derved først ved en kvælstof-
tilførsel på mere end 60 kg pr. ha.
 Kvælstofoptagelsen stiger med kvælstoftil-
førslen. En del af det tilførte kvælstof immobi-
liseres efter udbringning og er derfor hverken 
at finde som optaget kvælstof eller i N-min. 
Ved tilførsel af 90 kg kvælstof stiger optagelsen 
forholdsvis meget, ligesom N-min. Dette kan af-
spejle, at en mindre andel af kvælstoffet immo-
biliseres ved en høj tilførsel af kvælstof.
 Optagelsen af svovl er konstant med optagel-
sen af kvælstof i forsøgene i forholdet 1:7.

Sensorgødskning af vinterraps
Kvælstofbehovet om foråret i vinterraps varierer 
inden for marken med halvdelen af forskellen 
i kvælstofoptagelsen om efteråret. Sensormå-
linger i november kan derfor danne baggrund 
for en positionsbestemt tilførsel af kvælstof om 
foråret. Merudbyttet for en positionsbestemt 
tilførsel er beregnet til cirka 100 kr. pr. ha. Tre 
forskellige afprøvede sensorer viser samme evne 
til at bestemme kvælstofoptagelsen. 
 Formålet med forsøgene har været både at 
undersøge forskellige sensorers evne til at be-
stemme kvælstofoptagelsen i vinterraps om ef-
teråret og at undersøge, om behovet for tilførsel 
af kvælstof om foråret kan fastlægges ud fra ef-
terårsoptagelsen. Forsøgene er gennemført i to 
vinterrapsmarker i Nordjylland. Begge marker er 
tilført 25 ton svinegylle ved såning midt i august. 
Efter fremspiring er der indstreget 20 parceller 
i hver af to striber i agerretningen. I parcellerne 
er indlagt fire niveauer af kvælstof (40, 80, 120 
og 160 kg kvælstof pr. ha), der er tildelt den 30. 
marts. Det ene areal er derudover om foråret 
grundgødet med 80 kg kvælstof samt svovl, fos-
for og kalium. Det andet areal er tildelt 50 kg 
ammoniumkvælstof i gylle.

Sammenligning af de tre sensorer
Følgende sensorer er sammenlignet:
 Yara N-Sensor måler med fire sensorer, der er 
monteret på taget af traktoren. Sensorerne må-
ler cirka 6 meter på hver side af traktoren. Yara 
N-Sensor har været forhandlet i en årrække i 
Danmark og forhandles med og uden en ekstern 
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lyskilde. I undersøgelsen er anvendt modellen 
uden lyskilde (Yara N-sensor TM WB).
Isaria måler med to frontmonterede sensorer. 
Sensoren er ny i Danmark.
 Greenseeker er også afprøvet med fire front-
monterede sensorer. 
 Alle tre sensorer måler refleksionen af lys fra 
afgrøden ved forskellige bølgelængder og kan 
herfra beregne det såkaldte Reflection Vegeta-
tion Index (RVI), der er tæt korreleret til biomas-
sen. 
 Sensorerne sammenlignes i forsøget på deres 
evne til at måle kvælstofoptagelsen om efteråret 
i de to marker. Med alle sensorer er der foretaget 
en måling den 11. november. Med Yara N-sensor 
er målingerne gentaget henholdsvis 1. april og 
16. april. Med Isaria er målingerne gentaget den 
1. april.
 Kvælstofoptagelsen i vinterrapsen er bestemt 
ved planteklip den 21. november ti steder i mar-
kerne. Planteklippene er placeret i parcellerne 
hen over arealet for at få så stor en variation som 
muligt i kvælstofoptagelsen mellem parcellerne. 
Det giver det bedste grundlag for at vurdere de 
enkelte sensorer. I figur 8 er vist sammenhæn-
gen mellem sensorværdi og kvælstofoptagelse 
for den sensor, der har virket bedst i den aktuelle 
mark.

I tabel 10 er vist korrelationen (R2) og RMSE 
(spredningen) på sammenhængen mellem de 
målte sensorværdier og kvælstofoptagelsen for 
de tre sensorer. En lav spredning (RMSE) viser en 
god bestemmelse af kvælstofoptagelsen. 
 I begge marker er der opnået en god sam-
menhæng mellem sensorværdier og kvælstofop-
tag for alle tre sensortyper. 

Betydningen af kvælstofoptagelsen om efter-
året for kvælstofbehovet om foråret
Et andet formål med forsøget er at undersøge, 
om kvælstofoptagelsen om efteråret har betyd-
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Figur 8. Sammenhæng mellem sensorværdi og kvælstofoptagelse i to marker. I mark 1 har Yara N-Sensor 
den bedste sammenhæng, mens det i mark 2 er Isaria-sensoren, der giver den bedste sammenhæng.

Tabel 10. Sensorgødskning af vinterraps. 
Statistiske data for sammenhængen mellem 
sensorværdi og kvælstofoptagelse om efter-
året for hver af de tre sensorer i de to marker. 
(N8)

Vinterraps
Sensortype

Yara N-Sensor Isaria Greenseeker

Mark 1
Korrelation, R² 0,85 0,62 0,69
RMSE, kg N pr. ha 13 20 18

Mark 2
Korrelation, R² 0,64 0,82 0,78
RMSE, kg N pr. ha 20 14 15
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ning for kvælstofbehovet om foråret. I Tyskland 
og England er der udviklet metoder, der ud fra 
en bestemmelse af efterårsoptaget kvælstof i 
vinterraps kan forudsige behovet for kvælstoftil-
førsel om foråret. 
 I forsøgene er der om efteråret ved planteklip 
fundet en variation i optagelsen af kvælstof fra 
20 til 120 kg kvælstof pr. ha. Variationen kan 
skyldes variation i jordens frugtbarhed, jord-
struktur og vandkapacitet.
 Betydningen af kvælstofoptagelsen om efter-
året for kvælstofbehovet om foråret er under-
søgt i en statistisk analyse af, om variationen i 
udbyttet hen over forsøgsarealet kan forklares 
af kvælstoftildelingen om foråret, sensormålin-
gen om efteråret og vekselvirkningen mellem 

sensormåling og kvælstoftildeling om foråret. 
Sensorværdien om efteråret er et udtryk for 
kvælstofoptagelsen om efteråret.
 I tabel 11 er vist modellen for bestemmelse af 
udbytte. 
 Tilførsel af handelsgødning om foråret har 
en signifikant indflydelse på udbyttet. Udbyttet 
stiger lineært med 3,9 til 4,8 kg frø pr. kg tilført 
kvælstof, og merudbyttet er ikke aftagende med 
stigende kvælstofmængder. Tilførsel af kvælstof 
kan kun forklare lidt under 40 procent af varia-
tionen i udbyttet. Ved at inddrage sensormålin-
gen om efteråret sammen med tilførsel af han-
delsgødning om foråret kan udbyttet bestem-
mes langt mere nøjagtigt. I mark 1 kan således 
78 procent og i mark 2 59 procent af variationen 
i udbyttet beskrives.
 I begge marker har sensorværdien om efter-
året en signifikant betydning for udbyttet. Jo hø-
jere sensorværdi, jo større udbytte. I mark 1 er 
der en signifikant vekselvirkning mellem sensor-
værdien og tilførsel af kvælstof om foråret. I 
mark 2 er denne vekselvirkning ikke signifikant, 
men er medtaget i beskrivelsen af udbyttet for 
at have de samme parametre i begge marker. 
Sammenhængene viser, at merudbyttet for at 
tilføre kvælstof om foråret aftager med stigende 
sensorværdi om efteråret. Det betyder, at i områ-
der med stor kvælstofoptagelse om efteråret er 
merudbyttet for tilførsel af kvælstof om foråret 
mindst. Det er for mark 1 illustreret i figur 9.
 Ud fra de fundne sammenhænge kan det 
beregnes, hvordan kvælstof fordeles optimalt 
inden for marken, hvis det antages, at der opnås 
samme udbytte over alt i marken, og at der er 
en given kvælstofkvote at fordele. Resultatet af 
disse beregninger fremgår af tabel 12.

Tabel 11. Beskrivelse af udbytte ud fra tildelt kvælstof om foråret og målt sensorværdi om efter-
året. (N8)

Parameter

Mark 1 Mark 2

Para-
metre i 

modellen

Para-
meter 
værdi

Signifi-
kans1)

Para-
metre i 

modellen

Parame-
ter værdi

Signifi-
kans1)

Para-
metre i 

modellen

Para-
meter 
værdi

Signifi-
kans1)

Para-
metre i 

modellen

Para-
meter 
værdi

Signifi-
kans1)

Skæring x 3.634 *** x 2.482 *** x 3.198 *** x 2.155 ***
Kvælstoftilførsel x 4,8 *** x 11,5 *** x 3,9 *** x 9,4 **
Sensor x 206 *** x 190 **
Kvælstoftilførsel x sensor x -1,19 ** x -1,00 ns
Korrelation, R2 0,37 0,78 0,39 0,59
RMSE, kg frø pr. ha 205 121 179

1) **: Signifikant på 1 pct. niveau. ***: Signifikant på 0,1 pct. niveau.

I to marker i Nordjylland er der gennemført forsøg 
med afprøvning af tre forskellige plantesensorer. 
Yara N-Sensor er monteret på taget af traktoren. De 
to Isaria-sensorer er placeret i hver sin side på en 
bom foran på traktoren. Her er også Greenseeker-
sensorerne monteret. (Foto: Jens Lyhne Kristiansen, 
LandboNord).
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I de to marker er restkvoten af kvælstof beregnet 
til henholdsvis 26 og 56 kg pr. ha, når tilførslen af 
kvælstof om efteråret og tilførslen i grundgødsk-
ning om foråret er fratrukket markens kvælstof-
kvote. Ud fra de gennemsnitlige udbytter ved til-
deling af 40 til 160 kg kvælstof er den optimale 
kvælstofmængde oven i grundgødskningen 
beregnet til henholdsvis 120 og 66 kg kvælstof 
pr. ha i de to marker. I mark 1 er den samlede 
optimale kvælstofmængde meget høj, men mer-
værdien af kvælstoftilførslen op til de ekstra 160 
kg kvælstof pr. ha er relativt beskeden.
 Beregningerne viser, at kvælstoftilførslen om 
foråret skal korrigeres med cirka halvdelen af 
variationen i kvælstofoptagelsen om efteråret. 
Dvs. for eksempel i områder med en kvælstofop-
tagelse om efteråret på 80 kg kvælstof skal der 
tildeles 20 kg kvælstof mindre om foråret end i 
områder med en kvælstofoptagelse på 40 kg pr. 
ha. Det svarer til, at der for hver enhed stigning 
i Yara N-Sensorværdien skal fratrækkes 13 til 15 
kg kvælstof pr. ha i tildelingen om foråret.
 Hvis man i de to marker gødsker efter disse 
sammenhænge og i gennemsnit skal tildele 
markens restkvote af kvælstof i forhold til de 
gældende kvælstofnormer, kan man beregne, 
at merudbyttet i forhold til ensartet tilførsel i de 

to marker er henholdsvis 43 og 19 kg frø pr. ha. 
Selv om kvælstofbehovet varierer relativt meget 
hen over marken, ligger merudbyttet for en posi-
tionsbestemt tilførsel i niveauet 100 kr. pr. ha.

Sensormålinger om foråret
Målingerne med sensor i det tidlige forår viser, 
at der i mark 1 er en god korrelation mellem 
målingerne om efteråret og målingerne i det 
tidlige forår. Fordelen ved at måle om efteråret 
frem for om foråret er, at om vinteren visner en 
del af bladmassen. En del af kvælstoffet i denne 
bladmasse kan stilles til rådighed for afgrøden 
om foråret. Forårsmålingerne vil derfor undere-
stimere forskellene i kvælstofoptagelsen, og der-
for kan forskellene i kvælstofbehov om foråret 
fejlvurderes. Fordelen ved forårsmålinger er, at 
de kan foretages online, mens der tildeles gød-
ning. I begge marker fås en bedre sammenhæng 
med udbyttet ved at anvende efterårsmålinger. 
I mark 1 kan forårsmålingen bruges, mens der i 
mark 2 er en meget dårlig sammenhæng mellem 
efterårs- og forårsmåling. I mark 2 kan målingen 
i det tidlige forår ikke anvendes til at graduere 
kvælstoftilførslen.
 Begge marker er desuden målt med Yara N-
Sensor den 16. april. På dette tidspunkt er det 
16 dage siden, at parcellerne er tildelt handels-
gødning, men Yara N-Sensoren kan på dette 
tidspunkt endnu ikke registrere forskelle mellem 
parcellerne på baggrund af gødningstilførslen. 
I mark 1 er der en god sammenhæng mellem 
sensormålingerne 1. og 16. april. I denne mark 
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Tabel 12. Gødskning med sensor i vinterraps 
ud fra sensormålinger i november. (N8)

Mark 1 Mark 2

Gennemsnitlig kvælstofoptagelse om efteråret, 
kg N  pr. ha 72 57
Kvælstof tildelt efterår, kg N pr. ha 75 75
Kvælstof tildelt forår - grundgødskning, kg N pr. ha 80 50
Markens kvælstofkvote, kg N pr. ha 181 181
Restkvote til om foråret, kg N pr. ha 26 56
Potentielt udbytte, hkg frø pr. ha 43,0 40,0
Optimal kvælstofmængde (restkvote), kg N pr. ha 120 66
Korrektion for optaget kvælstof efterår,  
kg N forår pr. kg N optaget efterår -0,47 -0,57
Korrektion for sensormåling, kg N pr. sensorenhed -15,3 -13,0
Tilført kvælstof efter sensor, kg N pr. ha. 56 26
Merudbytte for gødskning efter sensor,  
kg frø pr.ha 43 19
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har sensormålingen den 16. april kunnet danne 
udgangspunkt for en graduering af kvælstof-
mængden og vil være næsten lige så god at ba-
sere gradueringen på som efterårsmålingen. 

Efterårstildeling af kvælstof til vinterhvede 
ved reduceret jordbearbejdning
To forsøg med tildeling af kvælstof om efteråret 
til vinterhvede med reduceret jordbearbejdning 
og nedmuldning af halm viser ikke højere mer-
udbytte for kvælstof, end der opnås ved samme 
kvælstoftilførsel i alt om foråret. 
 Nedmuldning af halm kan immobilisere kvæl-
stof fra jorden på grund af halmens høje C/N-for-
hold. Forsøg i slutningen af 1980’erne viste, at 
der ikke generelt var behov for at tilføre kvælstof 
om efteråret til vinterhvede for at kompensere 
for denne immobilisering. Ved reduceret jordbe-
arbejdning kan behovet for en efterårstilførsel 
af kvælstof være større, fordi mineraliseringen 
af kvælstof kan være mindre, end når jorden 
pløjes. For at belyse denne problemstilling er 
der anlagt tre forsøg med tilførsel af henholds-
vis bredspredt og placeret kvælstof ved såning 
af vinterhvede. Forsøgene er gennemført ved tre 
kvælstofniveauer om foråret for at belyse vek-
selvirkning mellem efterårs- og forårstilførsel. 
Forsøgene er gennemført på JB 4. Ud af de tre 
anlagte forsøg er ét kasseret på grund af for stor 
forekomst af væselhale.
 Forsøgsplanen og forsøgsresultaterne frem-
går af tabel 13.
 Forsøgene er sået sidst i september. Forud for 
såning er halmen snittet og nedharvet. Tildeling 
af kvælstof om foråret er sket midt i april. Der 
er ikke konstateret forskelle i fremspiring eller i 
plantetal som følge af forsøgsbehandlingerne. 
En bedømmelse af farve om efteråret viser i et 
af forsøgene en tydelig farveforskel mellem for-
søgsled uden og med tilførsel af kvælstof.
 Ved alle tre kvælstofniveauer om foråret er 
der opnået et beskedent, men signifikant mer-
udbytte for tilførsel af kvælstof om efteråret, 
og der er ikke observeret vekselvirkning mellem 
kvælstof tilført om efteråret og om foråret. Ved 
samme totale mængde af kvælstof, svarende til 
markens kvælstofnorm, er der opnået samme 
udbytte ved at tildele hele kvælstofmængden 
om foråret som ved tildeling af 40 kg om efter-
året. Ved en højere samlet kvælstoftildeling er 

der en tendens til, at der opnås et lavt merud-
bytte for at tildele en lille kvælstofmængde om 
efteråret. Der er ikke opnået merudbytte for 
placering af kvælstof om efteråret i forhold til 
bredspredning.
 Den større effekt af kvælstoftilførsel om for-
året i forhold til om efteråret ses på proteinind-
holdet. 
 I november er målt jordens indhold af mine-
ralsk kvælstof (N-min) til 1 meters dybde. N-min 
indholdet er steget ved tilførsel af kvælstof om 
efteråret. Tallene dækker dog over en stor varia-
tion, idet ét af forsøgene har et meget højt N-min 
indhold fra 0 til 50 cm i det ugødede forsøgsled 
og et lidt mindre indhold i det gødede forsøgs-
led. Dette giver sig også udslag i forårsmålingen, 
hvor det ugødede forsøgsled har det højeste N-
min indhold. Generelt vil man forvente en stig-
ning i N-min indholdet om efteråret ved tilførsel 
af kvælstof, mens forskellene vil udjævne sig til 
om foråret.

Flydende gødning med calciumklorid til 
brødhvede
I tre forsøg i brødhvede er der ikke opnået mer-
udbytter for sengødskning med kvælstof. Der 

Tabel 13. Kvælstofgødskning om efteråret til 
vinterhvede ved reduceret jordbearbejdning. 
(N9)

40 N under 
norm forår

N-norm 
forår

40 N over 
norm forår

2012. 2 forsøg Udbytte, hkg pr. ha
1. Uden N efterår 66,2 69,1 70,4
2. 20 N bredspr. efterår 66,9 70,9 71,6
3. 40 N bredspr. efterår 68,8 71,5 72,9
4. 20 N plac. efterår 66,7 71,8 71,6
5. 40 N plac. efterår 68,8 70,6 71,6
LSD 1,4

Pct. råprotein i kerne
1. Uden N efterår 9,3 10,4 11,2
2. 20 N bredspr. efterår 9,4 10,2 11,0
3. 40 N bredspr. efterår 9,4 10,1 11,3
4. 20 N plac. efterår 9,5 10,4 11,2
5. 40 N plac. efterår 9,7 10,1 11,3

Kg N-min pr. ha  efterår (0-50 cm) 
1. Uden N efterår 78,0
5. 40 N plac. efterår 84,0

Kg N-min pr. ha  forår (0-50 cm)
1. Uden N efterår 25,0
5. 40 N plac. efterår 41,0
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er ikke konstateret sikre forskelle i udbytter og 
proteinprocenter mellem tilførsel af fast og fly-
dende gødning, og flydende gødning tilsat calci-
umklorid har ikke forøget proteinindholdet.
 Indledende forsøg i Danmark har indikeret, at 
tilførsel af calciumkloridholdige gødninger kan 
forøge proteinindholdet i vinterhvede. I nogle 
svenske forsøg i vinterhvede er der observeret 
merudbytter for tilførsel af klor. I 2012 er der 
gennemført tre forsøg, hvor udsprøjtning af den 
flydende N-32 i vækststadie 51 og 61 er sam-
menlignet med udsprøjtning af en NS 15-2 m. 8 
procent calcium og 14 procent klor. Effekten af 
de flydende gødninger er sammenlignet med ef-
fekten af udstrøning af 30 kg kvælstof pr. ha i en 
fast NS 24-6 gødning. Resultaterne af forsøgene 
ses i tabel 14. 
 Der er opnået et beskedent, men signifikant 
merudbytte for tilførsel af fast gødning ved 
skridning. Ved tilførsel af flydende gødning er 
der ikke opnået merudbytte. I ét af de tre forsøg 
er der konstateret en svidning på 17 procent af 
fanebladet efter udsprøjtning af den calciumklo-
ridholdige gødning. I dette forsøg er udsprøjt-
ning foretaget kl. 8 på tørre planter, men efter-
følgende er der kommet stærk sol og over 20 
grader C. Dette har ikke reduceret udbyttet. I de 
to forsøg uden svidninger er første udsprøjtning 
sket ved 13 og anden ved 21 grader C, i begge 
tilfælde på tørre planter og på en overskyet dag. 
 Proteinindholdet er steget mest ved tilførsel 
af fast gødning. Den bedre udnyttelse af fast 
gødning i forhold til flydende gødning kan skyl-
des, at der i perioden omkring tilførsel af fast 
gødning er kommet nedbør. 

Efterårstildeling af kalium og kvælstof til 
vinterrug
I fire forsøg på sandjord med tildeling af kalium 
og kvælstof ved såning af vinterrug er der op-
nået et merudbytte for tilførsel af kvælstof, men 
ikke for kalium. Merudbyttet for kvælstof er på 
samme niveau, som forventes for tilførsel om 
foråret.
 Ved dyrkning af vintersæd på sandjord angi-
ves tilførsel af kalium at kunne forbedre over-
vintringen. Tilførsel af kalium giver et højere 
sukkerindhold i afgrøden, hvilken gør den mere 
frostresistent. Tilførsel af kvælstof til vintersæd 
om efteråret kan blive mere aktuel, jo mindre 
kvælstof jorden stiller til rådighed for afgrøden. 
For at afprøve behovet for tilførsel af kalium og 
kvælstof på sandjord er der i 2012 gennemført 
fire forsøg, hvor der er tildelt 30 kg kalium eller 
30 kg kvælstof ved såning af vinterrug. Forsø-
gene er gennemført på JB 1 til 4. Forsøgsplan og 
forsøgsresultater fremgår af tabel 15.
 Tre af de fire forsøg er sået midt i september, 
mens ét forsøg først er sået den 21. oktober. For-
ud for anlæg er der målt kaliumtal på 3,5 til 8,7. 
Indholdet af plantenæringsstoffer i alle forsøgs-
led er bestemt i en planteprøve, udtaget midt i 
november. Resultaterne af disse analyser viser, 
at kvælstof- og kaliumindholdet ligger på et højt 
niveau og stort set ikke er påvirket af efterårs-
tilførslen af gødning. Variationen i indholdet af 
både kalium og kvælstof mellem forsøgslokali-
terne er begrænset. Alle forsøgsled har overvin-
tret tilfredsstillende. 
 Der er ikke opnået signifikante eller rentable 
merudbytter for tilførsel af kalium om efteråret. 
For tilførsel af 30 kg kvælstof pr. ha er opnået 
et signifikant og rentabelt merudbytte. De til-

Tabel 14. Kvalitetsgødskning af vinterhvede 
med flydende gødninger. (N10)

Pct. svidning af 
faneblad

Pct. rå-
protein 
i kerne

Udbytte 
og mer-
udbytte, 
hkg pr. 

ha

3 dage 
efter 

første 
behand-

ling

3 dage 
efter 
sidste 

behand-
ling

2012. 3 forsøg
1. Grundgødsket 0 1 11,2 91,4
2. 30 N i NS 24-6 st. 51 1 1 11,9 1,8
3. 2 x 15 N i N-32 st. 51 og i st. 61 1 1 11,5 0,1
4. 2 x 15 N i NS 16-2 m. Ca og Cl 

og AT Power i st. 51 og st. 61 4 4 11,7 -0,1
LSD 1,4

Tabel 15. Kalium og kvælstof til vinterrug om 
efteråret. (N24)

Vinterrug

Pct. i plantetørstof 
november Udb. og 

merudb., 
hkg pr. 

ha

Netto-
mer-

udbytte, 
hkg pr. haPct. 

kvælstof
Pct. 

kalium

2012. 4 forsøg
1. Ugødet om efteråret 5,5 3,9 56,6 -
2. 30 kg N om efteråret 5,6 3,8 3,6 1,3
3. 30 kg K om efteråret 5,5 3,9 1,4 -0,6
4. 30 kg N og K om efteråret 5,6 3,9 3,9 0,2
LSD 2,2
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førte 30 kg kvælstof om efteråret er tilført oven i 
markens kvælstofkvote, og der er ikke, som man 
skal i praksis, reduceret med 30 kg kvælstof pr. 
ha i forårstilførslen. Det opnåede merudbytte 
for tilførslen af kvælstof om efteråret svarer til, 
hvad man ville forvente sig, at en tilsvarende re-
duktion i mængden om foråret ville give i min-
dreudbytte. Det laveste merudbytte for kvælstof 
om efteråret er opnået i forsøget med meget sen 
såning, og det højeste merudbytte er opnået i et 
forsøg med et højt udbytteniveau.

Demonstration af svidninger ved udsprøjt-
ning af næringsstoffer
I 2012 er der gennemført en demonstration i 
vinterhvede med henblik på at belyse omfanget 
af svidninger ved udsprøjtning af næringsstoffer 
i forskellige gødningstyper, på forskellige tids-
punkter, i forskellige mængder og koncentratio-
ner og ved forskellige dyser. Se tabel 16. Demon-
strationerne indgår tillige i en FarmTest, hvor der 
udover demonstrationerne også er indhentet er-
faringer fra praksis. FarmTesten er afrapporteret 
i rapporten ” Udbringning af flydende gødning”, 
der kan findes på LandbrugsInfo. I det følgende 
bringes resultaterne fra demonstrationen. 
 Ved udbringning af flydende kvælstofgød-
ninger om foråret vurderes risikoen for svidnin-
ger i dag at være lille, selv ved udbringning af 
store kvælstofmængder. Risikoen er større ved 
udsprøjtning på en større bladmasse og ved 
højere temperaturer, som er tilfældet ved sen-
gødskning af vinterhvede. Der er gennemført to 
demonstrationer for at belyse svidningsrisikoen 
ved udbringning i vinterhvede i vækststadium 
39.

Storparcelforsøg
Demonstrationen er gennemført i storparceller, 
og gødningen er udbragt med marksprøjte.
 Hele arealet er tildelt 160 kvælstof i flydende 
gødning den 12. april, svarende til en normal 
fuldgødskning af hvede. Gødningstypen NtS 
27-3 er anvendt. Gødningen er tildelt med Hardi 
5 huls dyser (ISO 06, grå) med 6 km i timen og 3,8 
bar. Vejret har været tørt og solrigt. Der har efter 
denne gødskning ikke kunnet ses svidninger.
 Sengødskning 11. og 12. juni er udført med 
Hardi 5 huls dyser (ISO 015, grøn) med henholds-
vis 4 og 8 km i timen ved tildeling af henholdsvis 

25 og 50 kg kvælstof pr. ha. Det anvendte tryk 
har været 2,5 bar. I tabel 17 er angivet vejr-
omstændighederne ved udsprøjtning og den 
bedømte svidning.
 Der er set svidninger efter to dage. Graden 
af svidningerne har varieret meget mellem de 
forskellige forhold, som gødningen er udbragt 
under. Der har været mest svidning, hvor der er 
udbragt på dugvåde planter, efterfulgt af solskin 

Tabel 16. Sammensætning af gødningstyper, 
anvendt i demonstrationen

Sammensætning af anvendte gødninger, pct.

Magne-
sium Svovl Ammo-

nium Nitrat Amid

EPSO Top 9,7 12,8
NS 27-3 27,0 3,0 7,1 5,9 14,0
Urea 46,0

Tabel 17. Svidninger i vinterhvede ved flyden-
de kvælstofholdige gødninger

Vinterhvede
Pct. 

svidning af 
fanebladet

2012. 1 demonstration
1. 25 N udbragt i solskin 4
2. 50 N udbragt i solskin 12
3. 25 N udbragt på dugvåde planter, efterfulgt af solskin 10
4. 50 N udbragt på dugvåde planter, efterfulgt af solskin 20

Ved udsprøjtning af næringsstoffer i vækstsæsonen 
kan der opstå svidning på blade. Svidningerne ses 
mest i bladspidser. Også ved bladskeden, hvor drå-
berne kan samle sig, kan der observeres svidninger. 
(Fotos: Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for 
Landbrug).
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op ad dagen. Svidningerne har været væsentligt 
større ved tilførsel af 50 kg kvælstof pr. ha end 
ved 25.

Parcelforsøg med forskellige gødningstyper mv. 
Demonstrationen er udført i almindelige parcel-
ler og gødsket med forsøgssprøjte. 
 Formålet med demonstrationen er at vise 
svidningsrisikoen ved forskellige gødningstyper, 
forskellige mængder og koncentrationer, dyser 
samt udsprøjtningstidspunkt på dagen. En over-
sigt over sammensætning af gødningstyperne 
ses i tabel 16. EPSO Top består af magnesiumsul-
fat og er et salt. Teorien er, at amid ikke er et salt 
og derfor ikke påvirker det osmotiske tryk i væ-
sken på samme måde som et salt og derfor svider 
mindre ved samme koncentration. I litteraturen 
angives ofte, at svidningen af amidgødninger 
mere afhænger af den udsprøjtede mængde 
kvælstof og mindre af koncentrationen. Svidnin-
gen af gødninger på saltform angives derimod at 
være mere afhængig af koncentrationen i sprøj-
tevæsken. 
 I demonstrationen indgår også forskellige 
dyser. Det har været forventet, at svidningen 
vil være mindst ved en egentlig gødningsdyse 
(5 huls Hardi), fordi svidningen kan begrænses 
til den del af bladene, hvor strålerne aktuelt 
rammer. Ved brug af dyser, der giver en forde-
ling af væsken på hele afgrøden, forventes nor-
malt mindre svidning ved anvendelse af store 
dråber.
 Den generelle anbefaling for at reducere risi-
koen for svidninger er, at udsprøjtning sker sidst 

på dagen på tørre planter. Sprøjtes der på dug-
våde planter, kan sprøjtevæsken hurtigt tørre 
ind i solskin senere på dagen og give svidninger. 
Sprøjtning i solskin kan erfaringsvis også resul-
tere i svidninger.
 Gødningerne er udsprøjtet den 31. maj på tre 
tidspunkter på dagen. Formålet har været at un-
dersøge forskellen på udsprøjtning på dugvåde 
planter om morgenen, på tørre planter midt 
på dagen i sol og sidst på dagen. Vejret den 31. 
maj har imidlertid været således, at der ikke har 
været dugvåde planter om morgenen, og tempe-
raturen midt på dagen har kun været 15 grader 
C, og der har ikke været sol. Derfor er der ikke 
observeret forskelle i svidninger ved de tre ud-
sprøjtningstidspunkter. I tabel 18 er derfor kun 
vist bedømmelser af svidninger i de led, som er 
sprøjtet midt på dagen. 
 Med EPSO Top (gødning på ren saltform) er 
der ikke registreret svidninger ved en dosering 
på op til 40 kg pr. ha. Ved udsprøjtning af 20 kg 
pr. ha er der ikke observeret svidning, uanset 
om udsprøjtning er sket i 200 liter eller i 400 li-
ter vand pr. ha, svarende til en koncentration på 
henholdsvis 10 og 5 procent.
 Ved udsprøjtning af DanGødning NS 27-4 er 
svidningen ved udbringning med Lowdrift dyser 
øget ved stigende dosering fra 18 til 53 kg kvæl-
stof pr. ha. Svidningen er øget fra 1 til 10 procent 
af fanebladet. Ved stigende dosering af DanGød-
ning NS 27-4, udbragt med en gødningsdyse 
(Hardi ISO Quinta Strem), er svidningen øget fra 
5 til 15 procent ved at øge doseringen fra 18 til 
53 kg kvælstof pr. ha.

Tabel 18. Svidninger efter udsprøjtning af forskellige gødningstyper i vinterhvede den 31. maj

Middel Dosering, kg 
eller l pr. ha Vand Dyse

Pct. svidning af faneblad

4. juni 18. juni

1. Epso Top 20 400 Low ISO LD 025 1 0
2. Epso Top 20 200 Low ISO LD 025 0 0
3. Epso Top 40 400 Low ISO LD 025 0 0
4. DanG. NS 27-3 65 400 Low ISO LD 025 1 1
5. DanG. NS 27-3 65 200 Low ISO LD 025 1 1
6. DanG. NS 27-3 65 100 Low ISO LD 01 1 1
7. DanG. NS 27-3 130 400 Low ISO LD 025 5 5
8. DanG. NS 27-3 195 400 Low ISO LD 025 10 10
9. DanG. NS 27-3 65 0 Hardi ISO Quinta Stream 5 5

10. DanG. NS 27-3 130 0 Hardi ISO Quinta Stream 15 10
11. DanG. NS 27-3 195 0 Hardi ISO Quinta Stream 10 15
12. Urea 39 400 Low ISO LD 025 1 1
13. Urea 76 400 Low ISO LD 025 1 2
14. Urea 115 400 Low ISO LD 025 1 10
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Koncentrationen af gødningen i sprøjtevæsken 
ved udsprøjtning af DanGødning har ikke haft 
betydning.
 Ved samme kvælstofmængde har anvendelse 
af gødningsdyse (Hardi ISO Quinta Strem) resul-
teret i større svidninger end anvendelse af Low-
drift dyser. Det skal noteres, at der ved anven-
delse af Lowdrift dyser er tilsat minimum 100 
liter vand.
 Svidningen ved anvendelse af en DanGød-
ning NS 27-4 og opløst urea er næsten ens. Der 
er en tendens til en lidt mindre svidning ved an-
vendelse af urea, som er en ren amidgødning.
 I demonstrationerne er der ikke målt konse-
kvenser på udbytter. Tidligere forsøg har vist, at 
der skal relativt kraftige svidninger af fanebladet 
til ved udsprøjtning af gødning, før det betyder 
noget for udbyttet. 
 Svidninger ved tilførsel af flydende gødninger 
kan variere meget ved forskellige udbringnings-
forhold og kan være vanskelige at forudsige. 
Derfor kan resultatet af to demonstrationer med 
undersøgelse af svidninger af forskellige gød-
ninger, udbringningstidspunkter, dyser mv. ikke 
umiddelbart generaliseres. Sammenholdt med 
andre undersøgelser og erfaringer med anven-
delse af flydende gødninger kan følgende ret-
ningslinjer anbefales:

•	 	Udsprøjtning	af	EPSO	Top	(salt)	med	en	nor-
maldosering på 20 til 30 kg pr. ha kan foreta-
ges uden større risiko for svidninger. Mæng-
den kan ikke umiddelbart generaliseres til 
andre salte som for eksempel kobbersulfat.

•	 	Udsprøjtning	 af	 flydende	 kvælstofgødning	
om foråret (april) i mængder på op til 150 kg 
kvælstof pr. ha med gødningsdyser resulterer 
normalt heller ikke i afgørende svidninger. 
Det anbefales, at udbringning sker på tørre 
blade og ikke i direkte sol.

•	 	Ved	sengødskning	af	korn	kan	der	normalt	an-
vendes op til 15 kg kvælstof pr. ha i primært 
amidbaserede gødninger uden større risiko 
for svidninger. Udsprøjtning kan ske med 
Lowdrift dyse eller gødningsdyse.

•	 	Koncentrationen	af	kvælstof	i	sprøjtevæsken	
er uden betydning.

•	 	Udsprøjtning	af	flydende	gødninger	 skal	 ske	
sidst på dagen på tørre planter, så udsprøjt-
ning på dug eller i stærkt solskin undgås. Ud-

sprøjtning på dug om morgenen resulterer i 
de største svidninger.

Placering af kvælstof, fosfor, Biogrow og 
struvit i vårbyg
Med Videncentrets nye såmaskine til småpar-
celler, udstyret med gødningsplaceringsudstyr, 
er der gennemført to forsøg for at afdække ef-
fekten af placering af kvælstof og fosfor samt 
af restprodukterne Biogrow og struvit. Det ene 
forsøg er kasseret på grund af uens gødningsfor-
deling. Det gennemførte forsøg er placeret på JB 
7 med et fosfortal på 2,4. Forsøgsplan og resul-
tater ses i tabel 19. Tabellen er opstillet, således 
at effekten af de gennemførte behandlinger er 
isoleret. 
 Der er opnået et betydeligt merudbytte for 
placering af en NPK-gødning, sammenlignet 
med bredspredning. Merudbyttet er størst ved 
det lave gødningsniveau. Ved placering af kvæl-
stof er der ved det høje fosforniveau kun opnået 
en beskeden effekt ved samtidig at placere fos-
for frem for at bredsprede det. Ved det lave fos-
forniveau er der opnået et overraskende dårligt 
udbytte ved bredspredning af fosfor og dermed 
et højt merudbytte for placering af fosfor. For 
tilførsel af stigende mængder fosfor er der op-
nået et signifikant og rentabelt merudbytte ved 
placering af 28 kg fosfor pr. ha. For placering af 
kvælstof i forhold til bredspredt kvælstof, begge 
ved placering af fosfor, er der opnået samme 
merudbytte for placering som ved placering af 
både kvælstof og fosfor. Det tyder på, at hoved-
parten af placeringseffekten stammer fra kvæl-
stof alene.
 Biogrow består af pelleteret kød- og benmel. 
Kød- og benmel indeholder både kvælstof og 
fosfor. I forsøget er Biogrow placeret ved såning. 
Der er opnået et merudbytte på 2,4 hkg pr. ha 
for placering af 500 kg Biogrow pr. ha. Idet der er 
opnået et betydeligt merudbytte for at placere 
fosfor ud over Biogrow, må det antages, at ho-
vedparten af merudbyttet for Biogrow stammer 
fra kvælstofeffekten, mens fosfordelen i Biogrow 
er mere svært tilgængelig. Tilgængeligheden af 
fosfor afhænger formodentlig af, hvor stor en 
andel af fosforet der stammer fra kød, og hvor 
meget der stammer fra benmel. I landsforsøg i 
2011 blev der i gennemsnit af seks forsøg fundet 
en kvælstofvirkning på 87 procent af totalkvæl-
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stof. Afprøvningen blev dog gennemført med et 
melprodukt og ikke med et pelleteret produkt 
som i 2012.
 Struvit er magnesiumammoniumfosfat. Stru-
vit kan udfældes fra fosfor i spildevand på rens-
ningsanlæggene og efterfølgende anvendes 
som gødning. Struvit udfældes i granulater, der 
kan udstrøs mere eller mindre direkte på mar-
ken. Struvit indeholder cirka 12 procent fosfor, 
5 procent kvælstof og 10 procent magnesium. 
I litteraturen angives struvit at være en relativt 
let tilgængelig fosforforbindelse. I forsøget er 15 
kg fosfor placeret i 120 kg struvit pr. ha. Der er 
opnået et lavt og ikke signifikant merudbytte for 
struvit i forsøget.
 I forsøget er indholdet af plantenæringsstof-
fer bestemt i vækststadium 37. Fosforindholdet 
har ikke været påvirket af tilførsel af fosfor.

Phosphit til vinterhvede
I Sønderjylland og på Sjælland er der gennem-
ført to forsøg med tilførsel af fosfor til vinterhve-

de. Formålet er at undersøge, om tilførsel af for-
skellige fosforkilder kan øge udbyttet, dels gen-
nem en bedre rodudvikling, dels ved en optimal 
fosforoptagelse. Der er ikke opnået merudbytter 
for nogen af behandlingerne. Der er tværtimod 
et uforklarligt mindre udbytte i alle parceller 
med fosfortilførsel. Udbytteforskellene er ikke 
signifikante.
 Fosfortilførsel og -bortførsel balancerer stort 
set på landsplan i dag. Det betyder, at overskud-
det af fosfor på nogle bedrifter udlignes af under-
skuddet på andre, der som oftest er planteavls-
brug. Analyser af jordprøver viser en hyppigere 
forekomst af fosfortal på under 2 end tidligere. 
I 2012 gælder det for 7 procent af alle analyser. 
Formålet med forsøgene er at undersøge effek-
ten af forskellige typer af fosforgødning: Bejds-
ning med Prosper ST, udsprøjtning af Prosper 
Plus og forårsgødskning med Tripelsuperfosfat. 
Prosper er et phosphitprodukt. Phosphit er en 
direkte plantetilgængelig fosforion, som let 
transporteres til vækstpunkterne i planten, hvor 

Tabel 19. Effekt af placering af kvælstof, fosfor, Biogrow og struvit i vårbyg. (N12)

For-
søgs-
led

Tilført kvælstof, 
kg N pr. ha

Udbringnings-
metode 
kvælstof

Tilført fosfor, 
kg pr. ha

Udbringnings-
metode 
fosfor

Indhold i planteprøve, st. 37 Pct. råprotein 
i kerne

Udb. og 
merudb., hkg 

pr. haPct. N Pct. P

Effekt af placering af NPK ved to gødningsniveauer
 1. 110 Bredspredt 14 Bredspredt 3,58 0,27 9,6 64,6
 2. 110 Placeret 14 Placeret 9,9 4,8
 3. 55 Bredspredt 7 Bredspredt 8,8 -11,5
 4. 55 Placeret 7 Placeret 9,2 -4,7

Effekt af placering af P og stigende P-mængde
 7. 110 Placeret 0 4,25 0,27 10,0 67,7
 5. 110 Placeret 14 Bredspredt 8,9 -5,8
 2. 110 Placeret 14 Placeret 9,9 1,7
 9. 110 Placeret 28 Bredspredt 9,8 2,5
 8. 110 Placeret 28 Placeret 3,81 0,26 9,9 3,3

Effekt af placering af N alene
 6. 110 Bredspredt 14 Placeret 9,9 64,4
 2. 110 Placeret 14 Placeret 9,9 5,0

Effekt af Biogrow
 2. 110 Placeret 14 Placeret 9,9 59,9
10. 55 Pl. i NS 27-4 9,4 2,4

50 Pl. i Biogrow 15 Pl. i Biogrow
11. 55 Pl. i NS 27-4 28 Pl. i triplefosfat 3,34 0,25 9,3 4,9

50 Pl. i Biogrow 15 Pl. i Biogrow

Effekt af struvit
 7. 110 Placeret 0 4,25 0,27 10,0 67,7
 2. 110 Placeret 15 Pl. i triplefosfat 9,9 1,7
12. 110 Placeret 15 Pl. i struvit 3,78 0,26 10,3 0,7
LSD 3,0
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den i de tidlige vækststadier stimulerer roddan-
nelsen og opbygningen af biomasse. I forsøgene 
er Prosper Plus udsprøjtet to gange om efteråret 
med tre ugers interval og har, som bejdsningen, 
til formål at stimulere afgrøden til en bedre rod-
udvikling. Derved øges optagelsen af fosfor fra 
jorden. Således skulle den lave tilførsel af fosfor i 
form af phosphit sikre en bedre rodoptagelse af 
jordens fosforressourcer. Resultatet kan ses i ta-
bel 20. Forsøgene er placeret på henholdsvis JB 6 
og 7 og har analysetal inden for optimum af næ-
ringsstoffer i standardanalyser. Der er høstet et 
stort udbytte i forsøgsled 1 uden fosfor, og som 
gennemsnit er der ikke opnået positive merud-
bytter for nogen af fosforbehandlingerne. I for-
søgsled 2 ses der et gennemsnitligt udbyttetab 
på 4,5 hkg ved gødskning med Tripelsuperfosfat 
i foråret, som afspejler et udbyttetab i begge en-
keltforsøg. Dette kan ikke umiddelbart forklares.
 I forsøgene er der ikke er tilført husdyrgød-
ning det seneste år. Forsøgene er fuldgødsket 
med øvrige næringsstoffer for at isolere effekten 
af fosfor. Resultater af jordprøver fra forsøgenes 
start viser fosfortal på henholdsvis 2,7 og 4,3, 
hvilket ikke er kritisk lavt. Planteanalyser viser 
ingen forskel på indholdet af fosfor imellem for-
søgsled med og uden tilførsel af fosfor, hvilket 
kan forklare, at der ikke er en positiv udbytteef-
fekt for tilførslen. Alle analyserede plantenæ-
ringsstoffer ligger på tilfredsstillende niveauer.

Magnesium til vinterhvede
Tre forsøg med tilførsel af magnesium til vinter-
hvede viser beskedne og ikke signifikante mer-
udbytter. I to af forsøgene med magnesiumtal 

under 2 opnås merudbytter for tilførsel af mag-
nesium på 2 til 3 hkg pr. ha ved tilførsel af 50 kg 
kieserit i april. Det er ikke tilfældet i et forsøg 
med magnesiumtal på 3,1. I de to forsøg, hvor 
der er merudbytte for tilførsel af kieserit i april, 
er magnesiumindholdet i planterne kritisk lavt 
eller lavt ved prøvetagning sidst i april og midt 
i maj. Gødskning med magnesium påvirker ikke 
magnesiumindholdet i planterne. Det er vanske-
ligt at opnå rentable merudbytter for udsprøjt-
ning af magnesium.
 Analyser af næringsstofindholdet i vinterhve-
de i vækstsæsonen har i flere år vist betydeligt 
lavere magnesiumindhold, end der i litteraturen 
angives at være tilstrækkeligt til optimal vækst. 
Alligevel er der ikke i de tidligere års forsøg 
opnået signifikante merudbytter for tilførsel 
af magnesium til vinterhvede. I 2011 blev der 
gennemført forsøg på forsøgsarealer, specifikt 
udvalgt efter mistanke om magnesiummangel. 
For at sikre en tilstrækkelig magnesiumforsyning 
til afgrøden er der i to forsøgsled tilført en stor 
magnesiummængde i kieserit ved vækstsæso-
nens begyndelse om foråret, mens der i andre 
forsøgsled er udsprøjtet magnesium i EPSO Top 
én eller flere gange. I gennemsnit af tre forsøg 
blev der i 2011 opnået et beskedent og ikke 
signifikant merudbytte til trods for, at magne-
siumtallet i jorden og magnesiumindholdet i 
plantetørstof var lavt. I 2012 er der gennemført 
tre forsøg efter samme forsøgsplan. Forsøgsplan 
og -resultater fremgår af tabel 21. Forsøgene er 
gennemført på JB 3, 4 og 6, og magnesiumtallet i 
en jordprøve, udtaget ved anlæg, er henholdsvis 
1,9, 3,1 og 1,8 i de tre forsøg. 
 Magnesiumindholdet er målt i en prøve af det 
senest fuldt udviklede blad, udtaget fire gange i 
løbet af vækstsæsonen. Indholdet af magnesium 
er ved de to første måletidspunkter sidst i april 
og midt i maj tæt på at være kritisk lavt i de to 
forsøg, hvor magnesiumtallet i jorden er hen-
holdsvis 1,8 og 1,9. At plantens indhold af mag-
nesium vurderes at være kritisk lavt tolkes sådan, 
at det er sandsynligt, at det lave indhold vil med-
føre udbyttetab, og at manglen bør afhjælpes al-
lerede i indeværende sæson, hvis det er muligt. 
At magnesiumindholdet vurderes at være kritisk 
lavt har baggrund i litteraturangivelser.
 I forsøget, hvor magnesiumtallet i jorden er 
3,1, er magnesiumindholdet i planterne i under-

Tabel 20. Fosfortilførsel til vinterhvede. (N13)

Vinterhvede

Udb. og 
merudb., 
N i kerne,       
kg pr. ha

Udbytte 
og 

merudb. 
i kerne,      

hkg pr. ha 

2012. 2 forsøg 
1. 0 P 138,9 101,7
2. Forår: 30 P i Tripelsuperfosfat -7 -4,5
3. Bejdsning m. Prosper ST -8 -4,4
4. Bejdsning m. Prosper ST. Efterår: 2 x sprøjtn. 

m. Prosper Plus -6 -1,3
5. Efterår: 2 x sprøjtn. med Prosper Plus -7 -3,5
6. Efterår: 2 x sprøjtn. med Prosper Plus. 

Forår: 30 P i Tripelsuperfosfat -4 -1,3
LSD ns ns
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kanten af normalområdet, men vurderes ikke at 
være kritisk lavt. Tilførsel af magnesium i kieserit 
eller EPSO Top hæver ikke magnesiumindholdet 
i afgrøden. I planteprøver, udtaget senere, stiger 
indholdet af magnesium både i ubehandlede og 
behandlede forsøgsled. Ved de to tidlige og den 
sene prøvetagning er indholdet af magnesium 
lavere i de to forsøg med meget lave magnesi-
umtal end i forsøget med et magnesiumtal på 
3,1 i jorden.
 I de to forsøg, hvor magnesiumtallet i jorden 
er henholdsvis 1,8 og 1,9, er merudbyttet for til-
førsel af 50 kg kieserit henholdsvis 1,8 og 3,0 hkg 
pr. ha. Tilførsel af 50 kg kieserit plus EPSO Top 
giver et merudbytte på 3,0 hkg pr. ha i det ene 
forsøg med lave magnesiumtal, mens der ikke 
opnås merudbytte i det andet. Der er ingen mer-
udbytter for tilførsel af magnesium i forsøget 
med et magnesiumtal på 3,1. De højeste merud-
bytter opnås ved tilførsel i april. Merudbytterne 
i gennemsnit af forsøgene er ikke signifikante.
 Forsøgene tyder ikke på, at der generelt kan 
opnås merudbytter ved at øge tilførslen af mag-
nesium til korn i faste eller flydende magnesium-
holdige gødninger. Generelt bør der tilstræbes 
et magnesiumtal på 4 til 5, og hvis indholdet er 
lavere, bør magnesium tilføres i husdyrgødning, 
magnesiumkalk eller i magnesiumholdige gød-
ninger. Det er svært at opnå rentable merudbyt-
ter for udsprøjtning af magnesium.

Bor til vinterraps
I to forsøg i 2012 med tilførsel af bor til vinter-
raps på forskellige tidspunkter om foråret er der 
opnået et ikke signifikant merudbytte. I 2011 

blev der i ét ud af tre forsøg på sandjord opnået 
et betydeligt og signifikant udbytte for udsprøjt-
ning af bor i april. Merudbytterne for udsprøjt-
ning af bor hænger ikke sammen med indholdet 
af bor i plantetørstof.
 Monitering af indholdet af mikronæringsstof-
fer i vinterraps viser, at indholdet af specielt bor 
og magnesium i det senest fuldt udviklede blad 
i mange marker er under det niveau, der ifølge 
litteraturen skal til for at sikre optimalt udbytte 
i raps. I det tolkningsprogram for planteanalyser, 
som Videncentret for Landbrug har udviklet, an-
gives, at ved under 15 ppm bor og 0,15 procent 
magnesium er der stor risiko for udbyttetab. For-
søg i tidligere år viser generelt kun lave merud-
bytter for tilførsel af bor, og merudbytterne har 
ikke været korreleret til indholdet af bor i plan-
tetørstof. Manglende merudbytter kan skyldes, 
at bormangel ikke er afhjulpet i hele vækstsæ-
sonen ved behandlingerne. I 2011 blev påbe-
gyndt en ny forsøgsserie, hvor der er foretaget 
gentagne udsprøjtninger med Solubor. I 2012 er 
der gennemført to forsøg på JB 2 og 4 i Nordjyl-
land. I begge forsøg har bortallet i en jordprøve, 
udtaget ved anlæg, været lavt (gennemsnit 2,5).
 Behandlingerne og resultaterne af forsøgene 
fremgår af tabel 22. Alle behandlinger er fore-
taget ved udsprøjtning af 5 kg Solubor. Tilførsel 
af bor medio marts vil i praksis typisk ske i en 
borholdig kvælstofgødning. I forsøgene er der 
udtaget planteprøver på fire tidspunkter i vækst-
sæsonen for at undersøge, om indholdet af bor i 
plantetørstof indikerer problemer med plantens 
borforsyning, og om udsprøjtning af Solubor har 
resulteret i et højere borindhold i planten. Resul-

Tabel 21. Magnesium til vinterhvede. Resultater af planteanalyser for indhold af magnesium 
samt udbytte og merudbytte for gødskning med magnesium. (N14)

Forsøgsled

Tilførsel af magnesium, kg pr. ha Pct. magnesium i planteprøve Pct. 
råprotein i 

kerne

Udb. og 
merudbytte, 

hkg pr. ha

Kvæstof i 
kerne, kg N 

pr. haMedio 
april1)

Ultimo 
april2)

Medio 
maj2)

Ultimo 
maj2)

Ultimo 
april

Medio 
maj

Ultimo 
maj

Medio 
juni

Antal forsøg 3 3 3 3 3 3 3
1. Ubehandlet 0 0 0 0 0,11 0,10 0,12 0,17 9,1 79,2 108
2. Kieserit 50 0 0 0 0,12 0,11 0,12 0,18 9,0 1,4 108
3. EPSO Top 0 2,5 0 0 0 0,10 0,12 0,17 9,1 -0,3 107
4. EPSO Top 0 2,5 2,5 0 0 0,00 0,12 0,17 9,1 -0,6 106
5. EPSO Top 0 2,5 2,5 2,5 0 0,00 0,12 0,19 9,0 -1,4 104
6. Kieserit + EPSO Top 50 2,5 2,5 2,5 0,13 0,10 0,12 0,20 9,1 0,8 109
LSD ns ns

1) Tilført i Kieserit.
2) Bladgødskning med EPSO Top.
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tatet af planteanalyserne med hensyn til bor ses 
i tabel 22, mens værdier for andre næringsstof-
fer ses i Tabelbilaget, tabel N15.
 Indholdet af bor i det ubehandlede forsøgsled 
i planteprøver, udtaget på de to første tidspunk-
ter, ligger på et lavt niveau i forhold til grænse-
værdierne i litteraturen. Det gælder specielt det 
ene af de to forsøg, hvor indholdet har været 
8 ppm bor. I begge år registreres en stigning i 
borindholdet i afgrøden i det ubehandlede for-
søgsled i perioden fra midt i maj til slutningen af 
maj. Der er ikke observeret visuelle symptomer 
på bormangel. Tilførsel af bor har resulteret i et 
højere borindhold i afgrøden. I ingen af de to 
forsøg er der opnået merudbytter for udsprøjt-
ning af Solubor én eller flere gange. I ét forsøg i 
2011 blev der opnået signifikant merudbytte for 
tilførsel af bor. 

Magnesium til vinterraps
I to forsøg med tilførsel af magnesium i form 
af kieserit eller magnesiumsulfat (EPSO Top) til 
vinterraps er der ikke opnået merudbytter. Til-
svarende resultat blev fundet i tre forsøg i 2011.
 Behovet for tilførsel af magnesium til vinter-
raps er undersøgt ved tilførsel af 50 kg magne-
sium i kieserit ved såning og 2,5 kg magnesium 
i EPSO Top, udsprøjtet medio april eller medio 
maj. Forsøgsplan og resultater fremgår af tabel 
23. Forsøgene er gennemført på JB 2 og 4 i Nord-

jylland. I det ene forsøg er magnesiumtallet i en 
jordprøve, udtaget ved anlæg, meget lavt (1,7), 
men også i det andet har niveauet været lavt 
(3,8). Sammen med magnesium tilføres både 
i kieserit og i EPSO Top en væsentlig mængde 
svovl, der kan påvirke forsøgsresultatet. Indhol-
det af svovl ligger i begge forsøg, i alle forsøgsled 
og på alle måletidspunkter højt. Det viser, at eks-
tra tilførsel af svovl ikke har påvirket forsøgsre-
sultatet.
 Magnesiumindholdet i plantetørstof er un-
dersøgt på tre tidspunkter i vækstsæsonen. I 
planteanalysen fra den 30. april ligger magne-
siumindholdet i det ubehandlede forsøgsled i 
begge forsøg på 0,20 procent, hvilket er tilstræk-
keligt for optimal plantevækst. Ved planteanaly-
ser på de to senere tidspunkter ligger magnesi-
umindholdet også i det ubehandlede forsøgsled 
i begge forsøg på det optimale niveau og viser en 
stigende tendens i løbet af vækstsæsonen.
 Resultaterne tyder på, at vinterraps ikke er 
specielt følsom over for magnesiummangel. Selv 
ved de lave magnesiumtal er der ikke opnået 
merudbytter for tilførsel af magnesium. I 2011 
blev der heller ikke opnået merudbytter for til-
førsel af magnesium til vinterraps. Her var mag-
nesiumtallene på et højere niveau.
 Magnesium bør generelt kun tilføres, hvis 
magnesiumtallene er under 4. Tilførsel af mag-
nesium kan ske i form af husdyrgødning, magne-

Tabel 22. Tilførsel af bor til vinterraps. (N15)

Tilførsel af 1.050 gram bor i Solubor Indhold af bor i planteprøve, ppm Indhold af 
olie i tørstof, 

pct.

Udbytte og 
merud-

bytte, hkg 
frø pr. ha

Nettomer-
udbytte, 

hkg frø pr. 
ha1)

Medio 
marts

Medio 
april

Ultimo 
april

Medio
maj 30. april 15. maj 30. maj 15. juni

2012. 2 fs. 2 fs. 2 fs. 2 fs. 2 fs. 2 fs. 2 fs. 
12 14 33 19 50,2 40,0  -

x 20 22 29 24 49,7 -0,8 -1,1
x 29 40 36 28 49,7 -1,1 -1,4
x x 60 49,3 -1,2 -1,8
x x x 44 49,3 -1,3 -2,3

x x x x 44 88 48 49,3 -2,4 -3,6
LSD ns

2011. 3 fs. 2 fs. 2 fs. 3 fs. 3 fs. 3 fs. 3 fs.
10 8 16 18 48,3 43,5  -

x 12 11 20 24 48,1 -0,2 -0,5
x 10 20 29 48,4 0,1 -0,2
x x 32 47,7 1,7 1,1
x x x 103 48,7 0,4 -0,5

x x x x 21 101 106 48,4 1,3 0,1
LSD ns

1) Der er ikke regnet med omkostning til udsprøjtning, fordi der antages at kunne ske iblanding.
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siumkalk eller i magnesiumholdige gødninger. 
Udsprøjtning af magnesium er betydeligt dyrere, 
men kan foretages, hvis det vurderes, at magne-
siumforsyningen ved den foretagne grundgødsk-
ning er utilstrækkelig, ved visuelle symptomer 
på magnesiummangel, eller hvis indholdet af 
magnesium i en planteanalyse er under 0,20 
procent i tørstof.

Anvendelse af planteanalyser
Generelt for alle afgrøder, men især for korn, 
er magnesiumindholdet i mange af prøverne 
betydeligt lavere, end hvad der angives som 
minimum for optimal plantevækst. For vinter-
raps gælder, at næringsstofindholdet for de fle-
ste næringsstoffer inklusive svovl vurderes til at 
være tilfredsstillende. Planteanalyserne tyder 
dog på, at mange vinterrapsmarker er utilstræk-
keligt forsynet med bor. Næringsstofforsyningen 
i majs og kartofler ser generelt ud til at være i 
orden. Hyppigheden af lave kaliumindhold i kar-
tofler kan skyldes, at der i grænseværdierne ikke 
er taget hensyn til sortsforskelle og forskelle mel-
lem spise- og melkartofler.
 Siden 2007 er der gennemført en systematisk 
indsamling og analyse af plantemateriale i for-
søgene og i Planteavlskonsulenternes Registre-
ringsnet. Formålet er at belyse, om afgrøderne 
generelt er korrekt forsynet med næringsstoffer, 
og at skabe grundlag for at anvende planteanaly-

ser til konkret at vurdere en afgrødes ernærings-
tilstand og eventuelle behov for ekstra tilførsel 
af et eller flere næringsstoffer.

Principielt kan planteanalyser anvendes til to 
formål:
•	 	Generel	vurdering	af	afgrødens	tilstand	for	at	

justere mængden og sammensætningen af de 
næringsstoffer, der tilføres i indeværende el-
ler kommende sæson.

•	 	Pletanalyse	for	at	klarlægge	årsagen	til	dårlig	
vækst i en større eller mindre del af marken.

Tidligere forsøg viser, at det er vanskeligt at opnå 
merudbytter for at tilføre næringsstoffer i samme 
sæson, som planteanalysen udtages. Det kan 
skyldes, at det ofte er for sent at afhjælpe næ-
ringsstofmanglen. Planteanalyserne skal derfor 
i højere grad anvendes til at justere tilførslen af 
næringsstoffer i den kommende dyrkningssæson.
 For at få et bedre grundlag til at vurdere ni-
veauet af næringsstofindholdet i afgrøderne er 
der siden 2007 gennemført et betydeligt antal 
planteanalyser i forsøgene og i Planteavlskon-
sulenternes Registreringsnet. I 2011 og 2012 er 
datagrundlaget suppleret med analyser fra for-
søgene og fra praksis. Resultaterne er efterføl-
gende fortolket efter grænseværdier, der er fun-
det i litteraturen og opstillet i samarbejde med 
Københavns Universitet (KU). Disse grænsevær-

Tabel 23. Magnesium til vinterraps. (N15)

Led 
Kg magnesium pr. ha Indhold af magnesium  i planteprøve, procent Pct. olie i 

tørstof

Udb. og 
merudbytte, 
hkg frø pr. ha

Nettomer-
udbytte, hkg 

frø pr. haMedio marts Medio april Medio maj 30. april 30. maj 15. juni

2012. 2 forsøg
 7. 0,20 0,25 0,29 48,6 39,6  -
 2. 50 0,26 0,31 0,41 48,6 -0,3 -0,9
 8. 2,5 0,26 0,27 48,5 -0,4 -0,6
 9. 2,5 0,24 0,32 48,4 0,6 0,3
10. 2,5 2,5 0,30 48,4 -0,5 -1,0
11. 50 2,5 2,5 0,33 0,34 48,5 -0,3 -1,4
LSD ns

2011. 3 forsøg
 7. 0,21 0,36 0,37 48,7 44,3  -
 2. 50 0,25 0,48 0,44 48,1 -1,0 -1,5
 8. 2,5 0,36 0,38 48,2 -0,2 -0,5
 9. 2,5 0,38 0,35 48,3 2,6 2,3
10. 2,5 2,5 0,44 48,7 0,2 -0,3
11. 50 2,5 2,5 0,55 0,56 48,3 -1,9 -2,4
LSD ns
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dier bliver løbende justeret ud fra ny, tilgængelig 
viden. Når planteanalyserne skal tolkes, er det 
afgørende, hvordan prøven er udtaget. Generelt 
er prøverne udtaget af det senest fuldt udvikle-

de blad. I enkelte tilfælde, hvor prøven er taget i 
de tidlige vækststadier, er hele planten afklippet 
1 til 2 cm over jordoverfladen. Resultaterne er 
vist i tabel 24.

Tabel 24. Oversigt over resultater af planteanalyser 2007 til 2012, udtaget i forsøg, i Planteavls-
konsulenternes Registreringsnet og fra praksis. Analyserne er som hovedregel udført på det se-
nest fuldt udviklede blad. I enkelte tilfælde, hvor planterne har været meget små, er der udtaget 
hele planter. Analyseresultaterne er rubriceret efter de gældende grænseværdier

Plante-
analyser

Gen-
nemsnit

Spred-
ning

Niveau

Meget 
lave Lave Middel Høje Meget 

høje

Vårbyg. 132 analyser
Pct. i tørstof Pct.-fordeling

Kvælstof 4,1 1,48 9 27 25 18 20
Fosfor 0,35 0,11 10 23 39 17 11
Kalium 3,25 1,06 8 10 33 22 27
Magnesium 0,12 0,04 8 68 21 3 0
Calcium 0,67 0,42 0 8 41 42 9
Svovl 0,29 0,09 0 8 36 49 6

ppm i tørstof Pct.-fordeling
Jern 178 246,1 0 0 2 28 70
Kobber 6,5 2,4 0 24 56 14 5
Zink 35 15,1 1 8 67 20 4
Mangan 48 72,5 2 32 48 11 8
Bor 5,3 5,0 2 65 25 4 5
Molybdæn 1,2 1,6 0 0 19 25 56

Vinterhvede. 494 analyser
Pct. i tørstof Pct.-fordeling

Kvælstof 3,99 0,87 0 27 44 24 4
Fosfor 0,35 0,07 1 24 46 26 3
Kalium 2,56 0,67 1 39 46 11 3
Magnesium 0,11 0,05 8 81 9 2 2
Calcium 0,41 0,18 0 3 81 15 1
Svovl 0,23 0,08 0 15 57 26 2

ppm i tørstof Pct.-fordeling
Jern 124,8 62,2 0 0 0 32 68
Kobber 6,0 2,8 0 27 64 5 3
Zink 25,1 19,7 0 11 84 3 2
Mangan 52,2 58,9 1 16 64 10 9
Bor 3,8 2,6 2 83 11 2 1
Molybdæn 1,3 2,1 0 0 6 13 81

Kartofler. 139 analyser
Pct. i tørstof Pct.-fordeling

Kvælstof 4,91 1,21 0 22 25 33 19
Fosfor 0,36 0,15 5 36 30 15 14
Kalium 3,85 1,69 20 63 12 3 1
Magnesium 0,43 0,18 13 51 35 0 0
Calcium 1,44 0,85 0 8 25 34 34
Svovl 0,27 0,08 2 32 44 0 22

ppm i tørstof Pct.-fordeling
Jern 151,1 58,6 0 0 1 9 89
Kobber 9,7 3,3 0 6 74 20 0
Zink 34,6 18,5 1 21 77 0 0
Mangan 246,1 363,8 0 2 73 14 11
Bor 21,9 9,6 9 72 16 1 1
Molybdæn 0,7 0,5 1 1 58 32 6

Plante-
analyser

Gen-
nemsnit

Spred-
ning

Niveau

Meget 
lave Lave Middel Høje Meget 

høje

Vinterbyg. 52 analyser
Pct. i tørstof Pct.-fordeling

Kvælstof 4,42 0,74 0 12 35 52 2
Fosfor 0,33 0,06 2 23 63 12 0
Kalium 2,88 0,74 0 27 48 17 8
Magnesium 0,09 0,01 2 98 0 0 0
Calcium 0,73 0,29 0 0 37 46 17
Svovl 0,25 0,07 0 10 58 33 0

ppm i tørstof Pct.-fordeling
Jern 124,3 50,4 0 0 0 42 58
Kobber 6,2 2,5 0 21 69 6 4
Zink 27,9 10,3 0 0 96 2 2
Mangan 27,7 20,7 0 60 35 4 2
Bor 4,7 1,6 0 65 29 6 0
Molybdæn 1,3 1,2 0 0 2 13 85

Vinterraps. 277 analyser
Pct. i tørstof Pct.-fordeling

Kvælstof 4,43 1,15 0 18 38 18 25
Fosfor 0,51 0,17 0 5 22 44 29
Kalium 2,47 0,77 5 66 26 3 0
Magnesium 0,27 0,11 6 27 57 9 0
Calcium 3,07 1,61 6 7 25 14 48
Svovl 1,16 3,30 1 20 30 9 41

ppm i tørstof Pct.-fordeling
Jern 165,9 78,7 0 0 16 65 19
Kobber 5,8 1,4 1 6 93 0 0
Zink 57,4 61,4 0 0 47 48 4
Mangan 82,4 44,2 0 5 79 17 0
Bor 26,1 22,0 25 16 46 8 5
Molybdæn 1,7 2,2 2 2 9 34 53

Majs. 296 analyser
Pct. i tørstof Pct.-fordeling

Kvælstof 3,93 0,80 0 7 19 21 54
Fosfor 0,37 0,11 0 13 33 34 21
Kalium 2,75 0,98 2 10 26 26 36
Magnesium 0,22 0,10 3 48 34 9 5
Calcium 0,54 0,27 0 2 68 24 6
Svovl 0,19 0,06 30 31 37 2 0

ppm i tørstof Pct.-fordeling
Jern 204,0 124,0 0 0 38 48 14
Kobber 9,4 2,8 1 6 82 12 0
Zink 55,8 38,1 0 17 40 23 20
Mangan 81,4 65,9 3 1 76 14 6
Bor 9,3 8,1 0 14 77 7 2
Molybdæn 0,8 1,1 7 6 17 19 51
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Særligt i korn er magnesiumindholdet i mange af 
prøverne betydeligt lavere, end hvad der angi-
ves som minimum for optimal plantevækst. Det 
er dog svært at finde forsøgsmæssig dokumenta-
tion for, at det er rentabelt at tilføre afgrøderne 
mere magnesium. Nogle prøver i vinterhvede 
viser et lavt indhold af bor, men ud fra et stort 
antal forsøg, gennemført de senere år, kan man 
ikke forvente merudbytter for at tilføre bor. For 
vinterraps gælder, at næringsstofindholdet for 
de fleste næringsstoffer inklusive svovl vurderes 
til at være tilfredsstillende. Vinterraps er følsom 
over for mangel på bor, og tallene tyder på, at 
mange vinterrapsmarker er utilstrækkeligt forsy-
net med bor. I kartofler er indholdet af kalium 
og bor i mange tilfælde lavere, end grænsevær-
dierne angiver. Når kaliumindholdet i kartofler 
vurderes at være lavt i mange tilfælde, kan det 
skyldes, at der ikke i grænseværdierne er taget 
hensyn til sortsforskelle og forskelle mellem spi-
se- og stivelseskartofler. Resultaterne af analy-
serne i majs tyder på, at næringsstofforsyningen 
generelt er i orden.

Tidlig såning af vintersæd
Konklusion
Tidlig såning (20. til 25. august) af vintersæd re-
ducerer N-min indholdet i jorden i november og 
dermed nitratudvaskningen, sammenholdt med 
såning til normal såtid (cirka 20. september). 
N-min indholdet i november reduceres med 20 
til 30 kg kvælstof pr. ha i 0 til 100 cm dybde, 
svarende til cirka halvdelen af N-min indholdet 
ved normal såtid. Det lavere N-min indhold ved 
tidlig såning skyldes en større kvælstofopta-
gelse i den tidligt såede vintersæd. Der er ikke 
forskelle mellem de forskellige sorter af vinter-
hvede. Høstudbyttet er det samme ved tidlig 
såning og ved såning til normal såtid, og der er 
ikke udslag for forskellige behandlingsstrategier 
om efteråret. Forsøgsresultaterne skal ses i lyset 
af, at vejrforholdene i de efterår, hvor forsøgene 
er gennemført, ikke har medført en for kraftig 
vækst før vinteren ved tidlig såning.

Forsøg med tidlig såning af vintersæd
Kvælstofudvaskningen ved korndyrkning kan 
reduceres med efterafgrøder. Efterafgrøder blo-

kerer imidlertid for dyrkning af vintersæd, og det 
vil, specielt på svinebedrifter på lerjord, resulte-
re i et stort indkomsttab. Derfor er der stor fo-
kus på at udvikle dyrkningssystemer i vintersæd, 
hvor udvaskningen reduceres.
 Erfaringer fra praksis og forsøg viser, at især 
førsteårs hvede kan sås fra først i september. 
Også triticale og vinterrug er forholdsvis fleksi-
ble med hensyn til såtidspunkt, mens vinterbyg 
er mere følsom for ændringer i såtidspunktet 
end de øvrige vintersædsarter. Tidlig såning gi-
ver en større kvælstofoptagelse om efteråret, og 
derved reduceres kvælstofudvaskningen, men 
det kan betyde øgede problemer med blandt 
andet ukrudt, goldfodsyge og havrerødsot. Det 
er vigtigt at tilpasse udsædsmængden til såtids-
punktet, så risikoen for lejesæd minimeres.
 Der er gennemført én forsøgsserie med me-
get tidlig såning af vintersæd for at undersøge, 
om man kan forebygge udvintring ved svampe- 
og insektbekæmpelse om efteråret eller ved 
afpudsning af afgrøden før vinteren, samt en 
forsøgsserie, hvor et stort antal vinterhvede- og 
triticalesorters egnethed til tidlig såning under-
søges. Desuden er der gennemført en forsøgsse-
rie, hvor effekten af tidlig såning på kvælstofop-
tagelse og N-min er undersøgt i ti forskellige sor-
ter af vinterhvede.

Efterårsbehandling ved meget tidlig såning 
af vintersæd
Der blev i efteråret 2011 for andet år i træk an-
lagt to forsøg i vinterhvede, triticale og vinter-
rug, hvor strategien for efterårsbehandling med 
svampemidler, insektmidler og afpudsning ved 
meget tidlig såning belyses. I forsøgene med vin-
terhvede er tilstræbt et plantetal på 325 pr. m2 
ved normalt såtidspunkt og 200 ved meget tidlig 
såning. I triticale er der tilsvarende tilstræbt hen-
holdsvis 300 og 175 planter pr. m2. I vinterrug er 
der tilstræbt 250 planter pr. m2 ved normal så-
ning og 150 planter pr. m2 ved tidlig såning. Re-
sultaterne af forsøget, anlagt i efteråret 2010, er 
beskrevet i Oversigt over Landsforsøgene 2011 
på side 223 og 224.
 Formålet med forsøgsserien er at undersøge, 
om forskellige behandlingsstrategier om efter-
året kan reducere risikoen for sygdomsangreb 
og udvintring ved meget tidlig såning. Behand-
lingerne omfatter sygdomsbekæmpelse samt 
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vækstregulering og afpudsning for at hindre, at 
plantevæksten bliver for voldsom om efteråret. 
De opnåede resultater skal ses i lyset af vejrfor-
holdene i de to vinterhalvår 2010 til 2011 og 
2011 til 2012, som begge år har forhindret, at 
væksten om efteråret er blevet så voldsom, at 
der kan forventes en væsentlig effekt af de gen-
nemførte efterårsbehandlinger i forsøgene.

Kvælstofoptagelse og N-min efterår
Resultaterne af N-min målinger, gennemført 
midt i november 2010 og 2011 i parceller, sået 
tidligt og til normal såtid, er vist i tabel 25. De 
tidligt såede vintersædsafgrøder reducerede N-
min med 14 til 30 kg kvælstof pr. ha, svarende 
til en reduktion på 40 til 60 procent af indholdet 
ved såning til normal såtid. De tre vintersædsaf-
grøder var lige effektive til at reducere N-min. 
Kvælstofoptagelsen i november 2011, målt i de 
overjordiske dele af vintersædsafgrøderne, var 8 
til 17 kg kvælstof pr. ha i afgrøder, sået til normal 
såtid, og 19 til 29 kg kvælstof pr. ha i tidligt såede 
afgrøder. I gennemsnit af vintersædsarterne var 
meroptagelsen ved tidlig såning 11 kg kvælstof 
pr. ha, svarende til 2 til 3 kg kvælstof pr. uge, så-
tidspunktet blev rykket frem. Kvælstofoptagel-
sen var størst i vinterrug.
 N-min målinger i det tidlige forår 2012 viser, 
at tidlig såning af vinterhvede og triticale redu-
cerer N-min i 0 til 100 cm dybde med 14 til 18 
kg kvælstof pr. ha i overensstemmelse med den 
større kvælstofoptagelse i de tidligt såede afgrø-
der. Tidligt sået vinterrug forøger N-min indhol-
det i foråret 2012, hvilket ikke umiddelbart kan 
forklares.

Udbytter og kvælstofbehov
I 2012 giver tidlig såning af vinterhvede samme 
udbytte som såning til normal såtid, mens tidlig 
såning i 2011 resulterede i et større udbytte end 
såning til normal såtid. Merudbytterne for tidlig 
såning i 2011 var ikke signifikante. Hverken i 
2011 eller i 2012 påvirkes udbytterne væsentligt 
af behandlingerne i parcellerne med tidlig så-
ning. Tidlig såning af triticale og vinterrug giver 
i 2012 større udbytter end såning til normal så-
tid, og merudbytterne er højest ved afpudsning 
af afgrøden, især i vinterrug. Merudbytterne er 
ikke signifikante. I 2011 resulterede tidlig såning 
af triticale og vinterrug i lidt større udbytter end 

såning til normal såtid, men merudbytterne var 
ikke signifikante.
 Forsøgsresultaterne i vinterhvede, triticale 
og vinterrug og herunder den manglende eller 
kun beskedne effekt af de forskellige efterårs-
behandlinger skal ses i lyset af, at der i ingen af 
de to vintre har været sygdomme af betydning 
i forsøgene, og at overvintringen ikke i nævne-
værdig grad har været påvirket af såtidspunktet. 
Som beskrevet nedenfor har vejrforholdene i 
begge år betinget, at de tidligt såede afgrøder 
ikke har udviklet sig for voldsomt før vinteren. 
Vejrforholdene var både i 2010 og 2011 præget 

Tabel 25. Strategi ved tidlig såning af vinter-
sæd. N-min til 1 meters dybde, målt midt i 
november 2010 og 2011. (N16, N17, N18)

Forsøgsbehandling
N-min, kg pr. ha

0-50 cm 50-100 cm 0-100 cm

Vinterhvede
2 forsøg,  målt november 2010
Tidlig såning, 20. august 15 10 25
Normal såtid, 20. september 24 19 43

2 forsøg, målt november 2011
Tidlig såning, 20. august 12 15 27
Normal såtid, 20. september 29 26 55

4 forsøg, målt november 2010 og 2011
Tidlig såning, 20. august 13 12 25
Normal såtid, 20. september 26 22 48

Triticale
2 forsøg, målt i november 2010
Tidlig såning, 20. august 13 7 17
Normal såtid, 20. september 15 16 31

2 forsøg, målt november 2011
Tidlig såning, 20. august 17 18 35
Normal såtid, 20. september 35 28 63

4 forsøg, målt november 2010 og 2011
Tidlig såning, 20. august 15 13 28
Normal såtid, 20. september 25 22 47

Vinterrug
2 forsøg, målt november 2010
Tidlig såning, 20. august 8 4 12
Normal såtid, 20. september 12 18 30

2 forsøg, målt november 2011
Tidlig såning, 20. august 14 14 28
Normal såtid, 20. september 29 29 58

4 forsøg, målt november 2010 og 2011
Tidlig såning, 20. august 11 9 20
Normal såtid, 20. september 21 24 45
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af, at nedbøren i august var meget større end 
normalt.
 Af tabel 26 fremgår det, hvordan såtidspunk-
tet har påvirket kvælstofbehovet. Merudbyttet 
for tilførsel af 60 kg kvælstof pr. ha i vinterhvede 
og vinterrug, sået sidst i september, er 11,4 hkg 
pr. ha og 9,8 hkg pr. ha i triticale. I vinterrug og 
især i triticale er merudbytterne for kvælstoftil-
førsel højere ved tidlig såning end ved såning til 
normal såtid. Merudbyttet er højest, 16,0 hkg pr. 
ha, i tidligt sået triticale, hvor afgrøden er afpud-
set. 

Sygdomme og skadedyr
Der er registreret forekomst af sygdomme og 
skadedyr i november 2011, i marts og maj samt 
ved skridning i 2012. Der er ikke hyppigere fore-
komst af sygdomme og skadedyr ved tidlig så-
ning end ved såning til normal såtid. 
 Forsøgsserien fortsættes.

Screening af vinterhvede- og triticalesorters 
egnethed til tidlig såning
I efteråret 2011 blev der anlagt to forsøg for at 
screene et antal vinterhvede- og triticalesorters 
egnethed til tidlig såning samt for at undersøge 
sorternes meroptag af kvælstof om efteråret ved 
tidlig såning, sammenlignet med normal såtid. 
Forsøgene er en del af et GUDP-projekt, som 
gennemføres i samarbejde med Aarhus Universi-
tet, Københavns Universitet, Sejet Planteforæd-
ling og Novozymes A/S. For den praktiske gen-
nemførelse af forsøgene står Forsøgsvirksomhe-
den Ytteborg og Agrosearch Sydøst. Forsøgene 
er beliggende i Vestjylland på JB 4 og på Lolland 
på JB 7. Forsøgene gennemføres over en treårig 
periode.
 I forsøgene har indgået 22 hvedesorter, to tri-
ticalesorter og en sort af olieræddike. Alle sorter 
blev sået tidligt, dvs. i august, og fem udvalgte 
hvedesorter blev ydermere sået til normal tid 
sidst i september. Se tabel 27. Udsæden af hve-

Tabel 26. Strategi ved tidlig såning af vintersæd. Forsøgsbehandlinger og målte udbytter ved 
normalt såtidspunkt og ved tidlig såning. Ved den tidlige såning er afprøvet forskellige strategier 
for at mindske risikoen for angreb af svampe. Forsøget er gennemført ved to kvælstofniveauer i 
foråret 2012. (N16, N17, N18)

Forsøgsbehandling1) Udb. og merudb.,
hkg pr. ha

Udbytte,
kg N pr. ha

Merudbytte.,
hkg pr. ha

Udbytte,
kg N pr. ha

Såtidspunkt
Skadedyrs- og 
sygdoms-
bekæmpelse

Afpudsning2)
Kvælstofgødskning forår 2012

Norm 60 N under normen

2012. 2 forsøg Vinterhvede
Normalt, 20. september Ingen Nej 93,3 125 -11,4 97
Tidligt, 20. august Ingen Nej -0,1 123 -9,1 97
Tidligt, 20. august Karate, Folicur Nej 0,2 125 -10,4 93
Tidligt, 20. august Karate Ja 0,8 126 -11,0 92
LSD 1 ns ns ns ns

2012. 2 forsøg Triticale
Normalt, 20. september Ingen Nej 83,8 105 -9,8 81
Tidligt, 20. august Ingen Nej 4,5 109 -6,3 79
Tidligt, 20. august Karate, Folicur Nej 6,2 118 -6,3 80
Tidligt, 20. august Karate Ja 7,6 120 -8,4 79
LSD 1 ns ns ns ns

2012. 2 forsøg Vinterrug
Normalt, 20. september 90,2 - -11,4 -
Tidligt, 20. august 2,9 - -10,3 -
Tidligt, 20. august 1,7 - -8,0 -
Tidligt, 20. august 5,3 - -9,3 -
LSD 1 ns ns ns ns

1) Vækstregulering, skadedyrs- og svampebekæmpelse er foretaget efter behov i de enkelte led. Ukrudtsbekæmpelse er foretaget i efteråret 2011.
2) I flere af forsøgene er afpudsning ikke foretaget, fordi afgrøden har været for lille.
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de blev bejdset med Latitude, da dette middel 
har en effekt mod goldfodsyge, og tidlig såning 
indebærer en øget risiko for goldfodsygeangreb. 
For at vurdere risikoen for goldfodsyge blev der 
udlagt ekstra forsøgsled af Hereford og Mari-
boss, hvor udsæden ikke blev bejdset med Lati-
tude. Hvedesorterne blev udvalgt for at dække 
de kommercielt vigtige sorter samt for at dække 
variation i tidlighed, overvintringsevne og for-
ventet egnethed til tidlig såning.
 I forsøget i Vestjylland blev olieræddiken sået 
den 10. august, de tidligt såede sorter den 23. 
august, og såningen til ”normal” såtid skete den 

1. oktober (såningen blev senere end planlagt 
på grund af nedbør). I forsøget på Lolland blev 
olieræddiken sået den 18. august, de tidligt så-
ede sorter den 26. august, og såningen til normal 
såtid blev foretaget den 20. september. 

Kvælstofoptagelse i efteråret 2011
Et væsentligt element i forsøgsserien er at bely-
se, hvor meget kvælstofoptagelsen kan forøges 
og N-min reduceres ved tidlig såning af vinter-
sæd, sammenholdt med såning til normal såtid. 
I forsøgene er derfor målt kvælstofoptagelse og 
N-min i november.
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Figur 10. Screening af vinterhvede- og triticalesorters egnethed til tidlig såning. Kvælstofoptagelse i afgrø-
dens overjordiske dele først i november. 
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I figur 10 er vist resultaterne af målinger af kvæl-
stofoptagelsen i afgrødens overjordiske dele 
først i november i forsøget i Vestjylland og på Lol-
land. I figurerne er vist resultaterne af målinger i 
de sorter, der både blev sået tidligt og til normal 
såtid. Figurerne viser, at kvælstofoptagelsen ved 
tidlig såning både i Vestjylland og på Lolland var 
betydeligt større end ved såning til normal tid. 
 I forsøget i Vestjylland var kvælstofoptagelsen 
i sorterne, sået til normal såtid (den 1. oktober), 
meget lav og i alle tilfælde under 5 kg kvælstof 
pr. ha. Kvælstofoptagelsen i sorterne, sået tidligt 
(den 23. august), var i gennemsnit 17 kg kvælstof 
pr. ha, og forskellene mellem sorterne var små. 
Kvælstofoptagelsen i olieræddike, sået den 10. 
august, var 33 kg kvælstof pr. ha. 
 I forsøget på Lolland var kvælstofoptagelsen 
væsentligt større, både i sorterne, sået til nor-
mal såtid (den 20. september), og i sorterne sået 
tidligt (den 26. august). I gennemsnit af sorterne 
var kvælstofoptagelsen 39 kg kvælstof pr. ha ved 
tidlig såning og 26 kg kvælstof pr. ha ved såning 
til normal såtid. I gennemsnittet indgår Hybery 
ikke, hverken ved tidligt eller normalt såtids-
punkt, fordi der skete en målefejl i parcellerne 
med normal såning. Der er store sortsforskelle i 
kvælstofoptagelsen, især ved tidlig såning, hvor 
kvælstofoptagelsen varierer fra 33 til 52 kg kvæl-
stof.
 I gennemsnit af de to forsøg er forskellene 
i kvælstofoptagelse ved tidlig såning og ved 
såning til normal tid i de enkelte sorter signifi-
kante. Der er ikke signifikante forskelle i kvæl-
stofoptagelse mellem sorterne ved samme såtid 
i gennemsnit af forsøgene. Kvælstofoptagelsen 
ved tidlig såning er særligt stor i sorterne Julius 
og Hybery. I gennemsnit af de to forsøg og alle 
sorterne er kvælstofoptagelsen ved tidlig såning 
29 kg kvælstof pr. ha og ved såning til normal så-
tid 12 kg kvælstof pr. ha. Til sammenligning er 
kvælstofoptagelsen i olieræddike i gennemsnit 
af forsøgene 43 kg kvælstof pr. ha.

Kvælstofoptagelse beregnet med RVI-målinger
Først i november blev der gennemført RVI-
målinger (optisk måling til bestemmelse af det 
relative vegetationsindeks) i alle sorter af vin-
terhvede og triticale. På grundlag af målingerne 
er kvælstofoptagelsen beregnet. Beregningerne 
er gennemført på grundlag af sammenhængen 

mellem RVI og kvælstofoptagelse i de sorter, 
hvor kvælstofoptagelsen er målt ved planteklip. 
Ved beregningen er anvendt sammenhængen 
mellem RVI og målt kvælstofoptagelse på hver 
enkelt forsøgslokalitet.
 Kvælstofoptagelsen i sorterne, beregnet på 
grundlag af RVI-målinger, er for forsøget i Vest-
jylland vist i figur 11.
 I forsøget i Vestjylland var den gennemsnit-
lige kvælstofoptagelse ved tidlig såning i vin-
terhvedesorterne 16 kg kvælstof pr. ha med en 
variation fra 13 til 19 kg kvælstof pr. ha.
 I forsøget på Lolland var den gennemsnitlige 
kvælstofoptagelse ved tidlig såning i vinterhve-
desorterne 40 kg kvælstof pr. ha med en varia-
tion fra 37 til 44 kg kvælstof pr. ha.
  I gennemsnit af begge forsøg og alle sorterne 
var kvælstofoptagelsen ved tidlig såning i vin-
terhvedesorterne 28 kg kvælstof pr. ha med en 
variation fra 25 til 30 kg kvælstof pr. ha.
 En statistisk analyse viser, at sorten har haft 
en signifikant effekt på RVI i forsøget på Lolland 
ved både tidlig såning og såning til normal tid. 
Usikkerheden på beregningen af kvælstofopta-
gelse ud fra RVI betyder imidlertid, at der ikke 
har været en signifikant effekt af sort på kvæl-
stofoptagelsen ved hverken tidlig såning eller 
såning til normal såtid i forsøgene. En afklaring 
af en eventuel signifikant effekt af sorten på 
kvælstofoptagelsen kræver, at bestemmelsen af 
kvælstofoptagelsen på parcelniveau forbedres 
sammen med en optimeret strategi for etable-
ringen af sammenhængen mellem RVI og kvæl-
stofoptagelse.

N-min om efteråret
Resultaterne af N-min målingerne til 1 meters 
dybde i november er vist i figur 12. N-min målin-
gerne er gennemført i de sorter, der både er sået 
tidligt og til normal såtid. 
 Resultaterne viser, at ved tidlig såning reduce-
rede alle vinterhvedesorterne N-min betydeligt, 
sammenholdt med såning til normal tid. I Vest-
jylland var N-min i gennemsnit af sorterne ved 
tidlig såning 20 kg kvælstof pr. ha og ved såning 
til normal såtid 39 kg kvælstof pr. ha. Variatio-
nen mellem sorterne var beskeden ved tidlig så-
ning og fra 33 til 44 kg kvælstof pr. ha ved såning 
til normal såtid. Hvor jorden var ubevokset, var 
N-min 45 kg kvælstof pr. ha, mens N-min, hvor 
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der var sået olieræddike, var 12 kg kvælstof pr. 
ha til 1 meters dybde.
 I forsøget på Lolland var N-min i gennemsnit 
af sorterne ved tidlig såning også 20 kg kvælstof 
pr. ha og ved såning til normal såtid 45 kg kvæl-
stof pr. ha. Variationen mellem sorterne var be-
skeden, både ved tidlig såning og ved såning til 
normal såtid. Hvor spildraps og ukrudt fik lov at 
vokse efter høst, var N-min 22 kg kvælstof pr. ha, 
mens N-min, hvor der var sået olieræddike, var 
14 kg kvælstof pr. ha til 1 meters dybde.

I gennemsnit af begge forsøg reducerede sor-
terne N-min lige effektivt, og i gennemsnit redu-
cerede tidlig såning N-min fra 42 kg kvælstof pr. 
ha ved normal såtid til 20 kg kvælstof pr. ha ved 
tidlig såning. Til sammenligning reducerede olie-
ræddike N-min til 13 kg kvælstof pr. ha.

Registrering af sygdomme og skadedyr samt ud-
byttemålinger
I tabel 27 er vist resultaterne af registreringer 
af sygdomme- og skadedyr i efteråret 2011 og 
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Figur 11. Screening af vinterhvede- og triticalesorters egnethed til tidlig såning. Kvælstofoptagelse i novem-
ber 2011, beregnet på grundlag af RVI-målinger (optisk måling til bestemmelse af det relative vegetations-
indeks).
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sommeren 2012 samt de målte udbytter ved 
høst 2012 i alle sorter. Af tabellen fremgår, at 
der kun har været betydende angreb i efteråret 
2011 i forsøget på Lolland. Det drejer sig om 
brunrust i de fleste sorter og Septoria i enkelte 
sorter. Sorterne Hereford, Mariboss, Julius, Oli-
vin og Hybery er både sået tidligt og ved normal 
såtid. Angrebet af brunrust i forsøget på Lolland 
er betydeligt kraftigere ved tidlig såning end ved 
såning til normal såtid. For Septoria er det kun 
tilfældet i Hybery og Latitudebejdset Hereford. 
At tidlig såning forøger angrebet af Septoria er 
ikke overraskende, men effekten af Latitude er 

vanskelig at forklare. Der er ikke konstateret an-
greb af goldfodsyge i forsøgene.
 I figur 13 er vist udbytter i de sorter, som både 
er sået tidligt og til normal såtid i forsøgene i 
Vestjylland og på Lolland. 
 Af figuren fremgår, at der er meget små for-
skelle mellem sorterne og mellem såtidspunk-
terne. I gennemsnit af alle sorter og begge forsøg 
er udbyttet det samme ved tidlig såning og ved 
såning til normal såtid. Gennemsnittet dækker 
over et gennemsnitligt merudbytte for tidlig så-
ning i forsøget i Vestjylland på 2,6 hkg pr. ha og 
et tilsvarende gennemsnitligt mindreudbytte på 

Figur 12. Screening af sorter for egnethed til tidlig såning. Resultater af N-min målinger til 1 meters dybde 
i november 2011.
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Lolland. Mindreudbyttet hænger sammen med 
det forøgede angreb af brunrust ved tidlig så-
ning i forsøget på Lolland. Se tabel 27.

Vinterhvedesorter, såtid og kvælstof-
optagelse om efteråret
I efteråret 2011 blev der ligesom i 2009 og 2010 
anlagt fire forsøg i forsøgsserien ”Vinterhvede-
sorter, såtid og kvælstofoptagelse”. I forsøgene 
sammenlignes otte sorter og sortsblandingen 

ved tre såtidspunkter, henholdsvis tidlig, normal 
og sen såning. Formålet med forsøgsserien er 
dels at vise, om nogle sorter er mere velegnede 
til enten sen eller tidlig såning end andre, dels at 
vise, om der er forskelle i vinterhvedesorternes 
kvælstofoptagelse om efteråret.
 Der er i forsøgene tilstræbt et plantetal på 
225 planter pr. m2 ved tidlig såning, 325 planter 
pr. m2 ved normalt såtidspunkt og 400 planter 
pr. m2 ved det sene såtidspunkt. Sorten Hereford 

Tabel 27. Screening af vinterhvede- og triticalesorters egnethed til tidlig såning. Forsøgsbehand-
linger, registrerede sygdomsangreb efterår og forår samt høstudbytter. (N19)

Afgrøde

Såtidspunkt

November 2011 Skridning Høstudbytte 2012

Brunrust Septoria Septoria Udbytte, hkg pr. ha

Art Sort

Vest-
jylland Lolland Vest-

jylland Lolland Vest-
jylland Lolland Vest-

jylland Lolland Gns.

Procent angrebne planter

Renholdes kemisk Ubevokset - - - - - - - - - -
Olieræddike Siletina Efter høst1) - - - - - - - - -
Vinterhvede Hereford Tidligt3) 0 100 0 71 7 12 97,5 105,3 101,4
Vinterhvede Hereford2) Tidligt3) 0 100 0 0 7 12 103,7 109,7 106,7
Vinterhvede Mariboss Tidligt3) 0 100 0 13 4 7 97,0 107,0 102,0
Vinterhvede Mariboss2) Tidligt3) 0 100 0 3 6 7 92,3 112,5 102,4
Vinterhvede SJ 08-45 Tidligt3) 0 78 0 0 4 10 97,5 102,5 100,0
Vinterhvede Sj 7343501 Tidligt3) 0 100 0 0 3 9 102,1 104,8 103,5
Vinterhvede Pierrot Tidligt3) 0 100 0 0 5 10 104,4 104,8 104,6
Vinterhvede Amundsen Tidligt3) 0 100 0 3 5 10 90,2 105,1 97,6
Vinterhvede Holeby Tidligt3) 0 3 0 9 2 7 94,4 104,5 99,4
Vinterhvede Jensen Tidligt3) 0 100 0 0 3 8 98,9 103,7 101,3
Vinterhvede Julius Tidligt3) 0 50 0 0 4 8 94,9 97,6 96,2
Vinterhvede KWS Dacanto Tidligt3) 0 100 0 0 5 9 103,0 109,8 106,4
Vinterhvede Genius Tidligt3) 0 63 0 0 5 7 93,2 94,3 93,7
Vinterhvede Tuareg Tidligt3) 0 100 0 3 4 12 94,3 99,3 96,8
Vinterhvede JB Asano Tidligt3) 0 100 0 3 5 9 91,1 100,2 95,7
Vinterhvede Ellvis Tidligt3) 0 100 0 3 2 9 95,3 98,4 96,8
Vinterhvede Olivin Tidligt3) 0 100 0 3 4 10 84,4 97,7 91,0
Vinterhvede Timaru Tidligt3) 0 100 0 0 4 9 95,9 103,8 99,9
Vinterhvede KWS Podium Tidligt3) 0 0 0 3 7 9 92,9 101,0 96,9
Vinterhvede KWS Santiago Tidligt3) 0 100 0 3 10 10 95,1 106,3 100,7
Vinterhvede Warrior Tidligt3) 0 19 0 9 5 11 94,7 105,4 100,1
Vinterhvede Maxwell Tidligt3) Udgår på grund af dårlig udsæd
Vinterhvede Aligator Tidligt3) 0 100 0 0 6 11 97,9 89,0 93,4
Vinterhvede Frontal Tidligt3) 0 81 0 3 4 7 93,8 99,8 96,8
Vinterhvede Hybery Tidligt3) 0 56 0 24 7 11 102,9 108,7 105,8
Triticale Ragtac Tidligt3) 0 0 0 0 0 4 110,5 111,1 110,8
Triticale Agostino Tidligt3) 0 0 0 3 0 4 99,3 103,1 101,2
Vinterhvede Hereford Almindeligt4) 0 40 0 0 8 8 98,1 108,8 103,5
Vinterhvede Hereford2) Almindeligt4) 0 6 0 0 7 10 91,0 110,6 100,8
Vinterhvede Mariboss Almindeligt4) 0 1 0 0 4 8 98,6 112,4 105,5
Vinterhvede Mariboss Almindeligt4) 0 0 0 0 4 5 96,3 113,3 104,8
Vinterhvede Julius Almindeligt4) 0 1 0 0 3 8 94,0 102,7 98,4
Vinterhvede Olivin Almindeligt4) 0 10 0 0 5 11 81,8 94,1 88,0
Vinterhvede Hybery Almindeligt4) 0 0 0 0 7 11 94,8 115,3 105,0

1) 10. august i Vestjylland og 18. august på Lolland.
2) Ikke Latitudebejdset. Alle øvrige sorter er Latitudebejdset.
3) 23. august i Vestjylland og 26. august på Lolland.
4) 1. oktober i Vestjylland og 20. september på Lolland.
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er med i forsøgene to gange, henholdsvis med 
og uden Latitudebejdsning, for at belyse Latitu-
debejdsningens betydning i forhold til angreb af 
goldfodsyge.
 I november blev der i årene 2009, 2010 og 
2011 udtaget planteprøver til bestemmelse af 
kvælstofoptagelsen i udvalgte sorter med samti-
dige målinger af det relative vegetationsindeks 
(RVI). Hensigten med det var at korrelere RVI til 
optagelsen af kvælstof i sorterne på baggrund af 
flere års målinger. Analyserne viser, at der er en 
rimeligt pæn sammenhæng mellem det målte 
RVI og kvælstofoptagelsen i kg kvælstof pr. ha 

i det enkelte år på den enkelte forsøgslokalitet. 
Resultaterne af RVI-målinger samt den beregne-
de kvælstofoptagelse er vist i tabel 28. Se mere 
om overvintring og udbytter i vinterhvedesor-
terne ved forskellige såtidspunkter i afsnittet 
Vinterhvede.
 Resultaterne af målingerne viser, at der ikke 
er forskelle mellem kvælstofoptagelsen i de for-
skellige sorter, uanset såtidspunkt. Resultaterne 
viser også som ventet, at kvælstofoptagelsen fal-
der, jo senere såtidspunktet er. Især ved såning i 
oktober er kvælstofoptagelsen meget lav.
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Reduktion af udvaskning fra 
vinterhvede efter vinterraps

Konklusion
I otte forsøg i perioden 2010 til 2012 er der op-
nået en signifikant reduktion af N-min indholdet 
om efteråret ved at undlade jordbearbejdning 
fra høst af vinterraps, og indtil den efterfølgende 
vinterhvede etableres. N-min indholdet er før 
etablering af vinterhveden 27 kg kvælstof pr. ha 

mindre ved at snitte halmen og undlade stub-
bearbejdning i forhold til at bjærge halmen og 
stubbearbejde tre gange. Jordbearbejdning og 
kemisk bekæmpelse af spildraps har ikke påvir-
ket udbyttet i den efterfølgende vinterhvede. 

Forsøg med reduceret stubbearbejdning
Vinterraps har en stor kvælstofoptagelse om ef-
teråret og vil derfor reducere udvaskningen af 
kvælstof på linje med efterafgrøder. Denne mil-
jømæssige gevinst sættes let over styr året efter, 

Tabel 28. Vinterhvedesorter, såtid og kvælstofoptagelse. Plantebestand, RVI-reflektans og kvæl-
stofoptagelse, målt i november 2009, 2010 og 2011. Kvælstofoptagelsen er beregnet ud fra 
sammenhængen mellem RVI og kvælstofoptagelse, målt i udvalgte sorter på de enkelte forsøgs-
lokaliteter. (N25)

Vinterhvede

Sådato primo september Sådato ca. 20. september Sådato ca. 10. oktober

Planter 
pr. m2

RVI-
reflektans, 

1/12

Kvælstof-
optagelse, 
kg N pr. ha

Planter
pr. m2

RVI-
reflektans, 

1/12

Kvælstof-
optagelse, 
kg N pr. ha

Planter 
pr. m2

RVI-
reflektans, 

1/12

Kvælstof-
optagelse, 
kg N pr. ha

2010. 3 forsøg Måling 1.-16. november 2009
Blanding1) 211 3,13 18 306 2,13 5 381 - -
Hereford 211 3,12 18 305 2,16 5 369 - -
Frument 212 3,13 18 322 2,12 4 395 - -
Ambition 205 2,88 15 338 2,13 5 397 - -
Audi 219 2,95 16 321 2,09 4 425 - -
Mariboss 214 3,17 18 337 2,14 4 409 - -
Ararat 213 3,16 18 303 2,17 5 371 - -
Oakley 216 3,50 23 316 2,16 5 406 - -
Tabasco 213 3,26 20 319 2,09 4 373 - -
Hereford, Latitude 224 3,09 18 325 2,20 6 389 - -

2011. 3 forsøg Måling 1.-30. november 2010
Blanding2) 252 2,8 21 327 2,3 11 376 - -
Hereford 252 2,8 21 349 2,4 12 398 - -
Frument 235 2,7 20 329 2,3 11 381 - -
Ambition 259 2,7 22 319 2,3 11 364 - -
Viscount 211 2,7 21 300 2,2  9 383 - -
Mariboss 217 2,8 23 335 2,3 10 361 - -
Jensen 246 2,8 21 344 2,3 12 398 - -
Oakley 235 2,7 21 322 2,2  9 344 - -
Tabasco 241 2,7 22 334 2,3 11 357 - -
Hereford, Latitude 243 2,8 21 310 2,3 11 369 - -

2012. 2 forsøg Måling 29. november-7. december 2011
Blanding3) 215 2,61 12 297 2,39  9 350 1,83 3
Hereford 231 2,62 12 305 2,56 11 374 1,88 4
Frument 224 2,61 12 328 2,49 11 323 1,85 3
Ambition 218 2,49 11 287 2,34  9 328 1,85 3
Timaru 214 2,65 13 285 2,34  9 319 1,82 3
Mariboss 237 2,57 12 333 2,40 10 376 1,87 3
Jensen 227 2,58 12 325 2,38  9 353 1,83 3
KWS Dacanto 211 2,65 12 310 2,38  9 369 1,82 3
Tabasco 229 2,68 13 323 2,41 10 376 1,85 3
Hereford, Latitude 243 2,70 13 317 2,43 10 334 1,82 3

1) Hereford, Mariboss, Ambition og Frument.
2) Hereford, Mariboss, Ambition og Frument.
3) Hereford, Mariboss, Jensen, KWS Dacanto.
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fordi udvaskningen kan være stor i vinterhvede, 
etableret efter vinterraps. Det skyldes, at vin-
terrapsen høstes tidligt og har et stort tab af let 
omsættelige blade i forsommeren. Dermed kan 
frigørelsen af kvælstof fra jorden blive større end 
den kvælstofmængde, vinterhveden er i stand til 
at optage om efteråret.
 Med det formål at belyse, om udvaskningen 
fra vinterhvede med forfrugt vinterraps kan re-
duceres ved at undlade stubbearbejdning mel-
lem høst af vinterraps og såning af vinterhvede, 
er der gennemført i alt otte forsøg fra 2010 til 
2012. Forsøgene er gennemført på JB 4 til 7. For-
søgsplan og resultater fremgår af tabel 29, hvor 
resultaterne af tre forsøg 2011 til 2012 desuden 
er vist særskilt. 
 Nedmuldning af rapshalm kan give en reduk-
tion i udvaskningen ved at kvælstof fra jorden 
immobiliseres ved omsætning af den kulstofrige 
halm. Undladelse af jordbearbejdning kan have 
to effekter på kvælstofudvaskningen. Jordbear-
bejdning giver i sig selv en større kvælstofmine-
ralisering. Jordbearbejdning kan også ødelægge 
spildraps, der ellers vil optage kvælstof fra jor-
den og derved reducere udvaskningen. Jordbear-
bejdning kan dog også fremme omsætningen af 

snittet rapshalm og på denne måde øge immobi-
liseringen og reducere udvaskningsrisikoen.
 Bekæmpelse af spildraps kan have det for-
mål at reducere risikoen for angreb af snegle og 
forhindre, at jorden bliver udtørret på grund af 
fordampningen fra rapsen. Dette kan resultere i 
fremspiringsproblemer i den efterfølgende vin-
tersæd. Bekæmpelse af spildraps ved jordbear-
bejdning eller med glyphosat har desuden effekt 
på rodukrudt generelt. I de otte forsøg har hver-
ken jordbearbejdning eller kemisk bekæmpelse 
haft effekt på udbyttet. I 2012 er observeret en 
negativ effekt på udbyttet af stubbearbejdning.
 Det primære formål med forsøgene er at 
undersøge behandlingernes effekt på kvælstof-
udvaskningen. N-min indholdet om efteråret 
er et udtryk for risikoen for udvaskning, idet 
udvaskningen sker fra denne kvælstofpulje i jor-
den. N-min indholdet er målt både før såning af 
vinterhvede og igen i november. I september er 
målt et signifikant lavere N-min indhold, jo min-
dre jorden er bearbejdet. Der er desuden målt 
et signifikant lavere N-min indhold ved snitning 
af halm, sammenlignet med bjærgning af halm. 
Ved at undlade harvning og snitte halmen er 
N-min indholdet reduceret med 27 kg kvælstof 

Tabel 29. Jordbearbejdning ved etablering af vinterhvede efter vinterraps. Første harvning er 
gennemført først i august, anden harvning sidst i august og tredje harvning først i september. 
(N20)

Forsøgsbehandling efterår
Primo september Ultimo november

Udbytte, 
kg N i 
kerne 
pr. ha

Udb. og 
merudb., 
hkg pr. ha

N-min, kg N pr. ha

Halm Jordbearbejdning

Kvælstof-
optagelse  i 
spildraps, 
kg pr. ha

0-25 cm 25-100 cm I alt 0-25 cm 25-100 cm I alt

Høst 2012 1 fs. 3 fs. 3 fs. 3 fs. 3 fs. 3 fs. 3 fs. 3 fs. 3 fs.
Fjernet 3 stubharvninger 22 31 53 15 32 47 124 91,8
Snittet 3 stubharvninger 17 35 52 12 34 46 126 0,2
Snittet 1 harvning 11 14 26 40 14 34 48 130 1,9
Snittet Ingen 10 15 25 40 14 23 37 128 2,1
Snittet Glyphosat 16 33 49 13 27 40 128 3,1
LSD 1 ns 1,5

2010-2012. 8 forsøg 5 fs. 1) 1)

Fjernet 3 stubharvninger 33 36 69a 11 33 44a 120 86,4
Snittet 3 stubharvninger 21 34 55b 10 31 41ab 121 -0,4
Snittet 1 harvning 11 19 25 44bc 11 30 41ab 124 1,4
Snittet Ingen 15 19 23 42c 10 23 33c 122 0,0
Snittet Glyphosat 22 30 52bc 10 28 38bc 125 1,8
LSD 1 ns ns

1) Led med forskellig bogstavsangivelse er signifikant forskellige.
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pr. ha i forhold til at stubbearbejde tre gange og 
fjerne halmen. Behandling med glyphosat har 
resulteret i et lidt højere N-min indhold end ved 
helt at undlade jordbearbejdning, men forskel-
len er ikke signifikant.
 N-min indholdet er målt igen i midten af no-
vember. Udviklingen i N-min indholdet fra sep-
tember til november er et resultat af minerali-
sering, optagelse i vinterhveden og udvaskning. 
Forskellen mellem behandlingerne er udjævnet, 
men der ses stadig en signifikant effekt af at 
undlade jordbearbejdning mellem høst af raps, 
og indtil såningen af vinterhvede begynder. Jo 
tidligere den efterfølgende vinterhvede sås, jo 
større mulighed er der for, at vinterhveden kan 
optage så meget kvælstof, at forskellen mellem 
behandlingerne kan udjævnes. I de otte forsøg 
er vinterhvede sået i perioden 1. september til 
1. oktober, men der kan ikke observeres nogen 
entydige forskelle i N-min indholdet i november 
som funktion af såtidspunktet.
 En af forklaringerne på det lavere N-min ind-
hold ved at undlade jordbearbejdning er, at der 
optages kvælstof i spildraps og ukrudt. I fem af 
forsøgene er optagelsen af kvælstof i spildkorn 
og ukrudt målt før jordbearbejdning til den ef-
terfølgende vinterhvede. I de to forsøgsled er 
der optaget henholdsvis 11 og 15 kg kvælstof 
pr. ha, hvilket er lidt under den forventede opta-
gelse i en mellemafgrøde.
 Otte forsøg i perioden 2010 til 2012 med 
forskellige jordbearbejdninger og kemisk be-
handling mellem høst af vinterraps og såning af 
vinterhvede har vist, at
•	 	udbyttet	 har	 været	 uafhængigt	 af	 jordbear-

bejdning og kemisk nedvisning af spildraps
•	 	N-min	 indholdet	 er	 faldet	 signifikant	 ved	 at	

undlade jordbearbejdning efter høst af raps
•	 	N-min	indholdet	er	faldet	27	kg	kvælstof	pr.	

ha ved helt at undlade jordbearbejdning og 
snitte halmen i forhold til at bjærge halmen 
og stubbearbejde tre gange

•	 	forskellene	i	N-min	mellem	behandlingerne	i	
november er delvis udjævnet, men der er sta-
dig en signifikant effekt af at undlade jordbe-
arbejdning

•	 	kemisk	 bekæmpelse	 af	 spildraps	 resulterer	
i et lavere N-min indhold end stubbearbejd-
ning.

Undladelse af jordbearbejdning mellem høst af 
vinterraps og såning af vinterhvede har størst 
effekt, hvis vinterhvede sås sent. Hvis der jord-
bearbejdes efter vinterraps, bør vinterhveden 
sås tidligt for at undgå en forhøjet kvælstofud-
vaskning. 

Andre gødningsforsøg

Konklusion
TerraSorb og Blackjak er afprøvet i tre enkeltfor-
søg i vinterhvede, vinterraps og majs. Formålet 
er at undersøge, om der kan opnås merudbytter 
ved at udsprøjte de to produkter som forebyg-
gelse mod stressreaktioner i afgrøden. Der er 
ikke opnået signifikante udbytteforskelle. For-
søgene viser et lavt merudbytte i kg kvælstof i 
kerne ved udsprøjtning af TerraSorb i vinterhve-
de, men ingen effekt på hkg kerneudbytte. Ved 
udsprøjtning af Blackjak i hvede er der i enkelt-
forsøget opnået et lavt merudbytte. I vinterraps 
og majs er der ingen effekt af nogen af midlerne.

TerraSorb og Blackjak i vinterhvede, vinter-
raps og majs
TerraSorb indeholder 9,3 procent biologisk ak-
tive, frie aminosyrer, godt 4 procent kvælstof og 
en lille mængde mangan, bor og zink. Aminosy-
rer indgår i proteiner og i forskellige biologiske 
processer i plantens livscyklus. Produktet angi-
ves at kunne forebygge stressreaktioner fra fysi-
ske forhold ved at energi, som ikke skal bruges til 
aminosyresyntese, i stedet kan bruges til at dan-
ne antioxidanter, der beskytter cellestrukturen. 
Produktet skulle endvidere forbedre en række 
andre processer i plantens cyklus.
 Ifølge produktbeskrivelsen skal TerraSorb 
mindske risikoen for udvintring ved efterårsud-
bringning og øge vitalitet og planteudvikling 
i foråret og således sikre afgrøden mod tørke-
stress og mindske risikoen for sprøjteskader. I 
forsøgene afprøves effekten efter udsprøjtning i 
foråret.

Forsøg i vinterhvede og vinterraps
Resultaterne kan ses i tabel 30. Forsøget i vinter-
hvede er udført på JB 1. I forsøget i vinterhvede 
er der ikke konstateret tørkeskade i forsøgs-
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leddet. Reaktionstal og magnesiumtal er lave 
(henholdsvis 5,4 og 2,6), mens kobbertallet er 
forholdsvis højt (4,7). Der er en tendens til en 
højere kvælstofoptagelse i kernen i forsøgsled, 
behandlet med TerraSorb, mens Blackjak har gi-
vet et lavt merudbytte, målt i hkg kerne.
 I rapsforsøget er der vurderet tørkeskade med 
karakteren 4 i alle forsøgsled omkring 1. juni. 
Der ses ingen effekt af forårsbehandlingerne. 

Forsøg i majs med TerraSorb, Blackjak og 
phosphit
I et enkelt forsøg i majs er TerraSorb, Blackjak og 
Prosper Plus afprøvet for at undersøge, om der 
er udbytterespons for tilførsel af midler, som 
henholdsvis skal mindske stressrelaterede mang-

ler og stimulere rodudviklingen til en mere effek-
tiv optagelse af fosfor, som beskrevet ovenfor og 
i afsnittet om phosphit til vinterhvede. Resulta-
tet kan ses i tabel 31. Forsøget er gennemført på 
JB 3. Som det ses i tabellen, er der ikke opnået 
merudbytte for nogen af behandlingerne, hver-
ken i mængde eller kvalitet.

Jordbundsanalyser

Konklusion
Antallet af jordbundsanalyser er steget i forhold 
til året før. Fordelingen af analysetallene viser, 
at halvdelen af reaktionstallene ligger mellem 6 
og 7, at halvdelen af fosfortallene ligger mellem 
2 og 4, at kaliumtallene varierer mellem lands-
delene, og at en fjerdedel af magnesiumtallene 
ligger under 4. Over en 25-årig periode er der på 
landsplan sket et beskedent fald i reaktionstal og 
fosfortal og en mere markant stigning i kalium-
tallet.

Antal jordbundsanalyser
Antallet af kemiske jordbundsanalyser fra 1. 
august 2011 til 31. juli 2012 fremgår af tabel 32. 
Tabellen omfatter analyser, udført af OK Labo-
ratorium for Jordbrug og det tyske laboratorium 
Agrolab, hvorimod tabellen ikke omfatter de 
cirka 2.000 analyser, der er udført af Eurofins, 
Steins. Antallet af jordbundsanalyser er steget 
en del i forhold til sæsonen 2010 til 2011.
 Regelmæssige jordbundsanalyser er vigtige, 
når der skal gødskes optimalt. Det er vigtigt, at 
der bruges den rigtige strategi for udtagning. 
Udtages hver jordprøve som et gennemsnit af 
et stort, uensartet areal, er resultaternes infor-
mationsværdi tvivlsom. Modsætningen hertil er 

Tabel 30. TerraSorb og Blackjak til vinterhve-
de og vinterraps. (N21, N22)

Forsøgsbehandling

Vinterhvede Vinterraps

Udb. og 
merudb. 

N i 
kerne, 
kg pr. 

ha

Udb. og 
merudb. 
i kerne, 
hkg pr. 

ha

Udb. 
og mer-

udb., 
pct. olie 
i tørstof 

pr. ha

Udb. og 
merudb. 

std.-
kvalitet, 
hkg pr. 

ha

Antal forsøg 1 1 1 1
Ubehandlet 94 78,1 48,5 26,1
Medio april og maj: 1,5 l TerraSorb 5 0,8 0,1 -0,3
Medio april: 2,0 l TerraSorb 3 1,6 0,2 -0,5
Primo og ultimo maj: 0,5 l Blackjak 0 2,7 0,3 0,5
LSD ns ns ns ns

Tabel 31. TerraSorb, Blackjak og Prosper Plus 
til majs. (N23)

Led Forsøgsbehandling

Majs

Pct. 
råprotein i 

tørstof

Pct.    
stivelse i 
tørstof

Udb. og 
merudb., 
a.e. pr. ha 

Antal forsøg 1 1 1
1. Ubehandlet 10,2 42,2 94,6
2. Medio juni og primo juli: 

1,5 l TerraSorb 10,7 40,2 -0,1
3. Medio juni: 

2 l TerraSorb 10,6 40,0 0,9
4. Medio juni og primo juli: 

0,5 l Blackjak 10,4 39,7 -1,6
5. Medio juni: 

2 l Prosper Plus 10,5 40,8 -1,6
6. Primo og ultimo maj: 

0,5 l Blackjak 10,3 40,1 -2,0
7. Medio juni og primo juli: 

2 l Prosper Plus 10,2 39,4 -2,1
LSD ns

Tabel 32. Antal jordbundsanalyser fra 1. 
august 2011 til 31. juli 2012

Lokalitet Rt Pt Kt Mgt Cut Total-N

Bornholm 1.092 1.092 1.092 1.093 0 0
Sjælland 10.849 10.797 10.793 10.810 594 105
Fyn 10.535 10.449 10.433 10.463 93 29
Østjylland 20.324 20.261 20.239 20.428 2.027 3.934
Nordjylland 24.518 24.534 24.519 24.687 2.757 3.687
Vestjylland 38.298 34.523 34.117 34.226 3.659 6.403
Hele landet 105.616 101.656 101.193 101.707 9.130 14.158
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positionsbestemt udtagne jordprøver, hvor hver 
prøve stedbestemmes med geografiske koordi-
nater ved hjælp af GPS. Hver jordprøve udtages 
ofte her som en punktprøve som gennemsnit af 
16 stik inden for en cirkel med en radius på 5 til 
10 meter. Alt andet lige vil det give en større va-
riation i analyseresultatet end ved prøver, der er 
udtaget som en gennemsnitsprøve af flere ha.

Fordeling af analysetallene
Næringsstofanalyserne stammer overvejende 
fra systematiske jordbundsanalyser af hele ejen-
domme og anses derfor for at være nogenlunde 
repræsentative for landbrugsjorden.
 Den procentiske fordeling af gødningstallene 
i de enkelte landsdele kan derfor give et indtryk 
af gødningstilstanden. Se tabel 33.

Reaktionstallet, Rt
Den procentiske fordeling af reaktionstallene i 
de enkelte landsdele er nogenlunde konstant fra 
år til år. Op igennem 1980’erne faldt andelen af 
meget lave reaktionstal. For de fleste jorder er 
der et relativt stort interval, hvor reaktionstallet 
kan betragtes som optimalt. Når reaktionstallet 
er over 5,5 til 6,0, er det ikke reaktionstallets 
størrelse, der er interessant, men udviklingen. Et 
acceptabelt reaktionstal kan normalt oprethol-
des ved en kalktilførsel på 1,5 til 2,0 ton kalk pr. 
ha hvert tredje eller fjerde år.
•	 	33	procent	af	analyserne	har	værdier	under	6,	

50 procent ligger mellem 6 og 7, og 17 pro-
cent ligger over 7.

  Hvis jorden er meget leret, kan der være be-
hov for kalkning for at forbedre eller fasthol-
de jordstrukturen. Hvis der dyrkes afgrøder 

Tabel 33. Resultater af jordbundsanalyser fra 1. august 2011 til 31. juni 2012. Procentvis forde-
ling. Ved vurdering af tallene skal man være opmærksom på antallet af gennemførte analyser, 
som fremgår af tabel 32

Jordbunds-
analyser

Born-
holm

Sjæl-
land Fyn Østjyl-

land
Nord-
jylland

Vest-
jylland

Reaktionstal, Rt
0,0 - 5,4 3 1 2 5 7 9
5,5 - 5,9 10 3 4 18 33 41
6,0 - 6,4 33 10 15 38 41 32
6,5 - 6,9 43 19 30 28 13 13
7,0 - 7,5 9 41 39 10 4 4
> 7,5 2 26 10 2 2 1

Fosfortal, Pt
0,0 - 0,9 0 0 0 0 0 0
1,0 - 1,9 16 16 11 8 5 4
2,0 - 2,9 42 41 35 30 16 16
3,0 - 3,9 23 26 28 32 28 25
4,0 - 4,9 9 11 16 18 25 24
5,0 - 5,9 4 4 7 7 15 16
6,0 - 6,9 3 1 2 3 6 8
7,0 - 7,9 2 1 1 1 3 4
8,0 - 8,9 1 0 1 0 1 2
9,0 - 10,0 0 0 0 0 0 1
> 10,0 0 0 0 0 1 1

Kaliumtal, Kt
0,0 - 1,9 0 0 0 0 0 1
2,0 - 3,9 0 0 1 2 3 14
4,0 - 5,9 5 5 7 9 12 24
6,0 - 7,9 12 25 22 14 18 21
8,0 - 9,9 22 31 27 18 20 14
10,0 - 11,9 18 20 21 17 15 10
12,0 - 13,9 16 9 11 14 11 6
14,0 - 15,9 11 4 5 9 7 4
16,0 - 17,9 6 2 3 6 4 2
18,0 - 20,0 4 1 2 3 3 1
> 20,0 7 2 2 7 8 3

Jordbunds-
analyser

Born-
holm

Sjæl-
land Fyn Østjyl-

land
Nord-

jylland
Vest-

jylland

Magnesiumtal, Mgt
0,0 - 0,9 0 0 0 1 1 0
1,0 - 1,9 0 1 1 2 2 2
2,0 - 2,9 6 8 7 6 8 11
3,0 - 3,9 15 16 15 12 16 16
4,0 - 4,9 21 20 18 18 18 17
5,0 - 5,9 16 21 18 18 15 17
6,0 - 6,9 14 14 15 13 11 12
7,0 - 7,9 10 8 10 9 8 8
8,0 - 8,9 6 5 5 6 5 5
9,0 - 10,0 5 3 4 4 3 3
> 10,0 6 5 6 12 14 7

Kobbertal, Cut
0,0 - 0,9 0 1 10 1 0 1
1,0 - 1,9 0 22 46 38 18 34
2,0 - 2,9 0 36 20 35 26 43
3,0 - 3,9 0 31 8 14 21 15
4,0 - 4,9 0 8 4 7 20 5
5,0 - 5,9 0 2 4 3 10 1
6,0 - 6,9 0 0 1 1 3 0
7,0 - 7,9 0 0 0 1 1 0
8,0 - 8,9 0 0 0 0 0 0
9,0 - 10,0 0 0 0 0 0 0
> 10,0 0 0 6 0 1 0

Total-N
0,0 - 0,09 0 0 0 5 5 4
0,10 - 0,11 0 2 0 5 5 5
0,12 - 0,13 0 0 3 9 8 10
0,14 - 0,16 0 10 38 16 15 22
0,17 - 0,20 0 41 10 22 22 27
> 0,20 0 47 48 42 45 33
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med et specielt stort krav til reaktionstallet, 
kan der også være behov for at tilføre mere 
kalk end anført ovenfor.

Fosfortallet, Pt
Fosfortallet (Pt) angiver den let tilgængelige fos-
formængde i jorden. Fosfortallet anses for lavt 
ved værdier under 2. 
•	 	7	procent	af	analyserne	for	hele	 landet	viser	

fosfortal under 2, 51 procent af fosfortallene 
er mellem 2 og 4, og 42 procent har værdier 
over 4,0.

Kaliumtallet, Kt
Kaliumtallets (Kt) størrelse varierer mellem 
landsdelene. Niveauforskellen skyldes først og 
fremmest jordtypeforskelle. Her skiller Vestjyl-
land sig klart ud, idet 59 procent af prøverne 
viser analysetal under 8. Det tilsvarende tal i 
Østjylland er 25 procent. På jorder med JB under 
4 anses kaliumtal mellem 5 og 8 for at være mid-
del, mens kaliumtal mellem 7 og 10 anses for at 
være middel på jorder fra JB 4.

Magnesiumtallet, Mgt
Et magnesiumtal på over 4 betragtes som til-
fredsstillende. Magnesiumtallet har været sti-
gende igennem de seneste ti år, og andelen af 
magnesiumtal under 4 er aftaget meget. Udbyt-
tet og kvaliteten afhænger af tilgængeligheden 
af magnesium, og derfor er det vigtigt at tilføre 
tilstrækkeligt, enten i magnesiumkalk eller i 
magnesiumholdige gødninger.
•	 	I	gennemsnit	for	hele	landet	ligger	26	procent	

af magnesiumtallene under 4.

Kobbertallet, Cut
Der er kun analyseret få prøver for kobber. De 
er derfor ikke repræsentative for fordelingen af 
kobbertal. Kobbertal under 2 betyder, at der er 
risiko for kobbermangel på visse jorder som for 
eksempel lavbundsjorde. Der er en relativt stor 
andel af prøverne med et lavt kobbertal, hvilket 
kan hænge sammen med, at der ofte analyseres 
for kobber på jorder, hvor man har mistanke om 
risiko for kobbermangel. Ved meget høje kob-
bertal kan der opstå skader på afgrøden ved 
kobberforgiftning. De høje kobbertal kan afhjæl-
pes ved at afpasse kobbertilførslen efter planter-
nes behov. 

•	 	I	gennemsnit	af	alle	analyser	ligger	30	procent	
under 2, og 7 procent ligger over 5.

Totalkvælstof
Indholdet af totalkvælstof i jord kan anvendes 
til at fastsætte eftervirkningen af kvælstof i ste-
det for at korrigere ud fra dyrkningshistorien. 
Ud fra forsøg med stigende mængder kvælstof 
er det beregnet, hvordan kvælstofbehovet kan 
korrigeres på grundlag af en bestemmelse af 
totalkvælstof i den enkelte mark i forhold til et 
gennemsnitsindhold af totalkvælstof i jord. Hvis 
indholdet af totalkvælstof er under 0,13 pro-
cent, korrigeres kvælstofbehovet op i forhold til 
normen. Er indholdet over 0,20 procent, korrige-
res behovet ned i forhold til normen. 
•	 	I	gennemsnit	af	alle	analyser	har	19	procent	

mindre end 0,13 procent totalkvælstof, mens 
39 procent har mere end 0,20 procent to-
talkvælstof.

  Antallet af analyser for totalkvælstof er dog 
lavt, specielt på Sjælland. Langt hovedparten 
af prøverne er udtaget på kvægbrug i forbin-
delse med undtagelsesbestemmelserne for at 
have mere end 1,7 dyreenhed pr. ha. Derfor 
må det viste indhold af totalkvælstof i jord 
formodes at være betydeligt over gennem-
snittet for dansk landbrugsjord.
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Figur 14. Udvikling i analyseværdierne for reakti-
onstal, fosfortal, kaliumtal og magnesiumstal i gen-
nemsnit for hele landet for årene 1987 til 2012.



287

Gødskning – jordbundsanalyser

Udvikling i analysetallene
Udviklingen i analyseværdierne fra 1987 til 
2012 i gennemsnit for hele landet for reaktions-
tal, fosfortal, kaliumtal og magnesiumtal er vist i 
figur 14. Kurverne illustrerer udviklingen over en 
årrække og ikke ændringen fra år til år. Over den 
25-årige periode er der sket et beskedent fald i 
reaktiontal og fosfortal og en mere markant stig-
ning i kaliumtal. Det beskedne fald i reaktions-
tallet, på trods af, at der er sket en halvering af 
kalkforbruget i perioden, skyldes især det fald i 
kvælstofudvaskningen, der er sket i perioden.
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Kulturteknik

Jordbearbejdning

Konklusion
På tre flerårige og fastliggende demonstrations-
arealer med og uden pløjning er der ingen stati-
stisk sikker forskel på udbyttet i den pløjede og 
upløjede del.
 Forsøg, hvor direkte såning sammenlignes 
med reduceret jordbearbejdning, viser en sik-
ker udbyttenedgang i vårbyg, mens der i vinter-
hvede ikke er en sikker forskel på udbyttet ved 
direkte såning, sammenlignet med udbyttet ved 
reduceret jordbearbejdning.

Fastliggende demonstrationsarealer med og 
uden pløjning
I 1999 blev der etableret et fastliggende de-
monstrationsareal med storparceller med og 
uden pløjning i tre gentagelser. Arealet er be-
liggende ved Jerslev på Sjælland på JB 7. Udbyt-
tet med og uden pløjning forud for forskellige 
afgrøder er sammenlignet i alle år siden da. I 

2012 har afgrøden været vårbyg. Udbyttet i 
den pløjede del er 44,3 hkg kerne pr. ha, mens 
den upløjede del giver 51 hkg kerne pr. ha. I 
Vipperød (JB 6) og Aulum (JB 3) blev tilsvarende 
demonstrationsarealer anlagt i henholdsvis 
2003 og 2004. I Vipperød har afgrøden i 2012 
også været vårbyg. Udbyttet i den pløjede del 
er 62,9 hkg kerne pr. ha, mens den upløjede 
del giver 65,5 hkg kerne pr. ha. I Aulum har af-
grøden i 2012 været vinterraps. Udbyttet i den 
pløjede del er 38,6 hkg frø af standardkvalitet 
pr. ha, mens den upløjede del giver 29,9 hkg frø 
af standardkvalitet pr. ha.
 I figur 1, 2 og 3 kan udbytteniveauet i korn og 
vinterraps følges år for år på de tre lokaliteter. 
Der er ikke statistisk sikker forskel på udbyttet 
i den upløjede og den pløjede del på disse de-
monstrationsareler. Resultater fra demonstratio-
nerne kan også ses i tidligere udgaver af Oversigt 
over Landsforsøgene samt i Tabelbilaget, tabel 
O1, O2 og O3.
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Udbytteniveauet i korn og vinterraps, pløjet og upløjet, Jerslev (JB 7) 
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Figur 1. Udbytteniveauet i korn og vinterraps i demonstrationsarealet med pløjefri dyrkning i Jerslev (JB 7).
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Direkte såning
Fire års forsøg viser signifikant udbyttenedgang 
ved direkte såning af vårbyg i stubben i forhold 
til etablering efter en forudgående harvning, 
dvs. reduceret jordbearbejdning. I vinterhvede 
viser forsøgene ikke signifikant udbyttenedgang 
ved direkte såning i forhold til reduceret jordbe-
arbejdning.

Forsøgene med sammenligning af direkte så-
ning og reduceret jordbearbejdning blev anlagt i 
vårbyg i foråret 2009. Herefter har de fulgt sæd-
skiftet på bedrifterne. I efteråret 2011 blev der 
etableret vinterhvede i alle fire forsøg. Halmen 
blev efterladt og spredt på arealerne, undtagen i 
Hammel, hvor den ved en fejltagelse blev fjernet 
forud for etableringen i 2011. I praksis anbefales 
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Udbytteniveauet i korn og vinterraps, pløjet og upløjet, Vipperød (JB 6) 
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Figur 2. Udbytteniveauet i korn og vinterraps i demonstrationsarealet med pløjefri dyrkning i Vipperød  
(JB 6).

Figur 3. Udbytteniveauet i korn og vinterraps i demonstrationsarealet med pløjefri dyrkning i Aulum (JB 3).
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det at undlade at fjerne halmen fra marken for 
at sikre, at indholdet af organisk stof ikke falder 
til et kritisk niveau, som vanskeliggør en vellyk-
ket etablering med direkte såning. Det er helt 
afgørende for en vellykket etablering, at halmen 
snittes og spredes jævnt. I Køng er vinterhveden 
etableret under ret våde og klæge forhold. Også 
i Hammel, Eriknauer og Bleld har såbedet været 
fugtigt til vådt. På arealet i Hammel har der væ-
ret en del gold hejre, som har forårsaget udbyt-
tenedgang i nogle parceller. Tokimbladet ukrudt 
har også generet afgrøden i forsøget i Hammel. I 
Bleld og Eriknauer har der i år været betydende 
angreb af hvedebladplet, specielt i de direkte 
såede forsøgsled. Det kan være en del af forkla-
ringen på udbyttenedgangen ved direkte såning 
på disse lokaliteter. 
 I tabel 1 ses udbytterne fra alle fire forsøgsår.
 I tabel 2 ses en sammenstilling af udbytterne 
for vårbyg og vinterhvede. Resultaterne viser, at 
der i disse forsøg er et markant udbyttetab, når 
vårbyg sås direkte i stub uden forudgående jord-
bearbejdning, set i forhold til en harvning i 10 

cm dybde forud for såning. I vinterhvede er der 
ikke signifikant forskel i udbyttet mellem direkte 
såning og opharvning før såning. Der er dog en 
tendens til udbyttenedgang ved direkte såning 
af vinterhvede. Der er stor variation i udbyttet 
inden for forsøgene. Det indikerer, at dyrknings-
sikkerheden falder ved direkte såning.
 Udbyttenedgangen ved direkte såning kan 
ikke tilskrives en enkelt faktor, men er en kombi-
nation af mange faktorer.
 I disse forsøg er direkte såning udført som en 
isoleret behandling, forstået således, at det kun 

Tabel 1. Direkte såning. (O4)

Udb. og merudbytte, hkg kerne pr. ha

Hammel1),
vårbyg 2009,

vinterraps 2010, 
vinterhvede 2011, 
vinterhvede 2012

Bleld1),
vårbyg 2009,

vinterhvede 2010,
vårbyg 2011,

vinterhvede 2012

Køng1),
vårbyg 2009,

vinterbyg 2010,
vårbyg 2011,

vinterhvede 2012

Eriknauer1),
havre 2009, 

vinterhvede 2010,
vårbyg  2011,

vinterhvede 2012

2012. 4 forsøg
1. Harvning 10 cm, Väderstad Rapid 71,2 85,0 94,3 84,3
3. Direkte såning, Väderstad Rapid -3,9 -2,6 -6,4 -11,6
2. Direkte såning, Juri MP 3.20 -8,1 -16,7 1,9 -19,7
LSD 5,6 ns ns ns

2011. 4 forsøg
1. Harvning 10 cm, Väderstad Rapid 75,7 48,2 44,3 51,3
3. Direkte såning, Väderstad Rapid 0,3 -8,2 -5,2 -6,3
2. Direkte såning, Juri MP 3.20 -3,6 -9,6 -12,5 -9,0
LSD ns 3,2 4,5 4,4

2010. 4 forsøg
1. Harvning 10 cm, Väderstad Rapid 36,0 89,2 63,4 87,3
3. Direkte såning, Väderstad Rapid -7,3 0,7 -2,8 2,4
2. Direkte såning, Juri MP 3.20 -2,3 1,3 0,5 -1,7
LSD ns ns ns ns

2009. 4 forsøg
1. Harvning 10 cm, Väderstad Rapid 47,7 50,1 67,8 33,5
3. Direkte såning, Väderstad Rapid -4,2 -17,2 -6,8 1,3
2. Direkte såning, Juri MP 3.20 -6,4 -15,7 -10,1 0,1
LSD 4,8 ns 3,8 ns

1) Hammel JB 7, Bleld JB 7, Køng JB 4, Eriknauer JB 5.

Tabel 2. Direkte såning i vårbyg og vinter-
hvede. (O5)

Udb. og merudbytte,
hkg kerne pr. ha

Vårbyg Vinterhvede

2009-2012. Antal forsøg 6 7
1. Harvning 10 cm, Väderstad Rapid 51,6 83,8
3. Direkte såning, Väderstad Rapid -8,0 -3,0
2. Direkte såning, Juri MP 3.20 -10,6 -6,7
LSD 3,3 ns
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er såmetoden, der er ændret. I praksis er direkte 
såning et helt system og ikke kun en ændring af 
såmetoden. Forsøgene med direkte såning giver 
således kun en indikation af, hvad der sker, når 
man ændrer såmetoden.
 Forsøgene videreføres ikke.

Jordpakning

Konklusion
Tre flerårige forsøg med jordpakning, startet i 
foråret 2010, viser, at kørsel med høje hjullaster 
giver en udbyttenedgang, som de første år sand-
synligvis primært er forårsaget af en pakning og 
en æltning af overjorden. 
 Undersøgelser af tryk under hjul samt effekt 
på jordfysiske parametre viser følgende:
•	 	Målinger	af	tryk	i	kontaktfladen	mellem	hjul	

og jord ved forsøget i Årslev, foråret 2011: 
i) dæktrykket i den traktor-eftertrukne gylle-
vogn har været alt for højt, hvilket har givet 
anledning til en kontaktflade, der er under 
halvdelen af det forventelige samt tryk i de 
øvre jordlag 100 til 200 kPa (1 til 2 bar) hø-
jere, end hvis der havde været brugt anbefa-
let dæktryk, ii) det store dæk med lavt dæk-
tryk på den selvkørende gyllevogn med 12 
ton hjullast giver anledning til en nærmest 
perfekt fordeling af trykket i en kontaktflade 
omkring 1 m2, hvilket giver et sikkert lavere 
maksimum-tryk end forsøgsleddet med trak-
tor-eftertrukket gyllevogn ved selv 3 ton hjul-
last, og endelig iii) beregninger på trykket i 
trædefladen viser, at der, på trods af den gode 
fordeling af trykket for den selvkørende vogn, 
må forventes størst dybde for skadelige kræf-
ter i jorden ved denne form for trafik.

•	 	Jordens	 modstand	 mod	 nedpresning	 af	 et	
stålspyd (penetreringsmodstand) er under 
pløjedybde ikke sikkert påvirket af ét års 
overkørsel med 8 ton hjullast (undersøgt ved 
Flakkebjerg og Taastrup), mens der efter to 
års gentagen trafik er en sikker trafikforårsa-
get forøgelse af penetreringsmodstanden ved 
alle tre forsøgssteder. Trafikken påvirker pe-
netreringsmodstanden til cirka 33, 45 og 75 
cm dybde for forsøgsstederne ved henholds-
vis Årslev, Flakkebjerg og Taastrup, idet det er 

forsøgsleddet med højest hjullast, der har hø-
jest værdi til denne dybde. Som gennemsnit 
af alle tre forsøgssteder har kørsel med 6 ton 
hjullast (ved højt dæktryk) givet en sikker for-
øgelse af penetreringsmodstanden til 35 cm 
dybde. Som gennemsnit af to forsøgssteder 
har kørsel med 8 ton hjullast (ved højt dæk-
tryk) givet en sikker forøgelse til 48 cm dybde.

•	 	Undersøgelser	af	rumfang	og	funktion	af	jor-
dens poresystem i 30 cm dybde på arealerne 
ved Årslev og Taastrup viser ingen sikker ef-
fekt for sidstnævnte lokalitet, men meget sik-
ker effekt ved Årslev. Her mindskes jordens 
rumfang af store porer og luftpermeabilitet 
sikkert ved overkørsel med 6 og 8 ton hjullast, 
mens trafik med 3 ton hjullast og 12 ton på 
stort lavtryksdæk ikke har sikker effekt.

•	 	Udtørring-opfugtning	 samt	 frost-tø	 behand-
linger af ovennævnte jordprøver i laboratori-
et er ikke i stand til at ændre på rumfang eller 
funktion af jordens porer.

Undersøgelser på plantefysiologiske parametre i 
forsøget ved Taastrup viser endvidere:
•	 	Der	er	ikke	eftervirkning	af	overkørsel	med	8	

ton hjullast i 2010 på kerneudbytter i 2012.
•	 	Vandbalance-	 og	 produktionsberegninger	

med Daisy-modellen indikerer effektiv rod-
udvikling til mindst 125 cm jorddybde i det 
forsøgsled, som blev overkørt med 8 ton hjul-
last i 2010.

•	 	Kørsel	med	 tunge	maskiner	 i	 2012	 giver	 en	
nedgang i kerneudbyttet og mængden af 
grønne plantedele, som sandsynligvis pri-
mært er forårsaget af strukturskader i pløjela-
get og forringet afgrødeetablering.

Jordpakning og jordens egnethed som 
dyrkningsmedie
De tre flerårige forsøg med jordpakning skal be-
lyse, om kørsel med meget tunge maskiner på 
danske lerjorde forårsager en skadelig pakning 
af underjorden med udbyttetab til følge. Forsø-
gene udføres i samarbejde med Aarhus Univer-
sitet og Københavns Universitet, Det Natur- og 
Biovidenskabelige Fakultet.
 Der er placeret et forsøg ved Københavns 
Universitet i Taastrup samt to forsøg ved Aarhus 
Universitet, henholdsvis Forskningscenter Flak-
kebjerg og Forskningscenter Årslev. Nærmere 
beskrivelse af forsøgsbehandlingen og tidligere 
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resultater findes i Oversigt over Landsforsøgene 
2010 og 2011.
 Behandlingen udføres som en ”hjul ved hjul” 
pakning, således at hele parcellen overkøres. 
Denne hjul ved hjul pakning gør, at det kan være 
vanskeligt at etablere et tilfredsstillende såbed. 
Den udbyttenedgang, der observeres de første 
forsøgsår, hvor de gentagne pakninger udføres, 
vil i høj grad være et resultat af pakning og ælt-
ning af overjorden med en deraf følgende ringe 
etablering og vækst i afgrøden.
 Først når den årlige pakning af overjorden 
er ophørt, kan man vurdere, om der er sket en 
pakning af underjorden, som påvirker udbyttet. 
I foråret 2013 skal forsøgsarealerne pakkes for 
sidste gang.
 Effekten på udbyttet vil her i de første år være 
et resultat af pakning og æltning af overjorden, 
kombineret med en pakning af underjorden.

I tabel 3 ses aktuel hjullast og dæktryk for 2012. 
Tabel 4 viser udbytterne fra 2010, 2011 og 2012. 
Den aktuelle hjullast måles på brovægt forud for 
forsøgets udførelse. Vægten reguleres med vand 
i gyllevognen samt løft af bogie. Den værdi for 
hjullast, som er angivet i tabellen, er den højeste 
hjullast, der er opnået. Den er i nogle tilfælde 
på gyllevognen og i andre tilfælde på traktoren, 
hvilket fremgår af fodnote i tabellen. 
 I gennemsnit af forsøgene er der et signifikant 
mindre udbytte, hvor der er kørt med gyllevog-
nen med 6 og 8 ton hjullast hvert år, hvorimod 
en hjullast på 8 ton, kun pakket i første forsøgsår, 
og en hjullast på 12 ton ikke giver et signifikant 
udbyttetab. Forsøgsleddet med 12 ton hjul-
last ved Årslev giver heller ikke i år det største 
udbyttetab, selv om det er den højeste hjullast. 

Øverst ses, hvordan parcellerne bliver pakket hjul 
ved hjul, således at hele parcellen bliver overkørt af 
gyllevognen. Nederst ses samme parcel (forsøgsled 
4, 6 ton hjullast) i juni. Der har været tydelig ”dværg-
vækst” i vårbyggen. (Fotos: Janne Aalborg Nielsen 
og Henning Sjørslev Lyngvig, Videncentret for Land-
brug).

Udpræget ”dværgvækst” i vårbyg som følge af jord-
pakning. Til venstre ses en vårbygplante fra en 
parcel, overkørt med 6 ton hjullast tre år i træk. Til 
højre ses en vårbygplante fra referenceparcellen, 
ingen overkørsel. (Foto: Janne Aalborg Nielsen, Vi-
dencentret for Landbrug).
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de forskellige hjullaster på Årslev i 2012, og det 
giver ikke udbyttetab at køre med så høj hjul-
last som 12 ton. De 12 ton hjullast opnås med 
en selvkørende gyllevogn, som kun har et hjul 
på en foraksel. Dette hjul sidder forskudt i for-
hold til bagakslen, som bærer to hjul. Konstruk-
tionen af den selvkørende gyllevogn er således 
helt anderledes end den traditionelle gyllevogn, 
som spændes på en traktor. Den trehjulede samt 
to-akslede konstruktion betyder, at jorden ikke 
bliver overkørt og æltet så mange gange som i 
de øvrige forsøgsled, der behandles med den 
traditionelle gyllevogn. Det kan være årsagen til, 
at der ikke er nogen udbyttenedgang på trods 
af de 12 ton hjullast. Det bemærkes dog, at der 

Tabel 3. Hjullaster og dæktryk i jordpakningsforsøgene i 2012

Aktuel hjullast 2012, ton1) Dæktryk i gyllevogn 2012, bar2) Antal hjul, som har 
kørt over arealet

 Taastrup3) Årslev4) Flakkebjerg5) Taastrup Årslev Flakkebjerg Alle steder 

2010 – 2012. 9 forsøg
1. Ingen kørsel - - - - - - -
2. 8 ton6) - - - - -
3. 3 ton 4,30 3,77 3,98 2,6 3,1 2,9 5
4. 6 ton 7,20 7,42 6,54 2,6 3,1 2,9 5
5. 8 ton7) - 10,10 8,93 2,6 3,1 2,9 4
6. 12 ton - 11,80 - - 1,7 - 18)

1)  Højest opnåede hjullast. Taastrup i led 3 og 4: Traktorens bagaksel. Årslev i led 3: traktorens bagaksel; led 4: gyllevognens bagaksel; led 5: 
gyllevognens midteraksel; led 6: selvkørende gyllevogns bagaksel. Flakkebjerg i led 3, 4 og 5: traktorens bagaksel.

2)  Gyllevognens dæktryk har været højere end traktorens. I tabellen er nævnt det højeste dæktryk, der er kørt med.
3)  JB 7. 4) JB 5. 5) JB 5.
6)  8 ton, kun overkørt i 2010.
7)  8 ton, overkørt i 2010, 2011 og 2012.
8)  Maskine med tre hjul og 1.050 mm brede dæk. I 2012 er 2/3 af parcellen overkørt med 11,8 ton hjullast, mens 1/3 er overkørt med 7,6 ton. I 2010 

og 2011 er hele parcellen overkørt med ca. 12 ton hjullast. Se også forklaring i teksten.

Tabel 4. Udbytter i jordpakningsforsøgene i 2010, 2011 og 2012. (O6, O7, O8)

Vårbyg 

Udb. og merudbytte,
hkg kerne pr. ha 2010

Udb. og merudbytte,
hkg kerne pr. ha 2011

Udb. og merudbytte,
hkg kerne pr. ha 2012

Udb. og 
merudbytte,

hkg kerne pr. ha

Taastrup Årslev Flakke-
bjerg Taastrup Årslev Flakke-

bjerg Taastrup Årslev Flakke-
bjerg

Gennemsnit,
2010, 2011 og 

2012

2010-2012. 9 forsøg
1. Ingen kørsel 65,6 58,0 55,7 71,1 63,4 54,4 72,7 55,4 66,7 62,6
2. 8 t -10,1 -4,7 -9,0 0,4 -1,3 -2,5 0,1 1,4 -1,3 -3,1
3. 3 t -8,8 -2,9 -4,5 -2,3 -2,4 -6,6 -5,3 1,8 -3,8 -3,9
4. 6 t -15,5 -6,6 -11,4 -8,4 -4,9 -14,3 -13,5 -5,3 -11 -10,1
5. 8 t - -10,0 -8,8 - -9,0 -13,8 - -4,6 -10,3 -9,8
6. 12 t - -3,91) - - -0,5 - - 3,4 - -2,5

LSD 7,6 ns 6,6 4,7 2,9 9,6 3,6 ns 7,0
LSD1-4 = 2,4; 
LSD1-6 = 5,5

1)  I 2012 er 2/3 af parcellen overkørt med 11,8 ton hjullast, mens 1/3 er overkørt med 7,6 ton. I 2010 og 2011 er hele parcellen overkørt med ca. 
12 ton hjullast. Se også forklaring i teksten.

-
førelse. Traktor og gyllevogn vejes – aksel for aksel 
– på en brovægt. Vægten reguleres med vand i gyl-
levognen samt løftet bogie. (Foto: Janne Aalborg 
Nielsen, Videncentret for Landbrug).
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i 2011 og 2012 (1,5 til 1,7 bar) er kørt med et la-
vere dæktryk end i 2010 (2,5 bar). På den selv-
kørende gyllevogn er det baghjulene, der trykker 
mest. I 2010 og 2011 blev parcellerne overkørt, 
således at baghjulene overkørte hele arealet i 
parcellen. I 2012 har den selvkørende gyllevogn 
kun overkørt parcellen en gang. Dvs. at kun to 
tredjedele af parcellen er overkørt med 11,8 
ton hjullast og 1,7 bar dæktryk, mens den sidste 
tredjedel kun er overkørt med en belastning på 
7,6 ton hjullast og 1,7 bar dæktryk.
 Resultaterne i tabel 4 viser udbyttetab fra 
forsøgsbehandlingen, som er foretaget med en 
hjul-ved-hjul pakning. Når udbyttetabet fordeles 
på markniveau, bliver tabet selvsagt mindre. Et 
simpelt eksempel er et udbyttetab på 9 hkg ker-
ne af vårbyg pr. ha i forsøgsbehandlingen, udført 
hjul ved hjul. Når det fordeles på marken med 
for eksempel en arbejdsbredde på 12 meter, og 
det antages, at hvert hjul pakker 1 meter i bred-
den, giver det et udbyttetab på 2 meter divide-
ret med 12 meter x 9 hkg pr. ha = 1,5 hkg kerne 
pr. ha. Det er et meget forsimplet regnestykke, 
der illustrerer, at udbyttetabet på markniveau 
er lavere end det, som findes på parcelniveau 
i jordpakningsforsøgene. Den tydelige dværg-
vækst i parceller, overkørt med 6 ton hjullast i 
vårbyggen i juni i forsøget i Årslev, vidner om, at 
der er stor effekt af jordpakningen på afgrøden. 
Hertil kommer, at ”vinduet” for, hvornår man kan 
færdes i marken, i mange tilfælde vil indsnævres 
væsentligt, hvis jorden er meget pakket.
 Som nævnt udføres disse forsøg i samarbejde 
med Aarhus Universitet og Københavns Univer-

sitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. 
Aarhus Universitet arbejder med at måle, i hvil-
ken grad der sker en pakning af jorden, når den 
overkøres med en tung gyllevogn. Københavns 
Universitet arbejder med, hvordan jordpakning 
influerer på planternes udvikling og på vigtige 
fysiologiske processer i planterne.
 Efterfølgende er udvalgte emner fra disse to 
dele af projektet beskrevet. 

Tryk i kontaktfladen hjul-jord ved forskellig 
trafik i marken

Af seniorforskere Mathieu Lamandé og Per 
Schjøn ning, Aarhus Universitet, Institut for 
Agroøkologi
Aarhus Universitet gennemførte i foråret 2011 
en måling af trykfordelingen i kontaktfladen 
mellem hjul og jord for de maskiner, der blev an-
vendt i forsøgsparcellerne i Årslev. I det følgende 

Den selvkørende gyllevogn, som er anvendt i jord-
pakningsforsøget ved Årslev. (Foto: Janne Aalborg 
Nielsen, Videncentret for Landbrug).

Tryk i trædefladen måles ved hjælp af et ”batteri” 
af trykmålere, limet på en gummidug og lagt ned i 
jorden i cirka 10 cm dybde og løs jord genplaceret 
over trykmålerne. (Fotos: Per Schjønning, Aarhus 
Universitet).
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bruges ofte ordet ”stress” i stedet for tryk, idet 
det er en lidt mere præcis fysisk enhed for det 
målte. Der blev foretaget tre målinger for hvert 
forsøgsled (forsøgsled 3, 4, 5 og 6). Et ”batteri” af 
trykmålere, limet på en gummidug, blev nedlagt 
i jorden i cirka 10 cm dybde, og løs jord genpla-
ceret over trykmålerne. Her præsenteres resulta-
terne for bagerste hjul under den traktor-efter-
spændte gyllevogn (forsøgsled 2, 4 og 5) samt et 
af hjulene på bagerste aksel på den selvkørende 
gyllevogn (forsøgsled 6).
 Figur 4 viser trædefladen og stressfordelingen 
over denne for målegentagelse 1 for alle fire for-

søgsled, idet de målte værdier er ”udjævnet” ved 
brug af en model til beskrivelse af stressfordelin-
gen. Tabel 5 viser gennemsnitsresultater for de 
tre målegentagelser for udvalgte karakteristika 
ved trædefladen.
 Det fremgår tydeligt, at der er meget stor 
forskel på de kræfter, som hjulene har overført 
til jorden. Sammenlignes de tre forsøgsled med 
den traktor-efterspændte gyllevogn, ses en 
stærk stigning i maksimalt stress i trædefladen 
(”højden af bjergene” i figur 4) med stigende 
hjullast, især fra forsøgsled 3 til de øvrige, idet 
hjullasten for forsøgsled 4 og 5 ikke er meget 

0

100

200

300

400

-0.6
-0.4

-0.2
0.0

0.2
0.4

0.6

-0.6-0.4-0.20.00.20.4

St
re

ss
 (k

Pa
)

0 
100 
200 
300 
400 

a

0

100

200

300

400

-0.6
-0.4

-0.2
0.0

0.2
0.4

0.6

-0.6-0.4-0.20.00.20.4
Af

sta
nd

, x
 (m

)

0 
100 
200 
300 
400 

b

0

100

200

300

400

-0.6
-0.4

-0.2
0.0

0.2
0.4

0.6

-0.6-0.4-0.20.00.20.4

St
re

ss
 (k

Pa
)

Afstand, y (m)

0 
100 
200 
300 
400 

c

0

100

200

300

400

-0.6
-0.4

-0.2
0.0

0.2
0.4

0.6

-0.6-0.4-0.20.00.20.4

Af
sta

nd
, x

 (m
)

Afstand, y (m)

0 
100 
200 
300 
400 

d

Træde�adestress ved anlæg af forsøg i Årslev, forår 2011

Figur 4. Trædefladestress ved anlæg af forsøg i Årslev, foråret 2011. Figuren viser resultater fra den første 
af i alt tre målinger for hvert forsøgsled. Gennemsnitstal for alle tre gentagelser for udvalgte karakteristika 
er vist i tabel 5. For forsøgsled 3 (figur a), 4 (figur b) og 5 (figur c) vises resultatet for det bagerste vogndæk, 
mens data for forsøgsled 6 (figur d) stammer fra et af hjulene på bagakslen af den selvkørende gyllevogn.
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forskellige. Tidligere undersøgelser har vist, at 
maksimaltrykket som tommelfingerregel ligger 
0,5 til 0,7 bar over dæktrykket. Da 1 bar svarer 
til 100 kPa, holder denne regel nogenlunde for 
forsøgsled 4 og 5, idet dæktrykket har været 3 
bar, og der er målt et maksimalt stress på gen-
nemsnitligt 376 henholdsvis 401 kPa (3,76 hen-
holdsvis 4,01 bar). Se tabel 5. For forsøgsled 3 
med kun cirka 2,5 ton på hjulet er der imidlertid 
målt et lavere maksimumstress (234 kPa) end 
dæktrykket (3 bar). Det er udtryk for, at dæk-
trykket er alt for højt i forhold til hjullasten. Et 
dæk af den her anvendte type har et anbefalet 
dæktryk ved kørsel i marken med denne last på 
cirka 0,5 bar. Den ”spidse” stressfordeling med 
højest stress midt under dækket (figur 4) viser, 
at dæktrykket har været så stort, at dækket ikke 
har kunnet ”arbejde”/flade ud. Det indebærer, at 
trykket i trædefladen ikke kan forventes at følge 
den generelle regel om 0,5 til 0,7 bar over dæk-
trykket. Dækket har opført sig stort set, som en 
fast ring (uden luft) ville gøre. Derved udnyttes 
potentialet i det gode dæk slet ikke. Det er tan-
kevækkende, at de øvre jordlag ved anvendelse 
af et korrekt dæktryk for forsøgsled 3 ville have 
oplevet et trædefladestress på måske kun cirka 
100 til 120 kPa (0,5 til 0,7 bar over anbefalet tryk 
på 0,5 bar).
 For forsøgsled 4 og især 5 i figur 4 ses, at man 
er nærmere et korrekt forhold mellem hjullast 
og anbefalet dæktryk, idet den karakteristiske 

to-top fordeling viser, at dækkets fleksibilitet 
udnyttes. Det aktuelt anvendte dæk på gylle-
vognen har som anbefalede dæktryk ved hjul-
lasterne 6,0 og 6,9 ton (forsøgsled 4 og 5, tabel 
5) kun cirka 1,0 og 1,3 bar. Det betyder, at man 
også for de to andre forsøgsled højst sandsynligt 
kunne have reduceret trykket i trædefladen be-
tragteligt. Igen fås med anvendelse af tommel-
fingerregelen om 0,5 til 0,7 bar over dæktrykket 
sandsynlige maksimale trædefladestress på cirka 
150 til 170 kPa (forsøgsled 4) henholdsvis 180 til 
200 kPa (forsøgsled 5).
 For høje lufttryk i dækkene fremgår også af 
det målte trædefladeareal. Der er målt stigende 
trædefladeareal for stigende hjullast (forsøgs-
led 3 � forsøgsled 4 � forsøgsled 5, tabel 5, 
dog ikke statistisk sikkert) som udtryk for, at 
dækkets fleksibilitet er udnyttet mindst ved de 
lave hjullaster. Trædefladebredden er målt til 
kun cirka 0,70 til 0,74 (tabel 5) på trods af, at 
hjulets bredde er 0,80 meter. Det er udtryk for, 
at dækket ved det høje dæktryk har dannet en 
stiv, rund cylinder, der ikke lader hele dækkets 
bredde bidrage til at bære lasten. Aarhus Univer-
sitet har foretaget en lang række målinger med 
det aktuelle dæk (800/50R34) på andre arealer. 
Ved anbefalede dæktryk er der tidligere målt 
trædefladebredder på 0,80 til 0,88 meter samt 
trædefladearealer på 0,63 til 0,70 m2 (3,0 til 8,3 
ton hjullast). Sammenlignes der med tabel 5, ses 
det, at det høje dæktryk, anvendt i Årslev-forsø-
get, har givet et trædefladeareal under det halve 
af det mulige ved anbefalet dæktryk. Dette er 
et meget vigtigt resultat, der taler stærkt for at 
regulere dæktrykket til det af fabrikanterne an-
befalede ved kørsel i marken (i dæktrykstabeller: 
10 km i timen).
 Dækket under den selvkørende gyllevogn 
(forsøgsled 6) har et markant større trædefla-
deareal og fordeling af stress over dette areal. 
Se figur 4 og tabel 5. Af tabellen fremgår det, at 
trædefladen har været cirka 1 m2, hvilket er tre 
til fire gange så meget som for dækket under den 
traktor-efterspændte gyllevogn. Det ses endvi-
dere, at det meget lave dæktryk har givet anled-
ning til, at dækkets fleksibilitet er fuldt udnyttet 
(flot to-top struktur i stressfordelingen, figur 4). 
Resultatet er et ganske lavt maksimalt træde-
fladestress og også gennemsnitligt trædeflade-
stress under dette dæk på trods af, at det bærer 

Tabel 5. Udvalgte karakteristika ved trædefla-
den for bagerste gyllevognshjul (forsøgsled 3, 
4 og 5) samt bagerste hjul på den selvkørende 
gyllevogn, anvendt ved forsøget i Årslev, for-
året 2011

Forsøgsled

3 4 5 6

Dæk 800/
50R34

800/
50R34

800/
50R34

1050/
50 R32

Hjullast, ton 2,51 6,0 6,9 11,89
Dæktryk, bar 3,0 3,0 3,0 1,5
Trædeflade, bredde, m 0,72b1) 0,70b 0,74b 1,14a
Trædeflade, længde, m 0,48b 0,52b 0,54b 0,93a
Trædeflade, areal, m2 0,27b 0,31b 0,33b 0,95a
Gns. trædefladestress, kPa 91c 195a 209a 123b
Maks. tryk i trædefladen, kPa 234b 376c 401c 185a

1)  Tal med samme bogstavangivelse er ikke statistisk signifikant 
forskellige (F-test, P = 0,05).
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12 ton. Der har dog været kørt med et dæktryk 
under det anbefalede for dette dæk. Ved 12 ton 
er dækket anført til at skulle pumpes til cirka 2,5 
bar ved kørsel i marken. Af hensyn til dækkets 
holdbarhed og af sikkerhedsårsager kan det ge-
nerelt ikke anbefales at køre med dæktryk under 
det af fabrikanten anbefalede. Imidlertid viser 
resultaterne det store potentiale ved anvendel-
se af store, brede lavtryksdæk.
 Både teori og målinger har vist, at det er tryk-
ket i trædefladen, der bestemmer skaden på de 
øvre jordlag. Til gengæld er det hjullasten, der 
bestemmer, hvor store kræfter der når ned til 
større dybder (for eksempel under 50 cm dyb-
de). Den store trædeflade med et moderat tryk i 
overfladen (forsøgsled 6) vil altså summere op til 
et større tryk i stor dybde end en mindre træde-
flade med store kræfter (for eksempel forsøgsled 
4). Ud fra den tilgængelige viden på området bør 
en jord ikke udsættes for kræfter over 50 kPa i 
dybder under 50 cm (50-50 reglen). Ved anven-
delse af meget store dæk med god fordeling af 
stress i trædefladen vil dette kunne overholdes 
med betragtelige hjullaster – dog slet ikke de 
12 ton, anvendt i forsøgsled 6. På grundlag af 
data for dæk op til 0,8 meters bredde er der 
udarbejdet en tommelfingerregel, der siger, at 
stress-niveauet 50 kPa vil nå ned til en dybde i 
jorden, d50, der øges med 8 cm for hvert ekstra 
ton på hjulet og med 8 cm for hver fordobling 
af dæktrykket (8-8 reglen). Tabel 6 viser, at d50-
værdien er langt størst (skadeligt stress går dy-
best) i forsøgsled 6 med den meget høje hjullast, 
men også de fem efter-rullende hjul ved syste-

met med den traktor-efterspændte gyllevogn 
går alle dybere end de anbefalede 50 cm. Dertil 
kommer, at jorden ved forsøgsled 3, 4 og 5 (den 
traktor-efterspændte gyllevogn) ”oplever” ikke 
mindre end fem gange overkørsler med stort 
stress til mere end den kritiske dybde. Forsøgs-
led 3 med kun 2,5 ton på vognhjulet, men med 
det anbefalede dæktryk på 0,5 bar, ville have gi-
vet en d50-værdi på kun 42 cm (d50 = 30 + 8 × 2,5 
+ 8 × log2 (0,5)). Samtidig noteres, at traktorbag-
hjulet ofte vil være Achilles-hælen med meget 
stor d50-værdi. Dette taler for brede lavtryksdæk 
eller tvillingmontering – altid med lave dæktryk.
 Det følgende afsnit viser resultater fra målin-
ger af jordegenskaber, der indikerer, om jordens 
mekaniske styrke rent faktisk er blevet overskre-
det ved de forskellige behandlinger i disse for-
søg.

Effekt af trafik på jordens 
penetreringsmodstand og poresystem

Af seniorforsker Per Schjønning, Aarhus Univer-
sitet, Institut for Agroøkologi
Aarhus Universitet har undersøgt effekten af 
forskellig trafik på jordens mekaniske styrke til 
én meters dybde samt på jordens poresystem i 
30 cm dybde. Jordens modstand mod nedpres-
ning af et stålspyd (penetreringsmodstand) giver 
et indtryk af, om kørslen i forsøgsparcellerne 
har pakket jorden. Disse målinger er foretaget 
i foråret 2012 (Flakkebjerg og Taastrup) lige 
før tredje års trafik samt i efteråret 2011 ved et 
vandindhold svarende til forårets (Årslev). Resul-

Tabel 6. Dybde for stress (tryk) på 50 kPa, d50, beregnet fra en kombination af dæktryk og hjul-
last ved kørslen, foretaget foråret 2011 i Årslev.  
8-8 reglen: d50 = 30 + 8 × hjullast +8 × log2 (dæktryk)

Traktor
for

Traktor
bag

Gylle-
vognhjul 1

Gylle-
vognhjul 2

Gylle-
vognhjul 3

Selvkørende 
gyllevogn

for

Selvkørende 
gyllevogn

bag

Dæktryk1), bar 1,5 1,5 3 3 3 1,5 1,5
3. Hjullast, ton 3,61 3,98 2,41 2,63 2,51
4. Hjullast, ton 2,38 6,62 5,75 5,95 6
5. Hjullast, ton 1,75 8,3 2,35 7,4 6,9
6. Hjullast, ton 7 11,89
3. d50, cm 64 67 62 64 63
4. d50, cm 54 88 89 90 91
5. d50, cm 49 101 61 102 98
6. d50, cm 91 130

1) Gælder for alle kørsler.
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taterne for alle forsøgssteder afspejler derfor to 
års behandlinger for de forsøgsled, hvor kørslen 
er gentaget hvert år. I Oversigt over Landsforsø-
gene 2011 blev vist resultater af trafikeffekt på 
jordens poresystem i 30 cm dybde for forsøgs-
arealet ved Flakkebjerg. I foråret 2012 er der ud-
taget prøver til tilsvarende analyser ved Årslev 
og Taastrup. Endelig er det i 2012 undersøgt, 
om jorden løsnes ved udtørring-opfugtning samt 
ved frost-tø hændelser.

Penetreringsmodstand
Figur 5 viser jordens modstand mod nedpres-
ning af et stålspyd i jorden til én meters dybde. 
Kurverne i figuren skal først og fremmest vise 
forskelle mellem behandlinger, idet penetre-
ringsmodstand ikke siger noget detaljeret om 
jordens funktion som vokseplads for planter. 
Det vides dog, at en penetreringsmodstand over 
cirka 1,5 MPa virker hæmmende på rodvækst. 

Især på arealet ved Årslev overskrides denne 
grænse. Alle tre arealer udviser dog en specielt 
høj værdi – også for kontrolparcellerne – i den 
såkaldte pløjesål under pløjedybde. Penetre-
ringsmodstand er et simpelt mål for, om jorden 
er påvirket af trafik. En manglende effekt ude-
lukker ikke, at jordstrukturen og poresystemet 
kan være påvirket på måder, der ikke afspejler 
sig i den mekaniske modstand.
 I Årslev ses en pakningseffekt i pløjelaget, idet 
der blev målt i stubben i efteråret 2011. Det af-
spejler, at jorden ikke har været pløjet efter de 
seneste forsøgsbehandlinger. Se figur 5a. Dette 
er ikke tilfældet for Flakkebjerg og Taastrup (fi-
gur 5b og 5c), idet der blev målt på pløjet jord.
 På arealet ved Årslev blev der kun målt i 
forsøgsleddene med årlig gentagen trafik. Se 
detaljer om forsøgsleddene i tabel 3. Forsøgsbe-
handlingerne har på Årslev øget penetrerings-
modstanden statistisk sikkert til 33 cm dybde. 
Se figur 5a. Der er målt en stigende penetre-
ringsmodstand med stigende hjullast ved kørsel 
med den traktor-efterspændte gyllevogn (tre-
kantsymboler med forskellig gråtone i figur 5a). 
Dette er i overensstemmelse med et øget tryk i 
trædefladen hjul-jord ved forøget hjullast. Se fi-
gur 4 og tabel 5. Forsøgsleddet med 8 ton hjul-
last udviser den højeste penetreringsmodstand 
til cirka 50 cm dybde, men altså statistisk sikkert 
kun forskellig til 33 cm. Selv forsøgsled 3 med 
cirka 3 ton hjullast har statistisk sikkert større 
penetreringsmodstand end kontrolparcellerne 
til 30 cm dybde. Der er en statistisk sikkert større 
penetreringsmodstand i forsøgsled 4 og 5 (6 og 
8 ton hjullast) end i forsøgsled 3 (3 ton) til 33 cm 
dybde. Forsøgsleddene 4 og 5 kan kun skelnes 
statistisk sikkert til 23 cm dybde, dvs. primært i 
pløjelaget.
 Det er bemærkelsesværdigt, at forsøgsled 6 
med den selvkørende gyllevogn i de her disku-
terede jordlag har markant lavere pakningsef-
fekt end den traktorefterspændte gyllevogn. 
Forsøgsled 6 giver ganske vist en sikker forøgelse 
af penetreringsmodstanden i forhold til de ikke 
forsøgsmæssigt trafikerede parceller (forsøgsled 
1) helt ned til 33 cm dybde, men under pløje-
dybde kan penetreringsmodstanden i forsøgs-
led 6 ikke skelnes statistisk fra forsøgsled 3. Den 
selvkørende gyllevogn har givet statistisk sikkert 
lavere penetreringsmodstand end den traktor-

Penetreringsmodstand måles med dette mobile 
apparat. Et stålspyd med 30 grader spids og maksi-
mum diameter på 2 cm presses med en konstant ha-
stighed på 30 mm pr. sekund ned til 1 meters dybde. 
(Foto: Stig T. Rasmussen, Aarhus Universitet).
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efterspændte gyllevogn med 6 og 8 ton hjullast 
ned til 32 cm dybde. Den forholdsvis lille pak-
ningseffekt af den selvkørende vogn skyldes dels 
et større dæk med lavere dæktryk (tabel 5), dels 
at en forsøgsbehandling kan indebære alene én 
hjuloverkørsel. Figur 4 viser tydeligt, at trykket i 
trædefladen er markant mindre under det store 
dæk, anvendt i forsøgsled 6, end i forsøgsled-
dene 4 og 5.
 Der er en tendens til, at forsøgsled 6 med 12 
ton hjullast har givet højest penetreringsmod-
stand i dybder under 60 cm (figur 5a), men ef-
fekten er som nævnt ikke statistisk sikker. Andre 
undersøgelser har vist, at en høj hjullast kan give 
anledning til store trykkræfter i stor dybde. En 
visuel undersøgelse af jordprofilet i forsøgsled 
6 har vist, at jordstrukturen er påvirket til 120 
cm dybde (Lars J. Munkholm, personlig medde-
lelse). Dette svarer omtrent til den beregnede 
dybde for 50 kPa stress (d50, tabel 6). 
 Det bemærkes, at forsøgsarealet ved Årslev 
nogle år forud for anlæggelse af jordpaknings-
forsøget blev mekanisk løsnet til 35 til 40 cm 
dybde. På trods af dette viste startkarakterise-
ringen af arealet en meget tæt jord lige under 
pløjelaget. Det er velkendt, at en nyløsnet jord 
er mekanisk svag, hvorfor den store tæthed, 
også før pakningsforsøgets anlæggelse, viser, at 
det løsnede lag allerede var gen-pakket forud 
for forsøget. De markante effekter af forsøgets 
trafik, der ses i figur 5a, kan dog muligvis delvis 
forklares ved den foretagne jordløsning. I givet 
fald er resultaterne en markant advarsel mod at 
udføre mekanisk jordløsning på landbrugsarea-
ler, der fortsat skal udsættes for tung trafik.
 På forsøgsarealet ved Flakkebjerg kan for-
søgsled 3 ikke skelnes sikkert fra de upakkede 
parceller i nogen dybde. Se figur 5b. Under plø-
jelaget (fra 23 cm dybde) er forsøgsled 4 og 5 sik-
kert forskellige fra de øvrige forsøgsled ned til 34 
cm dybde. I forsøgsled 5 med 8 ton hjullast er pe-
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Figur 5. Jordens modstand mod nedpresning af et 
metalspyd til 1 meters dybde i forsøgsparceller med 
forskellig trafik ved forsøgsarealet i Årslev (a), Flak-
kebjerg (b) og Taastrup (c). Se tabel 3 for forklaring 
af forsøgsbehandlinger. Statistisk sikkerhed er for-
klaret i teksten.
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hold til upakket jord kun næsten statistisk sikker 
og kun i dybder ned til cirka 28 cm. Til gengæld 
er både forsøgsled 4 og 5 (6 eller 8 ton hjullast) 
sikkert forskellige fra forsøgsled 3 ned til 33 cm 
dybde, og i dybere lag har alene forsøgsled 5 for-
årsaget sikker skade.

netreringsmodstanden statistisk sikkert påvirket 
til 45 cm dybde.
 I Taastrup er der en tendens til – men ikke 
statistisk sikker – højere penetreringsmodstand i 
forsøgsled 4 i pløjesålslaget. Se figur 5c. Bemær-
kelsesværdigt er der de statistisk sikkert højeste 
værdier i dette forsøgsled i jordlaget fra 60 helt 
ned til 75 cm dybde.
 Resultaterne fra Flakkebjerg og Taastrup viser 
samstemmende, at forsøgsleddet med kun ét 
års overkørsel med 8 ton hjullast (forsøgsled 2 i 
figur 5b og 5c) ikke har statistisk sikkert højere 
penetreringsmodstand end den ikke-trafikerede 
jord. Det kan antyde, at en jord, overkørt én 
gang med tungt maskinel, ved fornyet færdsel 
inden for et år kan være mere pakningsmodta-
gelig end ellers. Selv om en sådan teori kræver 
yderligere undersøgelser, er det en nærliggende 
antagelse, idet forsøgsleddene 4 og 5 – med sik-
ker pakningseffekt – kun er overkørt ét år mere 
end forsøgsled 2.
 Jord er meget variabel, hvilket gør det vanske-
ligt at få sikre resultater på trods af fire gentagel-
ser af forsøgsbehandlingerne på hvert forsøgs-
sted. To års gentagen trafik med 6 ton hjullast og 
et højt dæktryk har som gennemsnit af alle tre 
forsøgssteder givet en sikker forøgelse af pene-
treringsmodstanden til 35 cm dybde. Se figur 6a. 
Effekten er sikker i forhold til upakket jord, men 
også i forhold til kørsel med 3 ton hjullast, der 
ikke kan adskilles sikkert fra upakket jord. Resul-
tatet taler stærkt for ikke at anvende 6 ton hjul-
last og derover. Andre, både danske og uden-
landske undersøgelser, peger på, at der – med 
gængse dæk – ikke bør lægges mere end 3 til 4 
ton på et hjul, hvis pakning af underjorden skal 
undgås.
 Forsøgsled 5 med 8 ton hjullast er undersøgt 
i både Årslev og Flakkebjerg. En analyse med re-
sultater fra begge steder viser, at denne form for 
trafik har givet sikker forøgelse af jordens pene-
treringsmodstand til 48 cm dybde. Se figur 6b. 
Det er altså knap så dybt, som det er fundet for 
Flakkebjerg alene. Til gengæld må udsagnet til-
lægges større vægt, idet det er baseret på målin-
ger på to forsøgsarealer. Undersøgelser har vist, 
at pakningsskader af jorden under pløjelaget er 
meget langvarige, hvorfor resultatet er bekym-
rende. Gennemsnitligt for Flakkebjerg og Årslev 
er effekten af forsøgsled 3 (3 ton hjullast) i for-
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behandlinger som gennemsnit for arealerne ved 
Årslev, Flakkebjerg og Taastrup (a) eller som gen-
nemsnit for Årslev og Flakkebjerg (b). Se tabel 3 for 
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forskelle er nærmere forklaret i teksten.
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Effekt på poresystemet i 30 cm dybde
I foråret 2012 er der udtaget ringprøver af jord i 
naturlig lejring i 30 til 35 cm dybde i alle forsøgs-
parceller ved Årslev og Taastrup. I det følgende 
refereres kort til dybden 30 cm for disse resul-
tater. Jordprøverne er i laboratoriet afdrænet 
til et vandindhold, svarende til forårets tilstand. 
Dette indebærer, at alle porer med diameter 
større end cirka 0,03 mm er luftfyldte. Dernæst 
er jordens evne til at lede luft blevet målt – den 
såkaldte luftpermeabilitet. Denne måleserie er 
parallel til en tilsvarende for forsøgsarealet ved 
Flakkebjerg, der blev afrapporteret i Oversigt 
over Landsforsøgene 2011. Se figur 3, side 261. 
Resultatet fra Flakkebjerg afspejlede to års gen-
tagen forsøgsbehandling, mens dette års under-
søgelser – for forsøgsled med årlig trafik – viser 
effekten af tre års forsøgsbehandling.
 Figur 7a viser jordens porerumfang, fordelt 
på porer større og mindre end 0,03 mm, for 
forsøgsarealet ved Årslev. Der er ingen sikre ef-
fekter på jordens rumfang af porer mindre end 
0,03 mm (den brune del af søjlerne), selv om der 
er en tendens til større rumfang for de pakkede 
parceller. Den totale porøsitet er signifikant 
lavere i forsøgsled 5 end i forsøgsled 1, 3 og 6. 
Især porerne større end 0,03 mm påvirkes af me-
kanisk tryk, hvorfor forsøgsbehandlingerne slår 
mere tydeligt igennem her. Således har både for-
søgsled 4 og 5 (6 og 8 ton hjullast ved den trak-
tor-efterspændte gyllevogn) signifikant lavere 
rumfang af store porer end de ikke-trafikerede 
parceller (forsøgsled 1), der ikke kan skelnes fra 
forsøgsled 3 med 3 ton hjullast samt forsøgsled 
6 med 12 ton på den selvkørende gyllevogn.
 Formindskelsen af rumfang af de luftfyldte 
porer slår markant igennem på luftpermeabili-
teten. Se figur 7b. Således er jordens evne til at 
lede luft nærmest dramatisk reduceret i forsøgs-
led 4 og 5 i forhold til kontrolparcellerne. Igen 
ses en moderat og ikke sikker effekt af kørslen 
med den selvkørende gyllevogn, forsøgsled 6. 
Luftpermeabiliteten afspejler både rumfang 
og sammenhæng af jordens store porer. En for-
mindskelse af luftpermeabiliteten udtrykker 
derfor også en reduceret evne til at bortlede 
overskudsvand. I en komprimeret jord har de 
store porer stor betydning for rodvæksten. Den 
vil derfor også være påvirket ved en lav luft-
permeabilitet. Dette fremgår også tydeligt ved 

en visuel inspektion af jordprofilet i sommeren 
2012, hvor især forsøgsled 5 med 8 ton hjullast 
har haft stærkt forringet rodvækst under pløjela-
get (Lars J. Munkholm, personlig meddelelse).
 I forsøget ved Taastrup er der ikke målt sta-
tistisk sikre forskelle på forsøgsbehandlingerne. 
Se figur 8. Den meget lave værdi for luftpermea-
bilitet for forsøgsled 4 kan derfor lige så vel være 
udtryk for en meget stor variation i jorden som 
en effekt af forsøgsbehandlingen.

Jordløsning via naturlige processer
Undersøgelserne i jordpakningsforsøgene vi-
ser, at jorden under pløjedybden pakkes af den 
forsøgsmæssige trafik. Andre undersøgelser har 
påvist, at en sådan pakningsskade kan være 
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Figur 7. Effekt af trafik på jorden i 30 cm dybde ved 
Årslev. Jordens porøsitet, fordelt på porer større og 
mindre end 0,03 mm (a), og luftpermeabilitet (b). 
Søjler med samme bogstav er ikke sikkert forskel-
lige (F-test, P = 0,05). I delfigur (a) refererer bogsta-
verne over søjlerne til total porøsitet, mens tallene 
i den orange del af søjlen refererer til porer større 
end 0,03 mm. Se tabel 3 for forklaring af forsøgs-
behandlinger.
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meget langvarig og derfor bør undgås. Der er al 
mulig grund til at bruge lavest muligt dæktryk 
og – med de gængse dæk på landbrugsmaskiner 
– hjullaster på maksimum 3 til 4 ton. Derudover 
er det afgørende, om naturlige processer som 

udtørring-opfugtning og frost-tø kan udbedre 
en pakningsskade. Derfor er der i 2012 lavet en 
ekstra undersøgelse på de ringprøver, der er ana-
lyseret for porerumfang og luftpermeabilitet. 
Prøver fra de forsøgsled, der har modtaget den 
største pakningspåvirkning, er blevet udsat for 
enten en udtørring-opfugtning eller en frost-tø 
behandling i laboratoriet. For Årslev drejer det 
sig om prøver fra forsøgsled 5 med gentagen 
overkørsel med traktor-efterspændt gyllevogn 
med 8 ton hjullast og for Taastrup om prøver fra 
forsøgsled 4 med gentagen overkørsel med 6 
ton hjullast. Prøver fra de ikke-pakkede parcel-
ler er udsat for samme behandling. Udtørring-
opfugtning behandlingen består i en 24 timers 
placering af jordprøverne i en ventileret ovn ved 
40 oC, efterfulgt af opmætning og gen-afdræning 
til forårets vandindhold. Frost-tø behandlingen 
består i en 24 timers placering af prøverne i en 
fryser ved -18 oC, efterfulgt af optøning, opmæt-
ning og gen-afdræning til forårets vandindhold. 
Dernæst er der igen bestemt rumfang af porer 
samt luftpermeabilitet, idet rumfanget af jorden 
er beregnet på grundlag af målinger af prøver-
nes højde før og efter behandlingerne.
 Resultaterne er vist i tabel 7. Ingen af de to 
undersøgte behandlinger ændrer statistisk sik-
kert på hverken rumfang af de store porer eller 
på luftpermeabiliteten. Da der er tale om må-
linger på de samme jordprøver før og efter de 
omtalte behandlinger, kan den manglende signi-
fikans ikke tilskrives variationer i marken. Både 
udtørring-opfugtning og frost-tø hændelserne 
har været ganske ”radikale”, set i forhold til, hvad 
jordprøver i marken i 30 cm dybde kan forventes 
at blive udsat for. Resultatet i tabel 7 illustrerer 
derfor, at jordpakningseffekter ikke kan forven-
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Figur 8. Effekt af trafik på jorden i 30 cm dybde ved 
Taastrup. Jordens porøsitet, fordelt på porer større 
og mindre end 0,03 mm (a), og luftpermeabilitet (b). 
Ingen forsøgseffekter har været signifikant forskel-
lige (F-test, P = 0,05). Se tabel 3 for forklaring af for-
søgsbehandlinger.

Tabel 7. Effekt af frost-tø samt udtørring-opfugtning behandlinger i laboratoriet på jordens rum-
fang af store porer (> 0,03 mm) samt luftpermeabilitet, målt ved forårets vandindhold. Ingen ef-
fekter er statistisk sikre (Mann-Whitney U test, P = 0,05). Merværdier for pakket og upakket er vist

Forsøgsled Klimabehandling
Store porer, vol. pct. Luft-permeabilitet, µm2 Store porer, vol. pct. Luft-permeabilitet µm2

Årslev Taastrup

Upakket
Uden 9,5 4,22 5,9 3,13
Frost-tø -0,4 0,71 -0,1 0,47
Udtørring-opfugtning 1 0,86 0,6 2,35

Pakket1)

Uden 3,9 0,11 6,5 4,34
Frost-tø -0,7 0,13 -0,4 0,54
Udtørring-opfugtning 0,9 0,22 0,4 2,55

1) Pakning hjul ved hjul foråret 2010, 2011 og 2012: Årslev: 8 ton hjullast, Taastrup: 6 ton hjullast.
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tes at blive udlignet ved naturlige, klima-forår-
sagede processer – i hvert fald ikke på kort sigt. 
Dette er i overensstemmelse med resultater fra 
markforsøg i både Sverige og Finland, hvor pak-
ningseffekter kunne spores op til 30 år efter den 
forsøgsmæssige trafik i marken.
 Kigges der lidt nærmere på tallene i tabel 7, 
ses det, at der på begge forsøgsarealer og for 
både pakket og upakket jord findes en svagt po-
sitiv tendens af udtørring-opfugtning, set i for-
hold til frost-tø. Dette er især tilfældet for luft-
permeabiliteten. Der er, som nævnt, imidlertid 
tale om ikke-sikre effekter, hvorfor det vil kræve 
yderligere undersøgelser at bekræfte, hvorvidt 
udtørring har en anelse bedre virkning end frost.

Afgrøderespons på jordpakning

Af lektor Carsten Petersen, professor Søren 
Hansen, datalog Per Abrahamsen, lektor Jens 
R. Jensen, lektor Fulai Liu og gæsteforsker Hon-
gyu Mao, Institut for Plantevidenskab og Miljø, 
Københavns Universitet
Denne del af projektet skal give en bedre for-
ståelse af planternes reaktion på jordpakning. 
Det ønskes belyst, hvordan pakning af underjor-
den påvirker planternes udvikling samt vigtige 
processer i planterne, og i hvilken udstrækning 
strukturskadet underjord regenererer set i plan-
teperspektiv. Se eventuelt uddybende beskrivel-
se i Oversigt over Landsforsøgene 2010 og 2011.
 Undersøgelserne er foretaget på forsøgsarea-
let i Taastrup.
 Jorden er pløjet den 1. december 2011. Den 
15. marts 2012 er to forsøgsled pakket med 
samme hjullast som i 2010 og 2011 (henholdsvis 
3 og 6 ton), mens der ikke er gennemført nogen 
behandling i de to øvrige forsøgsled (henholds-
vis upakket reference og 8 ton hjullast i 2010). 
Der er sået vårbyg den 24. marts 2012 efter så-
bedstilberedning med rotorharve.
 Relativt vegetationsindeks (RVI) er målt med 
afgrødeskanner 17 gange, fordelt over største-
delen af vækstperioden. Se figur 9. RVI er udtryk 
for afgrødens evne til at opfange fotosyntese-
aktiv stråling og dermed også for mængden af 
grønne plantedele (når denne ikke er for høj). 
Målingerne kan ikke gennemføres, når plan-
terne er regnvåde, og det er ikke lykkedes at få 
resultater under sidste del af modningsforlø-

bet. Der er stærkt signifikante og konsistente 
behandlingseffekter fra tre til fire bladstadiet 2. 
maj til 10. juli under modning, idet RVI alle måle-
dage har været lavest efter pakningen med 6 ton 
hjullast. RVI er signifikant lavere efter pakning 
med 3 ton hjullast end i den upakkede reference 
i perioden fra 12. maj til 5. juli. De målte effekter 
skyldes blandt andet markant svagere buskning 
og lidt mindre plantehøjde i de forsøgsled, som 
pakkes i 2012. 
 Pakningen i 2012 (henholdsvis 3 og 6 ton hjul-
last) resulterer altså i mindre topmængder gen-
nem størstedelen af vækstperioden og mindst 
ved den kraftigste behandling (6 ton hjullast). 
Derimod er det ikke muligt på noget tidspunkt 
i forløbet at måle nogen eftervirkning af paknin-
gen med højeste hjullast i 2010 (8 ton). Næsten 
tilsvarende resultater er opnået i 2011. Der er 
ikke effekter af pakningen på planternes ud-
viklingsrytme. Effekterne på RVI stemmer godt 
overens med effekterne på kerneudbyttet. Se 
tabel 4. 
 Vækstperioden har været relativt tør, og fra 1. 
april til medio juli beregnes et vandbalanceun-
derskud (potentiel fordampning for kortklippet 
græs minus nedbør) på cirka 175 mm. Pakning 
af underjorden kan muligvis hæmme rodned-
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trængning under pløjelaget og derved begrænse 
planternes vandforsyning. Behovet for rodud-
vikling under pløjelaget i 2012 er belyst gen-
nem beregninger med simuleringsmodellen 
Daisy. Modellen får oplysninger om jorden og 
årets vejrforhold samt om specifikke dyrknings-
aktiviteter (for eksempel sådato og gødskning). 
Desuden er der indlagt forskellige forudsætnin-
ger om ”effektiv” roddybde (henholdsvis 0, 20, 
40, 60, 80 og 100 cm under pløjedybden). For 
hver af de forudsatte roddybder er der lavet 
beregninger af vandforbrug og kerneudbytte. 
Se tabel 8. Vandmangel som følge af begrænset 
roddybde viser sig ved nedsat fordampning og 
produktion. Det fremgår af tabellen, at bereg-
net fordampning og kerneudbytte vokser med 
voksende roddybde ned til cirka 125 cm. Det er 
altså nødvendigt at have en roddybde på mindst 
cirka 125 cm for at undgå produktionsnedgang 
som følge af vandmangel. Den høje værdi afspej-
ler de tørre vækstbetingelser. Når der ikke må-
les nogen udbyttenedgang ved overkørsel med 
8 ton hjullast en gang (i 2010) og heller ikke ses 

nogen effekt på RVI, må der have været en effek-
tiv udnyttelse af opmagasineret jordvand under 
pløjelaget, lige så effektiv som hos den upakke-
de reference. Pakningen med den høje hjullast 
i 2010 ser med andre ord ikke ud til at hæmme 
rodnedtrængningen i 2012.
 For den upakkede reference beregnes i perio-
den fra 10. maj til 15. juli, hvor RVI (og mængden 
af fordampningsorganer) er passende høj (figur 
9), et vandforbrug på i alt 269 mm, hvilket ud-
gør 107 procent af den potentielle fordampning 
fra kortklippet græs. Modelberegningerne viser 
altså, at byggen har et højere vandforbrug end 
kortklippet græs i god vækst, og beregningerne 
tyder dermed ikke på, at udbyttet er begrænset i 
væsentlig grad af vandmangel.

Dræning på finsandet jord
I foråret 2011 blev der anlagt et drænforsøg 
i Nordjylland. I forsøget afprøves forskellige 
drænmetoder og materialer. Det primære for-
mål med dette landsforsøg er at få viden om, 
hvor åbent filteret omkring drænrørene kan 
være, uden der opstår problemer med sandind-
trængning i drænrørene med tilstopning til føl-
ge. Problemet med sandindtrængning i drænrør 
er relevant på meget finsandede jorder. Der er 
endnu ikke tilstrækkeligt med målinger og der-
med data fra forsøget til, at det er relevant at 
bringe resultater her.
 Forsøget fortsættes.

Læplantning
Konklusion
Andelen af plantede kollektive læhegn for sæso-
nen 2011 til 2012 ligger meget tæt på det, der 
blev plantet i sæsonen 2010 til 2011. Der er en 

Tabel 8. Beregnet fordampning og kerneud-
bytte ved forskellige forudsætninger for ef-
fektiv roddybde. Pløjedybden har været cirka 
25 cm

Effektiv 
roddybde, cm

Fordampning Kerneudbytte

mm pct.1) hkg tørstof 
pr. ha1) pct.1)

25 345 75 39,3 64
45 384 84 42,2 69
65 409 89 44,2 72
85 431 94 49,5 80
105 447 98 56,6 92
125 458 100 61,6 100

1) Værdi ved 125 cm roddybde = 100 procent.

Tabel 9. Forbrug af planter i kollektive projekter, sæson 2010 til 2011, endelig opgørelse

Region
Smalle hegn Brede hegn Småplantninger I alt

stk. x 1.000 km hegn stk. x 1.000 km hegn stk. x 1.000 ha stk. x 1.000 km hegn ha småplantninger

Nordjylland 78 26 48 8 35 5,5 161 34 5,5
Midt-Vest 101 34 59 10 62 9,7 222 44 9,7
Østjylland 37 12 26 4 28 4,4 91 17 4,4
Sydjylland 48 16 39 7 33 5,2 120 23 5,2
Øerne øst 14 5 35 6 49 7,7 98 11 7,7
Fyn 8 3 13 2 10 1,6 31 5 1,6
Danmark 286 95 220 37 217 33,9 723 132 33,9
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tendens til, at der er plantet lidt flere smalle læ-
hegn i sæsonen 2011 til 2012 end i sæsonen før.

Kollektive læplantninger
I Oversigt over Landsforsøgene 2011 var der en 
foreløbig oversigt over forbrug af planter i de 
kollektive projekter, sæson 2010 til 2011. Disse 
tal er nu blevet tilpasset, og den endelige opgø-
relse fremgår af tabel 9. Som det ses, er der kun 
tale om mindre tilpasninger. Dog viser tallene, 
at der er etableret færre småplantninger end 
forventet. 
 Tilsvarende er der for sæson 2011 til 2012 la-
vet en foreløbig opgørelse af forbrug i kollektive 
projekter. Tallene for denne sæson ligger meget 
tæt på tallene for den seneste sæson med en 
tendens til, at der bliver plantet lidt flere smalle 
læhegn end sæsonen før. 

Af figur 10 ses en oversigt over udviklingen i 
etablering af kollektive læplantninger, opgjort 
i kilometer. Som det ses, er det største fald sket 
i de smalle hegn samt i småplantningerne. Hvis 
de foreløbige tal for sæsonen 2011 til 2012 hol-
der, vil der for første gang siden sæsonen 2007 
til 2008 igen være en lille stigning i antallet af 
eta blerede kilometer smalle læhegn. De brede 
hegn ser ud til at ligge ret stabilt. 
 Tallene i tabel 9 og 10 samt figur 10 er en 
statistik over de kollektive læplantninger, der er 
søgt af Plantning & Landskab, Landsforeningen. 
Hertil kommer enkelte kollektive læplantninger, 
der er søgt af andre end Plantning og Landskab, 
samt en del individuelle plantninger, der heller 
ikke fremgår af denne statistik.

Tabel 10. Forbrug af planter i kollektive projekter, sæson 2011 til 2012, foreløbig opgørelse

Region
Smalle hegn Brede hegn Småplantninger I alt

stk. x 1.000 km hegn stk. x 1.000 km hegn stk. x 1.000 ha stk. x 1.000 km hegn ha småplantninger

Nordjylland 110 37 60 10 48 7,5 218 47 7,5
Midt-Vest 103 34 45 8 63 9,8 211 42 9,8
Østjylland 21 7 54 9 24 3,8 99 16 3,8
Sydjylland 63 21 19 3 65 10,2 147 24 10,2
Øerne øst 20 7 11 2 4 0,6 35 9 0,6
Fyn 3 1 8 1 4 0,6 15 2 0,6
Danmark 320 107 197 33 208 32,5 725 140 32,5
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”Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget – udførelse og effekt” er et nyt projekt, der er startet i 2012. I forsø-
gene afprøves en kombination af vildttiltag (vildtstribe med énårige urter, kortklippet græsstribe, insektvold 
og barjordsstribe). Vildttiltagene er sammensat, så det stadig er muligt at opnå Enkeltbetaling på arealerne. 
Formålet med projektet er at gennemføre naturtiltag på dyrkede marker, så de store, ensartede marker med 
tætte afgrøder får en større variation. Det vil skabe bedre levevilkår for de arter, der er tilknyttet markerne, 
så arterne kan gennemføre hele deres livscyklus. Forsøgenes resultater skal indgå i en praksisnær dyrknings-
vejledning. I de kommende års udgaver af Oversigt over Landsforsøgene bringes resultater fra forsøgsejen-
dommene. Der kan læses mere om forsøgene på LandbrugsInfo (www.LandbrugsInfo.dk).
 Projektet er et samarbejde mellem Videncentret for Landbrug og Aarhus Universitet. Projektet er støttet 
gennem 15. Juni Fonden. I første omgang løber projektet i to år, men det forventes, at det forlænges med 
yderligere to år. (Foto: Cammi Aalund Karlslund, Videncentret for Landbrug).
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Økologisk dyrkning

Vinterhvede – sorter

Konklusion
Kombinationen af et stort udbytte samt resistens 
mod gulrust og meldug gør Mariboss til første-
valg som økologisk foderhvedesort til trods for, 
at den har vist sig modtagelig for Septoria.

Landsforsøg
Der er gennemført tre forsøg med seks vinter-
hvedesorter. Mariboss giver i årets forsøg et sig-
nifikant større udbytte end måleblandingen og 
alle de øvrige sorter i forsøgene.
 Der har i årets forsøg ikke været betydende 
angreb af skadedyr, og der er kun registreret 
svage angreb af gulrust, mens flere af sorterne 
har vist sig modtagelige over for Septoria. I årets 
forsøg og i observationsparcellerne er det især 
sorten Xantippe, der har vist sig modtagelig over 
for gulrust. Se tabel 1.
 Udbyttet i måleblandingen varierer i årets 
forsøg mellem 45,1 og 71,1 hkg pr. ha.
 Møllerne anbefaler, at hvede skal have et rå-
proteinindhold over 11,5 procent, et faldtal over 
250 samt en glutenværdi over 20 procent for at 

være velegnet til brødhvede. I et forsøg har der 
både været små udbytter og et lavt råprotein-
indhold i kernerne, og i dette forsøg er det kun 
mCATBQ, der lever op til kravene til brødhvede. 
Se Tabelbilaget, tabel P1. I de to øvrige forsøg 
lever de tre brødhvedesorter Skagen, Genius og 
mCATBQ alle op til kravene til brødhvede. Se ta-
bel 1.
 Selv om sorten mCATBQ i årets forsøg giver 
det mindste udbytte af alle sorter, har sorten vist 
gode egenskaber som brødhvede og samtidig 
ydet ukrudtet konkurrence. Dette har især været 

Tabel 1. Landsforsøg med økologisk dyrkede vinterhvedesorter, 2012. (P1)

Vinterhvede

Pct. dækning 
med Kar. for 

leje-
sæd1)

Ukrudt, 
pct. 

dæk-
ning af 
jord2)

Pct. 
råpro-
tein3)

Pct.
stivelse

Pct. 
våd-
glu-
ten3)

Fald-
tal3)

Rum-
vægt, 
kg pr. 

hl

Udb. 
og

mer-
udb.,

hkg pr. 
ha

Fht. 
for ud-
bytte

Observationsparceller 2012, 
konventionelt dyrkede

Pct. dækning med Mod-
nings-
dato

Strå-
læng-

de, cm

Kar. 
for 

leje-
sæd1)

gul-
rust

Septo-
ria

mel-
dug

Septo-
ria

gul-
rust

2012. Antal forsøg 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3
Blanding4) 0 4 0 27 10,7 70,3 16,4 268 77,7 60,0 100 3,3 10 0 14/8 86 2,8
Mariboss 0 4 1 24 10,4 69,5 - - 75,0 4,9 108 6 12 0 14/8 88 3,3
Hereford 0 3 0 24 10,1 70,6 - - 76,6 -2,2 96 4,7 17 0,3 14/8 83 2,9
Skagen 0 2 1 27 11,6 69,6 21,0 343 79,5 -7,1 88 - - - - - -
Xantippe 1 1 1 23 10,6 70,1 - - 75,9 -11,0 82 2  7 17 15/8 97 3,5
Genius 0 4 1 30 12,6 69,0 24,4 266 79,7 -11,2 81 1,2 24 1,7 13/8 89 3,1
mCATBQ 0 5 2 18 13,1 68,5 28,0 307 81,4 -17,4 71 - - - - - -
LSD 4,9

1) Ved høst, skala 0-10, 0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje.
2) Ved skridning.
3) Ét forsøg er taget ud på grund af meget lave råproteintal.
4) Hereford, Mariboss, Jensen, KWS Dacanto. 

Vælg en vinterhvedesort, der
•	 	har	en	effektiv	resistens	mod	gulrust
•	 	har	 bedst	mulig	 resistens	mod	 Septoria	

og meldug
•	 	giver	et	stort	og	stabilt	udbytte	over	flere	

år
•	 	har	et	langt	og	stift	strå	
•	 	har	anlæg	for	højt	protein-	og	glutenind-

hold, hvis der satses på brødhvede. 

Strategi
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udtalt i et forsøg med stor forekomst af agerkål 
og agersennep. 

Vintertriticale – sorter

Konklusion
Ny sort ser lovende ud med gode resistensegen-
skaber mod svampesygdomme og et langt og 
stift strå.

Landsforsøg
Der er gennemført fire forsøg med to vintertri-
ticalesorter. Der er ikke signifikant forskel i ud-
byttet mellem de to sorter. I forsøgene er der 
kun registreret svage angreb af gulrust og andre 
svampesygdomme, mens der i obervationspar-
cellerne er registreret et kraftigt angreb af gulrust 
i akset af Ragtac. Se tabel 2. I det tidlige forår er 
der observeret gulrust i økologiske marker med 
blandt andet sorten Ragtac. Gulrustangrebet 
på bladene har ikke udviklet sig yderligere, og 
planterne har udvist en form for voksenplante-
resistens over for gulrust på bladene. Senere på 
vækstsæsonen er der blevet registreret gulrust i 
akset i Ragtac. Resistens mod gulrust på bladene 
er ikke ensbetydende med resistens mod gulrust 
i akset, og der er her forskel mellem sorterne. 
Læs mere i afsnittet om triticale.
 Udbyttet i Ragtac, der er målesort, varierer 
i forsøgene mellem 30,1 og 70,7 hkg pr. ha. Se 
Tabelbilaget, tabel P2.
 Kombinationen af gode resistensegenskaber 
mod gulrust og andre svampesygdomme samt 
et langt og stift strå, der indikerer gode ukrudts-
konkurrenceegenskaber, gør sorten SJ 070909-

Tabel 2. Landsforsøg med økologisk dyrkede vintertriticalesorter, 2012. (P2)

Triticale

Pct. dækning med Kar. for 
leje-

sæd1)

Ukrudt, 
pct. 

dæk-
ning af 
jord2)

Rum-
vægt, kg 

pr. hl

Udb. og
mer-
udb.,

hkg pr. 
ha   

Fht. for
udbytte

Observationsparceller 2012, konventionelt dyrkede

Pct. dækning med Strå-
længde, 

cm

Kar. for 
leje-

sæd1)mel-
dug

gul-
rust

Sep-
toria

skold-
plet

mel-
dug

Sep-
toria

gul-
rust

gulrust
i aks

2012. Antal forsøg 4 4 4 4 4 3 4 4 4
Ragtac 4,0 0,1 2,0 0 1 11 69,5 54,0 100 5,0 2,6 2,4 21,0 100 0,5
SJ 070909-38 0,2 0,2 1,0 0 1 10 75,3 -3,6 93 2,1 2,4 1,6 2,3 125 0,5
LSD ns 

1) Ved høst, skala 0-10, 0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje. 
2) Ved skridning.

Sorten SJ 070909-38 (øverst) har et langt aks i for-
hold til Ragtac (nederst). (Fotos: Inger Bertelsen, Vi-
dencentret for Landbrug).

Vælg en vintertriticalesort, der
•	 	har	en	effektiv	resistens	mod	gulrust
•	 	har	 bedst	mulig	 resistens	mod	 Septoria	

og meldug
•	 	giver	et	stort	og	stabilt	udbytte	over	flere	

år
•	 har	et	langt	og	stift	strå.

Strategi
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38 interessant, selv om den ikke giver topud-
bytte.

Vårbyg – sorter og dyrkning

Konklusion
Sorterne Invictus og Evergreen har vist sig mindst 
modtagelige over for svampesygdomme, mens 
flere sorter giver udbytte på samme niveau. Hus-
dyrgødning fra fjerkræ har enten haft en gød-
ningsværdi højere end eller på niveau med svi-
negylle. De øvrige gødninger har haft en lavere 
værdi end svinegylle. Bioforgasset enggræs har 
haft samme gødningsværdi som kvæggylle.

Sorter
Flere sorter giver udbytter på samme niveau, og 
Invictus og Evergreen har vist sig mindst modta-
gelige over for svampesygdomme.
 Der er gennemført tre forsøg med otte vår-
bygsorter. Der er ikke signifikant forskel i udbyt-
tet mellem sorterne. Generelt er der registreret 
få sygdomme i sortsforsøgene, og der har ikke 
været lejesæd. I observationsparcellerne har 
Simba dog været stærkt angrebet af bygblad-
plet, og desuden har Tamtam og Columbus vist 
sig modtagelige over for henholdsvis bygrust og 
skoldplet. Se tabel 3.

Udbyttet i måleblandingen varierer i årets for-
søg mellem 37,0 og 52,3 hkg pr. ha. Se Tabelbi-
laget, tabel P3.
 Kombinationen af et stort udbytte samt re-
sistens mod svampesygdomme og havrecyste-
nematoder gør sorterne Invictus og Evergreen 
interessante, selv om de har tendens til ned-
knækning af aks og strå. Sorterne Tamtam og 
Columbus giver udbytter på samme niveau og 
har mindre tendens til nedknækning af aks og 
strå, men har i observationsparcellerne vist sig at 
være modtagelige over for svampesygdomme.
 Sorten SJ 112671 har det længste strå samt 
den mindste ukrudtsdækning. Det er efterspurg-

Tabel 3. Landsforsøg med økologisk dyrkede vårbygsorter, 2012. (P3)

Vårbyg

Pct. dækning med
Kar. for 

leje-
sæd1)

Ukrudt, 
pct. 

dæk-
ning af 
jord2)

Pct. 
råpro-

tein

Rum-
vægt,
kg pr. 

hl

Udb. 
og 

mer-
udb., 

hkg pr. 
ha

Fht.
for 
ud-

bytte

Observationsparceller 2012, konventionelt dyrkede

Pct. dækning med
Strå-

læng-
de, cm

Kar. for 
ned-

knæk-
ning3),

aks

Kar. for 
ned-

knæk-
ning3),

strå

Resistens 
mod 

havrecyste-
nematoder

mel-
dug

byg-
blad-
plet

byg-
rust meldug bygrust skold-

plet

2012. Antal forsøg 3 3 3 2 3 3 3 3 3
Blanding4) 0 0 0,30 0 18 9,5 65,9 47,2 100 0 4 11 66 3 4 -
Tamtam 0 0 0,07 0 17 9,4 66,1 4,2 109 0 6 3 66 2 1 Resistent
Columbus 0 0 0,08 0 18 9,2 66,3 3,1 107 0 1,4 6 67 2 2 Modtagelig
Invictus 0 0,03 0,07 0 14 9,5 64,1 2,4 105 0 1,1 0,1 67 4 4 Resistent
Evergreen 0 0 0,03 0 18 9,6 67,2 2,3 105 0 0,2 1,5 66 2 3 Resistent
Pinocchio 0 0,02 0,01 0 14 9,4 64,8 2,1 104 0 3,4 1,5 68 2 5 Modtagelig
Simba 0 0,01 0,05 0 14 9,9 66,1 0,9 102 0 1,1 2,5 60 2 1 Resistent
Paustian 0 0,02 0,04 0 17 9,2 64,9 0,4 101 0 0,4 0,2 65 5 3 Modtagelig
SJ 112671 0 0,01 0,02 0 13 9,3 66,8 -1,6 97 0 4,6 1,5 75 6 3 Modtagelig
LSD ns 

1) Ved høst, skala 0-10, 0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje. 
2) Ved skridning.
3) Skala 0-10, hvor 0 = ingen nedknækning.
4) Rosalina, Columbus, Cha Cha, Quench.

Vælg en vårbygsort, der
•	 	giver	et	stort	og	stabilt	udbytte	over	flere	

år
•	 	har	en	effektiv	resistens	mod	meldug	og	

bygrust
•	 	har	bedst	mulig	resistens	mod	skoldplet	

og bygbladplet
•	 	er	resistent	mod	havrecystenematoder
•	 	har	et	langt	og	stift	strå	med	svag	tendens	

til nedknækning af aks og strå.

Til maltbyg vælges en sort, der er accepteret 
af aftagerne.

Strategi
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te egenskaber hos økologer, men den har også 
en tendens til nedknækning af aks.
 Flere års forsøg viser, at Tamtam har givet 
stabile udbytter, men sorterne Columbus, Ever-
green og Invictus har også givet stabile udbytter 
på niveau med målesorten samt vist god resi-
stens mod svampesygdomme. Forholdstal for de 
seneste fem års udbytte fremgår af tabel 4.

Sorters konkurrenceevne og gødnings
placering
Den konkurrencestærke vårbygsort Quench gi-
ver i årets forsøg et større udbytte end den mere 
kortstråede sort Simba, mens der ikke er sikker 

forskel på gødningsplacering i forhold til bred-
spredning.
 Ukrudtskonkurrence er en af de vigtige årsa-
ger til udbyttetab i økologisk planteproduktion. 
For at undersøge, om der kan opnås en meref-
fekt ved at kombinere afgrødekonkurrence 
med gødningsplacering, er der gennemført tre 
forsøg ved lavt næringsstofniveau. Der er ikke 
ukrudtsharvet efter fremspiring. For at placere 
gødningen meget præcist er der valgt et granu-
leret gødningsmiddel, Biogrow, i stedet for hus-
dyrgødning. Der er i forsøgene valgt sorterne 
Simba	og	Quench	til	at	belyse	effekten	af	sortens	
konkurrenceevne over for ukrudt, idet Quench 

Tabel 4. Fem års forsøg med økologisk dyrkede 
sorter af vårbyg. Forholdstal for udbytte

Vårbyg 2008 2009 2010 2011 2012

Antal forsøg 5 3 3 3 3
Blanding1), hkg pr. ha 37,8 45,8 45,5 48,5 47,2
Blanding1) 100 100 100 100 100
Simba 102 106 107 95 102
Tamtam 105 100 109
Columbus 104 107
Evergreen 106 105
Invictus 109 105
Pinocchio 104
Paustian 101
SJ 112671 97
LSD 7 ns ns 9 ns

1)  2008: Power, Anakin, Scandium, Quench; 2009: Power, Anakin, 
Quench, Fairytale; 2010: Rosalina, Anakin, Fairytale, Quench; 2011: 
Rosalina, Anakin, Quench, Cha Cha; 2012:  Rosalina, Columbus, Cha 
Cha, Quench.

Tabel 5. Øget afgrødekonkurrence i vårbyg – sortsvalg og gødningsplacering. (P4)

Vårbyg

Biomasse primo juni Ved høst

Udbytte,
kg N i kerne 

pr. ha

Udbytte,
hkg pr. haAfgrøde, pct. 

dækning af 
jord

Tokimbl. 
ukrudt, pct. 
dækning af 

jord

Tokimbl. 
ukrudt, pct. 
dækning af 

jord

Kar. for leje-
sæd1) TKV, g

Vårbygsort
2012. Antal forsøg 3 3 3 3 3 3 3
Simba 64 18 22 1 41,3 51,4 36,1
Quench 69 15 22 1 43,5 58,9 44,7
LSD 2,7 2,6

Gødskning
2012. Antal forsøg 3 3 3 3 3 3 3
Ugødet 58 17 25 0 41,8 48,4 34,7
50 kg N i Biogrow2) bredspredt og nedharvet 69 18 22 1 42,6 57,5 42,0
50 kg N i Biogrow placeret i 6 cm dybde 73 16 20 1 42,8 59,6 44,5
LSD 3,3 3,2

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje. 
2) Biogrow: 500 kg blanding af kød- og benmel samt vinasse udbragt pr. ha med indhold af 100 N, 10 P og 30 K pr. ton.

Den konkurrencestærke vårbygsort Quench til ven-
stre og den mere kortstråede sort Simba til højre. 
(Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug).
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har en bedre konkurrenceevne end Simba og er 
cirka 6 cm højere.
 Forsøgene viser, at Quench giver et signifikant 
større udbytte end Simba, ligesom tilførsel af 
gødning giver et større udbytte. Se tabel 5. Det 
kan ikke i dette års forsøg med sikkerhed konklu-
deres, at gødningsplacering giver et merudbytte 
i forhold til bredspredt gødning.
 I forsøgene er der vurderet ukrudtsbestand. I 
Quench har der i løbet af vækstsæsonen været 
mindre ukrudtsdækning på tværs af gødningsbe-
handlingerne end i Simba, men der er ikke sikre 
forskelle af gødningsbehandlingen. Da der cirka 
1. juni er vurderet afgrødedækning, er denne 
lavest i ugødede forsøgsled, men der er ikke en 
sikker forskel på de to gødede behandlinger. 
Ved høst er der ikke sikker forskel i tokimbladet 
ukrudtsdækning mellem de to sorter.

Alternative gødninger
Delvis omsat dybstrøelse fra fjerkræ har haft en 
højere gødningsværdi end svinegylle, fjerkræ-
gylle og ikke omsat dybstrøelse fra fjerkræ. Disse 

gødninger har alle haft en højere gødningsværdi 
end alternativerne. Se tabel 6.
 Der er gennemført to forsøg for at fastlægge 
forskellige gødningstypers gødningsværdi i for-
hold til svinegylle i vårsædsarterne vårbyg og 
havre. Der har ikke været vekselvirkning mellem 
gødningstyperne og vårsædsarterne. Vårbyg og 
havre har således reageret ens på de forskellige 
typer gødning. Forsøgene er gennemført med 
stigende mængder kvælstof pr. ha, tilført som 
konventionel svinegylle. De andre gødninger 
er tilført i en kendt mængde og koncentration. 
På den baggrund beregnes, hvordan de forskel-
lige gødninger har virket i forhold til svinegyllen. 
De alternative gødningers ”værdital” svarer til, 
hvor	godt	kvælstoffet	 i	dem	er	blevet	udnyttet	
i forhold til svinegylle. Der er gennemført to 
forsøg, hvilket er for lidt til at beregne, om der 
er statistisk forskel på gødningernes værdital. I 
konventionelle forsøg er reglen, at med mindre 
der er data nok til at beregne den statistiske 
forskel, så skal der være en forskel på mere end 
10 enheder, ellers sættes gødningerne i praksis 

Tabel 6. Alternative gødningstyper til vårbyg og havre. (P5)

Vårsæd1) Ukrudt, pct. 
dækning af jord2)

Tokimbladet 
ukrudt, pct. 

dækning af jord3)

 Pct. 
råprotein

Udb og merudb., 
hkg kerne pr. ha Værdital

2012. 2 forsøg
Gødningstype
Ingen organisk gødning 11 13 8,0 43,7 -
36 kg NH4-N pr. ha, gylle, svin 11 9 8,5 8,7 -
69 kg NH4-N pr. ha, gylle, svin 9 6 9,1 13,5 -
98 kg NH4-N pr. ha, gylle, svin 9 4 9,8 15,3 -
132 kg NH4-N pr. ha, gylle, svin 9 4 10,4 15,7 -
69 kg NH4-N pr. ha, gylle, kvæg 12 5 8,9 10,84) 52
75 kg NH4-N pr. ha, gylle, fjerkræ 9 7 9,1 14,9 94
85 kg total-N pr. ha, dybstrøelse, fjerkræ, kvalitet I5) 9 9 9,0 10,9 92
102 kg total-N pr. ha, dybstrøelse, fjerkræ, kvalitet II6) 9 7 9,4 16,2 118
271 kg total-N pr. ha, kløvergræsensilage 9 8 9,9 16,6 62
81 kg total-N pr. ha, frugt- og grøntkompost7) 9 11 8,4 2,6 20
80 kg total-N pr. ha, Biogrow8) 9 9 8,6 11,8 89
80 kg total-N pr. ha, Biofer8) 9 10 8,6 10,6 81
LSD 10,4

2012. 2 forsøg
Kornart
Havre 9 5 9,2 54,5 -
Vårbyg 10 10 8,9 47,1 -
LSD 4,3

1) Vårbyg og havre.
2) Efter fuld skridning.
3) Ved høst.
4) Resultatet er fra ét forsøg.
5) Kvalitet I er fjerkrædybstrøelse, hvor afdækning efter udmugning har været optimal.
6) Kvalitet II er fjerkrædybstrøelse, hvor afdækning efter udmugning ikke har været optimal.
7)	Komposteret	frugt-	og	grøntaffald	iblandet	haveparkaffald,	halm	og	lyng.
8) Pilleret kød- og benmel (NPK 10-3-1).
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til den samme værdi. De alternative gødningers 
”værdital” i forhold til svinegylle er beregnet og 
fremgår af tabel 6.
 Det højeste værdital er beregnet for fjerkræ-
dybstrøelse kvalitet II. Kvalitet II svarer til en 
dybstrøelse, der ikke er blevet ordentligt dækket 
med plastik straks efter udmugning. Den delvis 
omsatte gødning har haft en høj ammoniuman-
del, hvilket har betydet en god udnyttelse af 
kvælstoffet.	Desværre	er	der	samlet	set	tabt	en	
del kvælstof under den mangelfulde afdækning. 
Fjerkrægylle og korrekt opbevaret fjerkrædyb-
strøelse har haft den samme gødningsværdi som 
svinegylle. Gødningerne Biogrow og Biofer, der 
er fremstillet af kød- og benmel, har haft værdi-
tal	på	henholdsvis	89	og	81.	Kvælstoffet	er	ble-
vet udnyttet næsten lige så godt som kvælstof-
fet i svinegylle. Det svarer til resultatet fra 2011, 
hvor Biogrow også blev afprøvet. I udenlandske 
forsøg	 er	 det	 normale,	 at	 der	 opnås	 en	 effekt,	
som er betydeligt lavere. Såvel vækstsæsonen 
2011 som 2012 har haft rigeligt med nedbør, 
så jordfugtigheden har sikret en hurtig omdan-
nelse af det organisk bundne kvælstof i blod- og 
kødrester. Kvæggylle er kun afprøvet på en lo-
kalitet. Her har den haft en virkning på niveau 
med kløvergræsensilage. Kløvergræsensilage 
som gødning kan på en række marker være et 
fremtidigt alternativ. Gennem vækstsæsonen 
har parcellerne med ensilage som gødning stået 
rigtig godt. Det skyldes, at der er tilført meget 
kvælstof, nemlig 271 kg totalkvælstof pr. ha. I 
praksis vil den halve mængde i mange tilfælde 
være tilstrækkelig til vårsæd.
 I begge forsøg har der været et lavt til mode-
rat ukrudtstryk i marken. Til gengæld har der væ-
ret en del bygbladplet i det ene forsøg og op til 
30 procent meldug i havren i det andet forsøg. 
Se Tabelbilaget, tabel P5.

Gødningsværdi i afgasset enggræs 
Der er i 2012 gennemført ét forsøg ved Aarhus 
Universitet for at belyse gødningsværdien i af-
gasset enggræs (totalkvælstof, 1,64 kg pr. ton). 
Der er målt et værdital i forhold til svinegylle 
på 38 (procent af totalkvælstof), desværre med 
meget stor variation mellem gentagelserne. 
Gødningen er nedpløjet cirka 0,5 til 3 timer 
efter tilførsel, og det laveste værdital er målt i 
parceller, hvor gødningen har ligget længst før 

pløjning. Variationen kan hænge sammen med 
ammoniaktab. Udelades den laveste værdi på 
denne baggrund, vil værditallet i stedet blive 
46. Biogasgødning fra pilotanlægget på Foulum 
har til sammenligning haft et værdital på 65, og 
kvæggylle fra pilotanlægget har haft et værdital 
på 57. Disse to gødninger er blevet nedfældet 
med forsøgsnedfælder, hvorfor der ikke har 
været den samme risiko for ammoniaktab. I ét 
vellykket forsøg i 2011 var værditallet for det 
afgassede enggræs på niveau med eller bedre 
end kvæggylle, og værditallet for kvæggylle var 
på niveau med, hvad der tidligere blev målt i 
andre forsøg. Det vil derfor være betænkeligt 
på baggrund af forsøget fra 2012 at konkludere, 
at værditallet i enggræs er så meget mindre end 
andre gødninger. Læs mere på LandbrugsInfo 
(www.landbrugsinfo.dk).

Havre – sorter

Konklusion
Havresorterne Scorpion og Canyon giver udbyt-
ter på et højt niveau og med en høj rumvægt.

Landsforsøg
Der er anlagt to forsøg med to havresorter og 
en sortsblanding som måleblanding. Yderligere 
et forsøg er på grund af vildtskader ikke høstet 
forsøgsmæssigt. Der er ikke signifikant forskel på 
udbyttet mellem de to sorter. Udbyttet i måle-
blandingen varierer mellem 47,9 og 68,1 hkg pr. 
ha. Se Tabelbilaget P6.
 Bortset fra lidt meldug i Scorpion har der i 
årets forsøg ikke været betydende angreb af 
svampesygdomme og skadedyr, og der er ikke 
registreret lejesæd. Se tabel 7. Både Canyon og 
Scorpion viser gode kombinationer af et stort 
udbytte, god resistens mod svampesygdomme 
og et langt strå. Ingen af sorterne har resistens 
mod havrecystenematoder. Canyon har i gen-
nemsnit af de seneste fire års forsøg haft en 
større rumvægt end Scorpion. En høj rumvægt 
er vigtig for afsætning til grynhavre.
 Både Canyon og Scorpion har i flere år givet 
stabile, store udbytter, og begge sorter virker 
dermed som gode bud på en sort til foråret. Se 
tabel 8.
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Der er afprøvet forskellige typer gødning i havre. 
Dette kan der læses mere om i tabel 6.

Vårhvede – sorter og dyrk
ning

Konklusion
I sortsforsøget med vårhvede er Sonett den sort, 
der bedst kombinerer sygdomsresistens og ud-
bytte. I forsøg med forskellige typer kompost-
gødning har vårhvedesorterne reageret ens på 
de forskellige gødningstyper.

Sorter
Kombinationen af et stort udbytte samt resi-
stens mod meldug, Septoria og til en vis grad gul-
rust gør sorten Sonett til det mest oplagte valg 
blandt de afprøvede sorter. Se tabel 9.
 Der er gennemført to forsøg med fire vårhve-

desorter. Yderligere et forsøg er ikke høstet for-
søgsmæssigt på grund af vildtskader. Der er ikke 
signifikant forskel på udbyttet mellem sorterne, 
men der er dog registreret et noget mindre ud-
bytte i Økilde i forhold til målesorten Amaretto. 
Sonett har vist sig at være mindre modtagelig 
over for gulrust end Amaretto og Katoda. Den 
laveste modtagelighed over for gulrust er blevet 
registreret i sorten Økilde. 
 I et af forsøgene har der været problemer 
med fremspiring af sorten Økilde, hvilket har 

Tabel 7. Landsforsøg med økologisk dyrkede havresorter, 2012. (P6)

Havre

Pct. dækning med
Kar. for 

lejesæd1)

Ukrudt, 
pct. 

dækning 
af jord2)

Rumvægt,
kg pr. hl

Udb. og 
merudb., 
hkg pr. ha

Fht. for 
udbytte

Observationsparceller 2012, 
konventionelt dyrkede

Strå-
længde,

cm

Kar. for 
lejesæd1)

Resistens mod 
havrecyste-
nematodermeldug havre-

bladplet

2012. Antal forsøg 3 3 23) 3 23) 23) 23)

Blanding4) 0,8 0,1 0 14 56,5 58,0 100 102 0,3 -
Scorpion 4 0 0 12 57,7 2,7 105 102 1,4 Modtagelig
Canyon 0,03 0,5 0 12 58,8 2,7 105 98 1,1 Modtagelig
LSD ns 

1) Ved høst, skala 0-10, hvor 0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje. 
2) Ved skridning.
3) Høstdata mangler for et forsøg grundet vildtskader.
4) Symphony, Scorpion og Dominik.

Tabel 8. Fire års forsøg med økologisk dyrkede 
sorter af havre. Forholdstal for udbytte

Havre 2009 2010 2011 2012

Antal forsøg 4 4 3 2
Målesort eller blanding1), hkg pr. ha 48,7 42,4 42,8 58,0
Målesort eller blanding1) 100 100 100 100
Canyon 104 104 110 105
Scorpion 101 106 104 105
LSD ns ns ns ns

1)  2009: Pergamon; 2010: Dominik; 2011: Pergamon, Scorpion og 
Dominik; 2012: Symphony, Scorpion og Dominik. 

Vælg en havresort, der
•	 	giver	et	stabilt	udbytte	over	flere	år
•	 	har	god	resistens	mod	meldug	og	havre-

bladplet
•	 	har	et	langt	og	stift	strå
•	 	har	resistens	mod	havrecystenematoder.

Til grynhavre vælges en sort med høj rum-
vægt.

Strategi

Vælg en vårhvedesort, der
•	 	har	en	effektiv	 resistens	mod	gulrust	og	

meldug 
•	 	giver	et	stort	og	stabilt	udbytte	over	flere	

år
•	 	har	 bedst	mulig	 resistens	mod	 Septoria	

og hvedebladplet
•	 	har	et	langt	og	stift	strå.

Strategi
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medført mere ukrudt, og det mindre udbytte 
bør således ikke alene tages som udtryk for sor-
tens potentiale.
 Udbyttet i målesorten Amaretto varierer i for-
søgene mellem 42,8 og 45,0 hkg pr. ha. Se Tabel-
bilaget, tabel P7.

Vårhvede og kompostgødning
Ingen af de afprøvede typer kompost har givet 
et signifikant større udbytte i vårhvede i forhold 
til ugødet, og der har heller ikke været forskel på 
de	enkelte	 kompostgødningers	 gødningseffekt.	
De kendte vårhvedesorter og spelt har givet et 
større udbytte end durum og emmer.
 Der er gennemført to forsøg med forskellige 
vårhvedesorter samt vårsædsarter, der er i fami-
lie med vårhvede. Det er vårdurum, vårspelt og 
våremmer, herefter omtalt som vårhvede i dette 
forsøg. Vårhveden er dyrket i kombination med 
forskellige kompostgødninger. Se tabel 10. Kom-
posten er baseret på organisk materiale, der kan 
recirkuleres fra forbrugerne. Det er ikke alle de 
anvendte komponenter i komposten, der er til-
ladt i økologisk jordbrug.
 Der har ikke været vekselvirkning mellem 
kompostgødninger og vårhvedesorter. De for-
skellige sorter af vårhvede har således reageret 
ens på gødningen. Til gengæld har der været 
signifikant forskel på udbyttet mellem vårhve-
desorterne. De kendte vårhvedesorter Taifun, 
Triso samt spelt har givet det signifikant største 
udbytte. Den kendte vårhvede Thasos er i mod-
sætning til Taifun og Triso blevet kraftigt angre-
bet af gulrust. Det er bemærkelsesværdigt, at 
der ikke er registreret gulrust i spelt og kun me-
get lidt i durum. Se Tabelbilaget, tabel P8. I beg-

ge forsøg er der registreret meget ukrudt, både 
ved skridning og høst, men i spelt og emmer har 
ukrudtstrykket været markant lavere, så begge 
arter har haft en god ukrudtskonkurrence. Den 

Tabel 9. Landsforsøg med økologisk dyrkede vårhvedesorter, 2012. (P7)

Vårhvede

Pct. dækning med Kar. 
for 

leje-
sæd1)

Ukrudt, 
pct. 

dæk-
ning af 
jord2)

Pct. rå-
protein

Rum-
vægt,

kg pr. hl

Udb. og 
mer-
udb., 

hkg pr. 
ha

Fht. for 
udbytte

Observationsparceller 2012, konventionelt dyrkede

Pct. dækning med Strå-
længde, 

cm

Kar. 
for 

leje-
sæd1)

gul-
rust

mel-
dug

Sep-
toria

mel-
dug

Sep-
toria

gul-
rust

hvede-
bladplet

2012. Antal forsøg 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Amaretto 13 0,20 3 0 17 10,9 78,8 43,9 100 1,2 3,3 12,0 6,0 83 0,5
Sonett 4 0,03 0,1 0 18 10,4 79,4 2,5 106 - - - - - -
Katoda 11 0,03 3 0 15 10,9 79,8 1,4 103 0,7 3,6 4,6 10,0 93 0,9
Økilde 0,3 0,05 0,05 0 36 10,5 78,7 -10,5 76 0,1 2,1 0,5 - 91 -
LSD ns 

1) Ved høst, skala 0-10, hvor 0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje. 
2) Ved skridning.

 
Tabel 10. Recirkulerbare næringsstoffer til vår-
hvede. (P8)

Vårhvede

Ukrudt, pct. 
dækning af jord

 Pct. rå-
protein 

Pct. 
gluten 

 Udbyt-
te, hkg 
kerne 
pr. ha

ved 
skrid-
ning

før
høst

2012. 2 forsøg
Komposttype
Ingen kompost 26 39 11,8 22,6 36,6
Dagrenovation, biovækst1) 25 38 12,1 23,6 38,8
Spildevandslam, biokompost2) 29 41 11,9 23,2 39,5
Dagrenovation, biokompost3) 30 42 12,0 23,5 39,9
Digestat kompost4) 31 43 11,9 23,0 38,0
Frugt og grønt kompost5) 30 43 12,0 23,3 39,5
Digestat6) 31 39 12,4 24,3 40,9
LSD ns

2012. 2 forsøg
Sort
Taifun 31 43 12,0 23,6 44,9
Triso 33 39 11,4 21,2 44,0
Thasos 27 42 11,5 22,0 39,1
Floradur7) 55 61 13,1 26,6 27,5
Vårspelt 14 24 - - 46,48)

Våremmer 14 35 - - 32,28)

LSD 2,5
1)	Komposteret	dagrenovationsaffald.
2)		Komposteret	spildevandsslam	iblandet	biomasse	Pb3,	haveparkaffald	

og halmrig hestegødning.
3)		Komposteret	dagrenovationsaffald.
4)  Digestat fra REnescience, som er komposteret ved iblanding af 
haveparkaffald	og	halm.

5)		Komposteret	frugt-	og	grøntaffald	iblandet	haveparkaffald,	halm	og	
lyng.

6) Digestat fra REnescience på væskeform.
7) Vårdurum.
8) Udbyttet er inklusive skaller.
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kendte vårhvede Amaretto er også blevet sået i 
forsøget, men fremspiringen har været dårlig.
 Forsøget er en del af et Organic RDD pro-
jekt under ledelse af Københavns Universitet, 
og de anvendte vårhvedesorter vil blive testet 
for deres rodvækst for at se, om der kan være 
forskel i deres evne til at optage næringsstof-
fer. Endvidere bliver alle vårhvederne bagete-
stet, så der på et senere tidspunkt kommer en 
oversigt over, om der er sammenhæng mellem 
rodvækst,	optagelse	af	næringsstoffer	og	bage-
egenskaber.

Vårtriticale – sorter

Konklusion
Dublet har udbyttemæssigt fået konkurrence af 
Amarillo.

Landsforsøg
Der er gennemført to forsøg med to vårtriticale-
sorter. Yderligere et forsøg er ikke høstet forsøgs-
mæssigt på grund af vildtskader. Der er ikke sig-
nifikant forskel på udbyttet mellem de to sorter. 
Se tabel 11.
 I årets forsøg har der kun været svage an-
greb af gulrust og Septoria. Kombinationen 
af udbytte, resistens mod svampesygdomme 
samt strålængde gør Amarillo til en interessant 
sort. Amarillos længere strå har ikke givet øget 
lejesæd, men der er mod forventning ikke regi-
streret mindre ukrudt i parcellerne med denne 
sort. 

Hestebønne – sorter og 
 dyrkning

Konklusion
De største udbytter er høstet i hestebønnesor-
terne Fuego, Espresso og Isabell, mens der er hø-
stet mindre udbytter i Divine og Columbo. Prote-
inindholdet har været større i Columbo end i de 
andre sorter. Aminosyreindholdet som procent 
af protein er ens for sorterne. Der har ikke været 
effekt	af	høsttidspunktet	på	udbyttet	eller	pro-
teinindholdet. I ét forsøg med sådybder har der 
ikke være forskel på udbytterne ved sådybder på 
henholdsvis 8 og 13 cm.

Sorter og høsttid
Der er gennemført fem forsøg med sorter og 
høsttid i hestebønner. Det største udbytte er hø-
stet i sorten Fuego. Udbyttet i Fuego er dog ikke 
signifikant forskelligt fra udbytterne i Espresso 

Tabel 11. Landsforsøg med økologisk dyrkede vårtriticalesorter. (P9)

Vårtriticale

Pct. dækning med Kar. 
for 

leje-
sæd1)

Ukrudt, 
pct. 

dæk-
ning af 
jord2)

Vand-
pct. i 
kerne

Pct. rå-
pro-
tein

Rum-
vægt,
kg pr. 

hl

Udb. 
og 

mer-
udb., 

hkg pr. 
ha

Fht. 
for 
ud-

bytte

Observationsparceller 2012, 
konventionelt dyrkede

Pct. dækning med Mod-
nings-
dato

Strå-
læng-

de, 
cm

Kar. 
for 

leje-
sæd1)

gul-
rust

mel-
dug

Sep-
toria

skold-
plet

mel-
dug

Septo-
ria gulrust brun-

rust

2012. Antal forsøg 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
Dublet 0,1 0 0,03 0 0 6 25,5 12,1 71,8 44,3 100 0,9 0,9 0,7 0,7 19/8 104 1,8
Amarillo 105 0 0 0,03 0 0 7 26,0 11,6 71,9 6,3 114 1 2 0 - 20/8 113 2
LSD ns

1) Ved høst, skala 0-10, hvor 0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje. 
2) Ved skridning.

Vælg en vårtriticalesort, der
•	 	giver	et	stort	og	stabilt	udbytte	over	flere	

år
•	 	har	en	effektiv	 resistens	mod	gulrust	og	

Septoria
•	 	har	bedst	mulig	resistens	mod	skoldplet	

og meldug
•	 	har	et	langt	og	stift	strå.

Strategi
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og Isabell. Det gennemsnitlige udbytte i alle sor-
ter har været 35 hkg pr. ha. Se tabel 12.
 I et forsøg har det gennemsnitlige udbytte 
været 27 hkg pr. ha. I dette forsøg har fremspi-
ringen været dårlig på grund af kraftig nedbør 
lige efter såning, så plantetallet pr. m2 har været 
cirka 30 i stedet for de planlagte 40.
 I fire ud af fem forsøg har der ikke været bety-
dende angreb af bladlus. I det sidste forsøg har 
samtlige planter været angrebet. Der har i dette 
forsøg ikke været forskel i antallet af bladlus pr. 
plante mellem sorterne. Columbo har i dette 
forsøg givet et udbytte på 28,7 hkg pr. ha, mens 
udbyttet i Fuego i samme forsøg har været 43,2 
hkg pr. ha. I vækstsæsonen 2012 har der været 
rigelig nedbør, og der har været god vækst i he-
stebønnerne i forsøgene, hvilket har været med 
til	at	modvirke	effekten	af	bladlusangreb.	I	tørre,	
varme år kan bladlusangreb medføre, at hele ud-
byttet mistes. Tidligere forskningsresultater har 
vist, at sorten Columbo har givet et mindre ud-
bytte ved kraftige bladlusangreb. Columbo har 
som gennemsnit af de øvrige forsøg også givet 
signifikant mindre udbytte end Fuego, Espresso 
og Isabell, så det mindre udbytte skyldes ikke 
alene bladlusangreb.
 Chokoladeplet er en betydende svampesyg-
dom i hestebønner. Der har i forsøgene været 
cirka 20 procent dækning ved 50 procent bælg-
sætning, og der har været klare sortsforskelle, 
idet Isabell har haft 16 procent dækning mod 
29 procent dækning i Divine. Disse forskelle har 

været generelle, men specielt udtalte i et forsøg 
med tidlige angreb. Her har dækningen ved 50 
procent bælgsætning været 63 procent i Divine 
mod cirka 25 i de andre sorter. I dette forsøg er 
der høstet cirka 20 hkg pr. ha mindre i Divine 
end i den højest ydende sort Fuego. Modtagelig-
hed for chokoladeplet kan derfor være med til at 
begrænse udbyttet i sorten Divine. Der har ikke 
været forskel på ukrudtsdækningen mellem sor-
terne, og i tre af forsøgene har der været en høj 
ukrudtsdækning allerede sidst i juni.
 I forsøgene har der været fokus på de dyrkede 
sorters proteinindhold og aminosyresammen-
sætning. Det højeste proteinindhold er fundet i 
sorten Columbo, de laveste i Fuego og Espresso. 
Der har til gengæld ikke været forskel i amino-
syresammensætningen i procent af protein mel-
lem sorterne. Se tabel 13.
 Der har ikke været forskel i udbytter og prote-
inindhold ved de to høsttider. Se tabel 12. For-
målet med to høsttider har været at undersøge, 
hvilken indflydelse en 14 dage tidligere høst vil 
have på udbytte og kvalitet af hestebønnerne. 
Det har været svært at ramme det rigtige høst-
tidspunkt ved den tidlige høst, idet vandprocen-
ten pludselig er faldet meget hurtigt. Fire ud af 
fem forsøg er derfor blevet høstet for sent ved 
første høst. I et forsøg er det lykkedes at høste 
med et højt vandindhold ved den tidlige høsttid. 
I dette forsøg er der høstet større udbytter ved 
anden høsttid i forhold til første høsttid. Udbyt-
teforskellen mellem høsttiderne har været min-

Tabel 12. Sorter og høsttid i hestebønner. (P10)

Heste
bønne

Heste-
bøn-
ne1), 

planter 
pr. m2 

Græsukrudt, 
pct. dækning af 
jord, ekskl. kvik

Tokimbladet 
ukrudt, pct. 

dækning af jord

Pct. planter 
med bladlus Bladlus, 

pct. 
dæk-

ning af 
plante, 
50 pct. 
bælge 
i fuld 
stør-
relse

Chokoladeplet, 
pct. dækning 

Heste-
bønne- 

blad-
plet, 
pct. 

dæk-
ning,   

50 pct. 
bælge 
i fuld 
stør-
relse

Udbytte, hkg 
pr. ha

Råprotein, 
pct. i tørstof Vandpct. 

blom-
string 
afslut-

tet

ved 
høst

blom-
string 
afslut-

tet

ved 
høst

blom-
string 
afslut-

tet

50 pct. 
bælge 
i fuld 
stør-
relse

blom-
string 
afslut-

tet

50 pct. 
bælge 
i fuld 
stør-
relse

høst-
dato, 
4.-13. 
sept.

høst-
dato,  

17. 
sept. -

12. okt.

høst-
dato, 
4.-13. 
sept.

høst-
dato,  

17. 
sept. -

12. okt.

høst-
dato, 
4.-13. 
sept.

høst-
dato,  

17. 
sept. -

 12. okt.

2012. 5 forsøg
Espresso 41 2 20 40 35 18 20 6 2 20 7 37,1 36,9 27,2 27,2 27,3 24,4
Fuego 40 2 22 38 33 15 19 6 2 19 6 40,1 40,4 27,8 26,7 23,5 24,4
Divine 42 2 25 38 31 18 19 6 8 29 9 32,8 32,2 28,8 29,0 26,0 24,6
Columbo 39 2 22 39 34 10 20 7 1 20 7 33,3 29,0 30,5 31,0 22,8 25,2
Isabell 41 2 20 40 33 15 20 6 3 16 6 36,8 39,3 28,8 28,6 26,3 23,1
LSD 1 4,9 4,9 0,7 0,7

1) 14 dage efter sidste ukrudtsbekæmpelse.
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dre i sorten Columbo end i de andre sorter. Det 
dårlige høstvejr i september har gjort, at anden 
høsttid er blevet meget sen i flere af forsøgene.
 Vandindholdet ved den første høsttid er en 
indikation af, hvor tidlige sorterne er. I marken 
har der også været stor visuel forskel, idet sorter-

ne Fuego og Columbo har været tidligere modne 
end de andre sorter. I et år som 2012 med få 
høstdage i september viser tidlige sorter deres 
berettigelse, da det giver flere muligheder for at 
få afgrøden høstet.

Sorter og såmetode
I ét forsøg har såning i 13 cm dybde i stedet for 
de anbefalede 8 cm ikke haft betydning for ud-
byttet i hestebønner. Hvor hestebønnerne er 
pløjet ned, har plantebestanden været lav og 
uensartet, hvilket har givet en markant udbytte-
nedgang i forhold til normal såning.
 Der er gennemført to forsøg for at undersø-
ge såmetodens betydning for hestebønnernes 
vækst. Se Tabelbilaget, tabel P11. I forsøgene 
er anvendt sorterne Espresso og Fuego. Der har 
ikke været udbytteforskel mellem sorterne. I et 
forsøg er sorterne sået i henholdsvis 8 og 13 cm 
dybde. Her har der været en ensartet plantebe-
stand og ingen forskelle i planternes dyrknings-
egenskaber, ligesom der heller ikke er registreret 
udbytteforskelle. I det andet forsøg er hestebøn-
nerne dels sået i 4 cm dybde, hvilket er for øver-
ligt i forhold til forsøgsplanen, dels pløjet ned i 
12 til 15 cm dybde. Nedpløjningen har resulteret 
i et lavere og uensartet plantetal, nok fordi der 
har været for langt mellem plovskærene. Det 
lave plantetal har resulteret i en højere ukrudts-
dækning og et mindre udbytte. Det kan ikke på 
baggrund af disse forsøg konkluderes, om ned-
pløjning, hvis den bliver gennemført med min-
dre afstand mellem plovskærene, kan være et 
alternativ til almindelig såning.

Lupiner – sorter og dyrkning

Konklusion
I forsøg med fem sorter er det største udbytte i 
lupin høstet i sorten Iris (forgrenet) og det mind-
ste i Viol (uforgrenet). Såtidspunktet har ikke 
haft	 sikker	 effekt	 på	 udbyttet,	 men	 har	 givet	
nogle forskelle i vækstsæsonen. De vanskelige 
høstforhold gør, at resultaterne skal tolkes med 
forsigtighed. Øget sådybde har ikke haft betyd-
ning for udbyttet i lupin, men der er kun høstet 
forsøgsmæssigt i ét forsøg. Der er ikke opnået 
merudbytte for vanding i lupin i 2012. I forsøg 

Tabel 13. Aminosyreindhold og råprotein i he-
stebønner, første høsttid. (P10) 

Heste
bønner

Råpro-
tein, pct. af 

 tørstof

Lysin,
pct. af 

 råprotein

Methionin, 
pct. af 

 råprotein

Threonin, 
pct. af 

råprotein

Cystein, 
pct. af 

råprotein

2012. 5 forsøg
Espresso 27,2 6,7 0,7 1,3 3,6
Fuego 27,8 6,6 0,7 1,2 3,6
Divine 28,8 6,6 0,8 1,2 3,7
Columbo 30,5 6,5 0,6 1,2 3,5
Isabell 28,8 6,5 0,7 1,2 3,5
LSD 1 0,7

Hestebønne kan angribes kraftigt af bladlus. I tørre, 
varme år kan det medføre, at der intet udbytte hø-
stes. (Foto: Peter Mejnertsen, Videncentret for Land-
brug). 
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med blandsæd af lupin og vårhvede er der hø-
stet det samme udbytte i blandsæd som i vår-
hvede i renbestand.

Sorter og såtid
Der er gennemført fem forsøg med sorter og 
såtider i lupin. Iris giver det største udbytte og 
Viol det mindste. Der har ikke været signifikant 
udbytteforskel mellem de to såtider. I forsø-
gene indgår der sorter af lupin, som er senere 
end dem, vi normalt anbefaler i Danmark, og 
det har i kombination med en meget regnfuld 
vækstsæson medført store høstproblemer. Der 
er kun høstet forsøgsmæssigt i tre af forsøgene, 
og det er sket i oktober. Af den grund skal resul-
tater vedrørende udbytte og vurderinger om-
kring høsttidspunktet tolkes med forsigtighed. 
Generelt har udbytteniveauet været lavt, da 
der har været spild i marken, især i sorten Viol, 
som modner tidligere end de andre. Til gengæld 
giver registreringerne i løbet af vækstsæsonen 
værdifuld viden om dyrkningsmæssige forhold. 
Se tabel 14.
 Første såtid har som gennemsnit været 30. 
marts, da der med forsøgene er tilstræbt en tid-
ligere såning end den normale anbefaling. Ved 
den første såtid har der været 88 planter pr. m2 

mod 98 ved sidste såtid. Forskellene stammer fra 
et forsøg, hvor der har været et meget højt plan-
tetal ved sidste såtid. Efter endt ukrudtsbekæm-
pelse er plantetallet ved begge såtider næsten 
ens med i gennemsnit 75 planter pr. m2, hvilket 
er tilstrækkeligt i de forgrenede sorter, men lidt 
for lavt i den uforgrenede sort Viol. Det lidt lave 
plantetal og Viols dårlige ukrudtskonkurrence 
kan ses ved registreringerne af ukrudt, hvor der 
i Viol har været cirka dobbelt så høj ukrudts-
dækning sidst i juni som i de andre sorter. Der 
har ikke været forskel mellem de andre sorter, 
og	der	har	ikke	været	effekt	af	såtidspunktet	på	
ukrudtsdækningen. Ved høst har der været den 
laveste afgrødehøjde ved den tidlige såtid, men 
der har ikke været forskel på graden af lejesæd 
mellem sorterne. I løbet af vækstsæsonen har 
der været en kraftigere vegetativ vækst ved den 
sene såtid end den tidlige, hvilket måske kan for-
klare noget af forskellen i afgrødehøjde. Der har 
været kraftigst lejesæd i sorten Azuro, og denne 
sort er også gået i leje tidligere end de andre. 
Sorterne Boregine og Sanabor er også gået i leje. 
Disse tre sene sorter og til dels Iris er blevet ved 
med at have vegetativ vækst og sætte nye bæl-
ge, hvilket blandt andet også kan ses af, at de har 
en højere andel grønne kerner ved høst. Der har 

Tabel 14. Sorter og såtid i smalbladet lupin. (P12)

Lupin Såtids-
punkt

Plantebestand, 
planter pr. m2

Tokimbladet 
ukrudt, pct. 

dækning af jord Græs-
ukrudt, 

pct. 
dækning 

af jord 
før høst

Grå-
skimmel, 

pct. 
dækning 

på 
blade1)

Grå-
skimmel, 

pct. 
dækning 

på 
bælge1)

Afgrøde-
højde, 

cm

Kar. 
for leje-

sæd2)

Spild 
ved 

høst, 
hkg pr. 

ha

Grønne 
kerner, 
pct. af 
kerner

Udbytte, 
hkg 

kerne 
pr. haefter 

frem-
spirring

14 dage 
efter 
sidste 

ukrudts-
bekæm-

pelse

ultimo 
juni før høst

2012. Antal forsøg 5 5 4 5 5 4 4 4 5 2 2 3
Azuro3), 4) 30. marts 90 78 9 25 4 4 2 51 8 1,1 6,0 15,0
Azuro3), 4) 12. april 101 79 9 23 5 4 2 59 8 1,5 8,0 10,9
Boregine4) 30. marts 88 68 10 20 5 3 2 59 5 1,9 9,0 12,7
Boregine4) 12. april 90 71 9 21 4 4 2 64 6 2,2 10,0 10,2
Sanabor4) 30. marts 91 76 12 23 5 3 2 52 7 1,3 4,0 11,0
Sanabor4) 12. april 105 80 10 23 5 3 2 61 7 1,7 10,0 10,9
Iris4) 30. marts 93 75 10 21 6 3 2 60 3 2,5 4,0 19,7
Iris4) 12. april 101 79 9 21 4 3 3 68 3 2,2 7,0 15,6
Viol5) 30. marts 77 68 21 32 9 4 2 46 3 0,7 5,0 7,0
Viol5) 12. april 95 76 19 31 8 4 2 62 3 0,7 5,0 5,1
LSD 1 (sort) 2,8
LSD 2 (såtidspunkt) 2,4
LSD 12 ns

1) 50 pct. bælge i fuld størrelse.
2) Ved høst, skala 0-10, hvor 0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje.
3) Bitter lupin, kan ikke anvendes til fodring. 
4) Forgrenet lupinsort.
5) Uforgrenet lupinsort.
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været lidt færre grønne kerner, hvor der er sået 
tidligt.

Sorter og sådybde
I det ene forsøg, der er blevet høstet forsøgs-
mæssigt, er udbyttet ikke påvirket af sortsvalg 
(Azuro eller Iris) eller sådybde (3 til 4, 5 til 6 og 
7 til 8 cm dybde). Udbyttet er 19,4 hkg pr. ha. I 
de to anlagte forsøg har der været en tendens til 
lavere plantebestand ved at gå fra den anbefa-
lede sådybde på 3 til 4 cm til en dybere såning. 
Dog har der i alle forsøgsled været et tilstrække-
ligt plantetal efter fremspiring, men efter endt 
ukrudtsbekæmpelse er plantetallet i det ene 
forsøg mere end halveret. Ukrudtsdækningen, 
opgjort sidst i juni, er steget, jo dybere der er 
sået. Det kan muligvis være en konsekvens af et 
lidt lavere plantetal. Ukrudtsdækningen har væ-
ret lidt lavere i Azuro end i Iris. Se Tabelbilaget, 
tabel P13.

Vanding af lupin 
Der har ikke været merudbytte for vanding af lu-
pin i 2012 i forsøg, gennemført på Jyndevad for-
søgsstation (Aarhus Universitet). I forsøget ind-
går to sorter Iris (forgrenet) og Viol (uforgrenet), 
og der er høstet det største udbytte i uvandet Iris 
(27,9 hkg pr. ha). Der er vandet ved vandingsbe-
hov i markært i PC-Markvand, og der er vandet 
med to tredjedele af vandingsbehovet. Der er 
vandet én gang inden blomstring og i forsøgsled 
3 og 6 endnu en gang efter blomstring. Der har 

ikke været merudbytte for vanding. I Viol er der 
høstet mindre udbytte ved to vandinger end ved 
uvandet. Der har været forskel i angreb af grå-
skimmel, idet Viol er blevet tidligere angrebet 
end Iris, og selv om forskellen udligner sig noget 
i august, er der fortsat de kraftigste angreb i Viol. 
Vanding har ikke medført kraftigere gråskimmel-
angreb. Ét forsøg fra 2008 gav et stort merudbyt-
te for vanding af Viol, men sommeren 2008 var 
også meget tør og varm. Se Tabelbilaget, tabel 
P14.

Udbyttestabilitet i blandsæd af lupin og 
vårhvede 
Udbyttet i blandsæd af forgrenet lupin og vår-
hvede er på niveau med renbestand af vårhvede 
i årets forsøg med 40 gentagelser hen over et 
uensartet areal. Samtidig opnås der et lavere 
vandindhold i lupin, høstet i blandsæd, sam-
menholdt med lupin i renbestand.
 For at undersøge, om der kan opnås større 
og mere stabile udbytter ved at så blandsæd på 
uensartede marker, er der anlagt tre forsøg med 
blandsæd og renbestande af vårhvede og lupin i 
40 gentagelser hen over forsøgsmarkerne. Som 
lupinsort er valgt Iris, som normalt modner sidst 
i august til først i september. Som vårhvedesort 
er valgt den langstråede Katoda, som antages 
at være forholdsvis konkurrencestærk over for 
ukrudt. Grundet det våde efterår har det ene 
forsøg ikke kunnet høstes, og det udgår derfor af 
dette års forsøgsserie.
 Udbyttet i renbestand af lupin er mindre end 
i renbestand af vårhvede og i blandsæd i begge 
forsøg. I forsøg 002 er der signifikant forskel 
på udbyttet mellem alle tre behandlinger. Det 

Der har været tydelig forskel på sorternes vækst. Til 
venstre den forgrenede sort Iris, til højre den ufor-
grenede Viol, der er tydeligt tidligere, men som også 
har en meget svag konkurrenceevne over for ukrudt. 
(Fotos: Lars Egelund Olsen, Videncentret for Land-
brug).

Behandlingerne i udbyttestabilitetsforsøget, der er 
anlagt i 40 gentagelser hen over marken. (Foto: In-
ger Bertelsen, Videncentret for Landbrug).
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ene forsøg (løbenr. 001) er sået på JB 4 den 30. 
marts, og forfrugt er byg/ærteblanding, mens 
det andet forsøg (løbenr. 002) er sået på JB 2 den 
2. maj med vinterrug som forfrugt. Der er forskel 
på udbyttepotentialet på de to lokaliteter, hvil-
ket afspejles i et væsentligt større udbytte i vår-
hveden i løbenr. 001. Her udgør lupinandelen i 
gennemsnit 31 procent af det samlede udbytte 
i blandsæden, mens lupinandelen i løbenr. 002 
udgør 55 procent af det samlede udbytte. Se ta-
bel 15. Ukrudtsdækningen er høj i begge forsøg, 
særligt pileurter har domineret, og der er i begge 
forsøg en signifikant lavere ukrudtsdækning i 
vårhvede end i de to øvrige behandlinger, mens 
der i det ene forsøg også er signifikant højere 
ukrudtsdækning i lupin end i både blandsæd og 
vårhvede. Vandprocenten i de høstede lupinfrø 
falder i begge forsøg fra et gennemsnitligt vand-
indhold på 38,6 procent i renbestand til 29,7 
procent i blandsæden, mens vandprocenten i 
hvedekernerne i begge forsøg er lavere i renbe-
stand end i blandsæd. 

Andre proteinafgrøder

Konklusion
Tre nye sorter af gul lupin har haft et proteinind-
hold over 40 procent, og af de screenede arter 
og sorter er det kun galega, det er helt irrelevant 
at arbejde videre med. I sent modne afgrøder 
som soja og hamp har høsttidspunktet stor be-
tydning for deres dyrkningsegnethed. En spe-

cialmaskine til høst og skårlægning af hamp har 
vist stor kapacitet og bedre udnyttelse af hele 
hampeplanten.

Alternative proteinkilder
Der er anlagt to demonstrationer med dyrkning 
af 12 forskellige proteinafgrøder. For nogle af ar-
terne har der været flere sorter, så der i alt har 
været 21 forskellige afgrøder. Se Tabelbilaget, 
tabel P16.
 Alle arter er sået på en gang omkring 1. maj, 
hvilket har været lige sent nok for hestebønner 
og lupins vedkommende, men til gengæld lidt 
for tidligt for amarant og galega. Det overord-
nede formål har været at demonstrere væksten 
af de forskellige arter og se, om nogle af dem er 
mere egnede end andre til dyrkning i Danmark. 
Bortset fra amarant har alle arter haft en tilfreds-
stillende fremspiring. Igennem vækstsæsonen 
har soja, quinoa, amarant og galega ikke haft en 
optimal vækst. De har ikke trivedes i den våde 
sommer. Der er registreret et kraftigt angreb af 
bladlus og noget chokoladeplet i hestebønner-
ne. I lathyrus er der registreret 20 til 30 procent 
dækning med meldug midt i juni.
 De forskellige arter og sorter modner på for-
skellige tidspunkter og er ikke høstet forsøgs-
mæssigt. Til gengæld er der klippet frøstande af 
de enkelte arter, efterhånden som de er modnet. 
Der er målt proteinindhold i ni forskellige plan-
ter. Lupinsorterne Mister, Baryt, og Dukat har 
haft 43,4, 46,3 og 46,1 procent protein. Lathy-
russorterne Derek og Krab har haft 32,7 og 31,1 
procent protein. Fodervikke har haft 36,1 pro-

Tabel 15. Udbyttestabilitet i blandsæd af lupin og vårhvede. (P15)

Renbestand og blandsæd 
af lupin og vårhvede

Løbenr. 001 Løbenr. 002

Tokimbl. 
ukrudt, 

pct. dæk-
ning af 

jord ved 
skridning

Vandpct. i kerne Råprotein pct. i 
tørstof Udbytte, 

hkg 
pr. ha, 
enkelt-
forsøg 

Tokimbl. 
ukrudt, 

pct. dæk-
ning af 

jord ved 
skridning

Vandpct. i kerne Råprotein, 
pct. i tørstof Udbytte, 

hkg 
pr. ha, 
enkelt-
forsøg 

vår-
hvede

lu-
pin

vår-
hvede

lu-
pin

vår-
hvede

lu-
pin

vår-
hvede

lu-
pin

2012. 1 forsøg
Vårhvede, Katoda 17a 22,3a 12,3a 40,0a 12a   20,8a 11,1a 21,7a
Lupin, Iris 22b 38,6a 37,1a 20,8b 30b 41,0a 37,3a 15,9b
Blandsæd 60 pct. vårhvede  
og 40 pct. lupin1) 21b 38,7a 21c 24,3c
Vårhvede-fraktion 23,1b 13,0b 26,7   24,0b 12,3b 11,0
Lupin-fraktion 28,4b 36,1a 12,0 31,0b 35,7b 13,3

Hvor der er forskellige bogstaver, er der signifikant forskel på niveauerne. 
1) Pct. af normal udsædsmængde.
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cent protein. De ikke kvælstoffikserende arter 
quinoa, amarant og oliehør har haft henholdsvis 
15,5, 17,7 og 26,8 procent protein. Sammensæt-
ning af aminosyrer fremgår af Tabelbilaget, tabel 
P16.

Såtid i soja
Der er anlagt tre forsøg med såtider i soja. To 
forsøg er kasseret på grund af lavt plantetal. Selv 
om planterne er spiret frem, er de døde efter 
fremspiring. Det tredje forsøg er gennemført, 
men er ikke høstet forsøgsmæssigt, da det først 
har været muligt at gennemføre høst medio no-
vember og med udsigt til et meget lille udbytte. 
Se Tabelbilaget, tabel P17 og for tidligere års 
forsøg Oversigt over Landsforsøgene 2011, side 
283.

Hamp – høstteknik 
Det er muligt med specialmaskine i én arbejds-
gang at høste hampefrø og blade og samtidig 
skårlægge hampestænglerne. På grund af det 
regnfulde efterår er årets forsøg med sorter af 
hamp ikke høstet forsøgsmæssigt. Se Tabelbila-
get, tabel P18.

I et demonstrationsprojekt med fokus på at ud-
nytte hele hampeplanten er en nyudviklet, hol-
landsk hampehøster blevet demonstreret hos 
en hampeavler på Sjælland. Formålet har været 
at vise metoder, hvor både frø og blade høstes, 
samtidig med, at stænglerne skårlægges. Derved 
kan hele planten udnyttes.
 Specialmaskinen er sammensat af en selvkø-
rende roeoptager, et 6 meter plukkebord på en 
teleskoparm, et 6 meter majsskærebord og en 
finsnitter. Se foto. Frøene afplukkes, og blade 
opsamles i tanken på maskinen og læsses af i 
frakørselsvogne i marken. Frø og blade er efter-
følgende blevet tørret og oprenset. De skårlagte 
stængler bliver liggende på skår til modning 
(rødning) på marken og bliver senere enten pres-
set i baller eller opsamlet løst. Demonstratio-
nen viser, at modning og tørring af de skårlagte 
stængler forløber hurtigere efter skårlægningen 
med specialmaskinen end normalt. Det skyldes, 
at skåret ved denne høstmetode er blevet mere 
rent og luftigt, da blade og frø er høstet af. Des-
uden har hampeavleren oplevet mindre støv ved 
oparbejdning af hampestænglerne. Kapaciteten 
af specialhøsteren har været 2 til 3 ha pr. time.
 Der er ikke målt udbytter ved demonstra-
tionen, men råvareudbytterne er vurderet til at 
være cirka 25 hkg frø og blade pr. ha og 80 til 
140 hkg stængler pr. ha.

Øverst i billedet ses amarant og nederst lathyrus, til 
højre en lathyrusbælg og til venstre selve planten. 
(Fotos: Inger Bertelsen og Peter Mejnertsen, Viden-
centret for Landbrug).

Specialbygget hollandsk hampehøster, der i én 
arbejdsgang afplukker blade og frø og samtidig 
skårlægger stænglerne. De afplukkede blade og 
frø (indsat foto) blæses i tanken på ladet af høste-
ren. (Fotos: Tomas Fibiger Nørfelt, Videncentret for 
Landbrug).
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I sædskiftearealerne på Foulumgård er frøudbyt-
tet i hamp blevet målt ved planteklip. Her ligger 
frøudbyttet i år i intervallet 543 til 849 kg pr. ha 
med de største udbytter i de ugødede parceller 
og de mindste udbytter i gødede parceller. I beg-
ge behandlinger er der blevet nedpløjet efteraf-
grøder forud for såning af hamp. Denne forskel 
mellem gødede og ugødede parceller svarer til 
tendensen i tidligere år. Modsat forholder det 
sig med biomasseudbyttet, hvor de gødede par-
celler giver det største biomasseudbytte. Et lavt 
gødningsniveau fremmer frøsætningen i hamp, 
og et højt gødningsniveau fremmer hampeplan-
tens vegetative vækst.

Efterafgrøder
Konklusion
Årets forsøg viser, at der kan optages betyde-
lige mængder kvælstof, fosfor, kalium og svovl 
i efterafgrøder, sået efter høst. Efterafgrøderne 
skal sås så tidligt som muligt, da biomassepro-
duktionen falder med 2 til 3,5 procent pr. dag, 
når såtidspunktet udsættes fra slutningen af juli 
til slutningen af august. Gul sennep/fodervik-
keblanding har klaret sig godt på tværs af forsø-
gene med 29,6 hkg tørstof pr. ha, mens gul lupin 
og lupin/triticaleblanding opnår udbytter på 25 
til 28 hkg tørstof pr. ha.
 Forsøg med fokus på efterafgrøders optagel-
se af fosfor og kalium viser en tendens til, at det 
største udbytte i kalium er høstet i honningurt, 
hvilket også er tendensen i efterafgrødeforsøget 
med biomasse.

Screening af efterafgrøder, sået efter høst 
Der er i 2011 og 2012 gennemført en forsøgs-
serie med udbyttescreening af 15 forskellige 
efterafgrøder (renbestande og blandinger), sået 
primo august efter høst på økologiske arealer 
med et lavt kvælstofniveau i jorden. Forsøgene 
blev i 2011 gennemført på JB 1 og JB 4 som de-
monstrationsparceller uden gentagelser i mar-
ken, mens forsøgene i 2012 er gennemført på JB 
1 med to gentagelser pr. forsøg. I dette års for-
søg er de tre lavest ydende efterafgrøder i 2012 
erstattet med honningurt, smalbladet lupin og 
foderradise.
 Der er tydelig forskel på, hvilke efterafgrø-

der der i 2011 klarede sig bedst i de to forsøg. 
På JB 1 klarede de kvælstoffikserende afgrøder 
lupin, triticale/lupin-blanding og hestebønne sig 
bedst, men udbytterne var ikke imponerende, 
da de bedst ydende efterafgrøder kun gav mel-
lem 14 og 18 hkg tørstof pr. ha. Tre forhold var 
sandsynligvis årsag til det lille tørstofudbytte. 
For det første var forsøget anlagt med forfrugt 
rajsvingel, hvilket kan have immobiliseret det 
plantetilgængelige kvælstof, dernæst kan den 
megen nedbør i sommer og efterår have udva-
sket tilgængeligt kvælstof, og endelig var der i 
august og september problemer med ukrudt (pi-
leurter) i forsøget. På JB 4 var udbyttet af gul sen-
nep/fodervikkeblandingen 31,5 hkg tørstof pr. 
ha. Renbestand af gul sennep, hestebønne, gul 
lupin og olieræddike gav alle over 20 hkg tørstof 
pr. ha, mens kolbehirse, boghvede og katost gav 
utilfredsstillende udbytter på lige over 10 hkg 
tørstof pr. ha. Her var sammenhængen mellem 
andelen af bælgplanter og udbyttet i efterafgrø-
derne ikke tydelig. Kvælstofindholdet i afgrøden 
var	2	 til	4,5	procent	 (totalkvælstof	 i	 tørstoffet),	
hvilket for de højst ydende efterafgrøder svare-
de til mellem 60 og 80 kg kvælstof pr. ha, opsam-
let i den høstede biomasse.
 Forsøgene i 2012 er anlagt på JB 1 med hen-
holdsvis forfrugt gulerod og forfrugt vårbyg/hel-
sæd. I forsøget med gulerod er lupin og lupin/tri-
ticaleblandingen topscorere med henholdsvist 
34,9 og 32,4 hkg tørstof pr. ha, mens gul sennep/
fodervikkeblandingen opnår 27,8 hkg tørstof pr. 
ha. I forsøget med forfrugt vårbyg/helsæd giver 
olieræddike det største udbytte med 22,9 hkg 
pr. ha.

Gul lupin har klaret sig godt i en ompløjet rajsvin-
gelmark. (Fotos: Inger Bertelsen, Videncentret for 
Landbrug).
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I gennemsnit af de to års forsøg nederst i tabel 
16 er forsøget på JB 1 i 2011 samt forsøget med 
forfrugt vårbyg/helsæd i 2012 udeladt. Som det 
ses, har gul sennep/fodervikkeblandingen givet 
det største udbytte på tværs af de to år, om end 
der ikke er sikre forskelle på efterafgrødernes 
udbytte. I de højest ydende efterafgrøder er 
der i gennemsnit af forsøgene høstet op til 89 
kg kvælstof, 13 kg fosfor, 72 kg kalium og 13 kg 
svovl.

Biomasseproduktion i efterafgrøder
Forsøg med efterafgrøder, sået efter høst, viser 
en signifikant virkning af såtidspunkt, og bio-
masseproduktionen falder i gennemsnit med 2 
til 3,5 procent pr. dag, når såtiden udsættes fra 
slutningen af juli til slutningen af august. Der er 
endvidere signifikant forskel på de enkelte ef-
terafgrøders biomasseproduktion.
 Denne forsøgsserie belyser såtidspunktets 
betydning for udbyttet af fem forskellige ef-
terafgrøder, sået på fire såtider med cirka ti 
dages mellemrum med første såtid ultimo juli. 

I 2011 var to forsøg anlagt på henholdsvis JB 1 
og JB 4, og i 2012 er forsøgene anlagt på JB 1 og 
JB 2. Resultaterne viser, at der er signifikant for-

Tabel 16. Screening af efterafgrøder til biomasseproduktion. (P19, P20, P21)

Efterafgrøder 
Ukrudt, pct. 
dækning af 
jord 10. okt.

Bælg-
planter, pct. 

af planter

Pct. 
total-N i 
tørstof

Pct. P 
i tørstof

Pct. K 
i tørstof

Pct. S
i tørstof

Udbytte, 
hkg tørstof 

pr. ha

2012. 2 forsøg
Gul sennep, 6 kg og fodervikke, 60 kg (reference) 3 44 2,7 0,4 2,0 0,4 22,3
Honningurt, 15 kg 2 0 2,2 0,5 2,2 0,3 23,3
Smalbladet lupin, 100 spiredygtige frø pr. m2 11 100 3,0 0,4 1,9 0,4 19,0
Foderradise, 20 kg 5 0 3,1 0,5 2,3 0,4 6,8
LSD ns

2011. Antal forsøg 2 2 2 2 2 2 1
Gul sennep, 6 kg og fodervikke, 60 kg (reference) 4 50 2,8 0,4 2,4 0,5 31,5
Katost, 15 kg 30 0 3,1 0,6 3,0 0,5 5,2
Boghvede, 60 kg 30 0 3,3 0,9 3,0 0,4 6,1
Kolbehirse, 25 kg 40 0 3,7 0,7 3,1 0,5 5,6
LSD ns

2011-2012. 2 forsøg
Olieræddike, 14 kg 2 0 2,5 0,5 3,2 0,5 22,5
Gul sennep, 10 kg 3 0 1,9 0,4 2,3 0,5 22,9
Gul sennep, 6 kg og fodervikke, 60 kg 2 44 2,4 0,4 2,3 0,4 29,6
Vinterrybs, 12 kg 8 0  -  -  -  - 13,0
Vinterrybs, 7 kg og vintervikke, 40 kg 6 60 3,9 0,5 3,5 0,4 15,7
Italiensk rajgræs, 12 kg og persisk kløver, 7 kg 10 49 3,2 0,6 3,3 0,4 15,5
Vinterrug, 40 kg og vintervikke, 40 kg 5 83 4,4 0,6 3,2 0,4 15,1
Triticale, 50 kg og vintervikke, 40 kg 5 94 4,1 0,6 3,1 0,4 17,1
Stauderug, 50 kg og persisk kløver, 7 kg 8 65 3,6 0,5 3,1 0,3 11,5
Triticale, 50 kg og lupin, 170 kg 5 100 3,3 0,5 2,4 0,3 24,7
Lupin, 170 kg 9 100 3,2 0,5 2,2 0,3 28,1
Hestebønne, 170 kg 13 100 3,4 0,4 2,3 0,2 20,0
LSD ns
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Figur 1. Udbytter i fem efterafgrøder, sået på fire 
forskellige såtidspunkter efter høst.
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skel på tørstofudbyttet ved de fire såtider. Stør-
ste udbytte var i 2011 på 32,6 hkg tørstof pr. 
ha, mens gennemsnitsudbyttet er 26,3 hkg tør-
stof pr. ha i 2012. En beregning af udbyttetabet 
pr. dag, såtiden udsættes, viser, at efterafgrø-
dernes udbytter falder 2 til 3,5 procent pr. dag, 
når såtiden udsættes fra ultimo juli. Se figur 1. 

Tørstofudbyttet pr. ha er signifikant forskelligt 
mellem efterafgrøder i 2012 med gul sennep/
fodervikkeblandingen i top på tværs af såtider. 
Se tabel 17. Gul lupin ligger dog højest ved før-
ste og anden såtid. Udbytterne var i 2011 ikke 
signifikant forskellige mellem efterafgrøderne, 
men der var en tendens til, at de samme ef-

Tabel 17. Biomasseproduktion i efterafgrøder. (P22, P23, P24)

Efterafgrøder Ukrudt, pct. dækning 
af jord 10. okt.

Total-N, pct. 
i tørstof

Pct. P 
i tørstof

Pct. K 
i tørstof

Pct. S 
i tørstof

Udbytte, hkg 
tørstof pr. ha

2012. 2 forsøg
Efterafgrøde
10 kg gul sennep 4 2,4 0,4 2,8 0,5 17,1
6 kg gul sennep, 60 kg fodervikke 6 3,3 0,4 3,0 0,5 17,4
7 kg vinterrybs, 40 kg vintervikke 7 3,8 0,5 3,8 0,4 10,7
50 kg stauderug, 7 kg persisk kløver 14 3,7 0,5 3,0 0,3 6,1
170 kg gul lupin 16 3,3 0,5 2,5 0,3 16,8
LSD 1 (udbytte kg tørstof, efterafgrøde) 5,9

2012. 2 forsøg
Såtid
25.-30. juli 12 3,0 0,3 2,7 0,4 20,8
5.-10. august 9 3,0 0,5 2,9 0,4 18,2
15.-20. august 10 3,4 0,5 3,2 0,4 12,2
25.-30. august 7 4,0 0,5 3,7 0,5 5,4
LSD 2 (såtid) 4,9

2011. 2 forsøg
Efterafgrøde
10 kg gul sennep 8 2,9 0,4 2,6 0,5 10,9
6 kg gul sennep, 60 kg fodervikke 5 3,7 0,5 2,8 0,4 14,3
7 kg vinterrybs, 40 kg vintervikke 5 4,7 0,5 3,7 0,4 7,8
50 kg stauderug, 7 kg persisk kløver 8 4,5 0,6 3,2 0,4 4,2
170 kg gul lupin 5 3,8 0,5 2,7 0,3 13,9
LSD 1 (udbytte kg tørstof, efterafgrøde) ns

2011. 2 forsøg
Såtid
25.-30. juli 10 3,0 0,4 2,8 0,3 18,1
5.-10. august 8 3,3 0,5 3,0 0,3 13,9
15.-20. august 5 4,8 0,5 3,2 0,4 8,0
25.-30. august 3 4,5 0,6 3,1 0,5 1,0
LSD 2 (såtid) 7,0

2011-12. 3 forsøg
Efterafgrøde
10 kg sennep, gul 6 2,6 0,4 2,9 0,6 17,6
6 kg gul sennep, 60 kg fodervikke 7 3,4 0,4 3,0 0,5 18,7
7 kg vinterrybs, 40 kg vintervikke 8 4,0 0,5 4,0 0,4 10,8
50 kg stauderug, 7 kg persisk kløver 14 4,4 0,6 3,5 0,4 6,8
170 kg gul lupin 14 3,7 0,6 2,8 0,3 16,9
LSD 1 (udbytte kg tørstof, efterafgrøde) 4,0

2011-12. 3 forsøg
Såtid
25.-30. juli 13 2,9 0,5 2,9 0,4 22,1
5.-10. august 10 3,0 0,5 3,1 0,4 18,7
15.-20. august 9 3,7 0,5 3,4 0,4 12,1
25.-30. august 6 4,8 0,6 3,6 0,5 3,9
LSD 2 (såtid) 3,6
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terafgrøder, henholdsvis gul sennep-/fodervik-
keblanding på JB 4 og lupin på JB 1, opnåede 
de største udbytter på tværs af såtiderne. I gen-
nemsnittet af de to års forsøg nederst i tabel 17 
er forsøget på JB 1 i 2011 udeladt, da forfrugten 
rajsvingel tilsyneladende havde immobiliseret 
det plantetilgængelige kvælstof, og resultater-
ne stemte derfor ikke overens med resultaterne 
i de øvrige tre forsøg.
 Den høstede biomasse fra 2011 forsøgene 
blev analyseret for indhold af kvælstof, fosfor 

og kalium. Ved de to tidlige såtider på JB 4 blev 
der opnået en kvælstofoptagelse i de høstede ef-
terafgrøder på mellem 40 og 94 kg kvælstof pr. 
ha. På JB 1 var den samlede kvælstofopsamling 
i afgrøderne væsentligt lavere med det største 
kvælstofudbytte pr. ha ved det tidligste såtids-
punkt, hvor udbyttet var mellem 20 og 65 kg 
kvælstof pr. ha i efterafgrøderne. Der blev end-
videre høstet betydelige mængder kalium og 
fosfor i efterafgrøderne. Det største udbytte af 
kalium blev opnået ved første såtid på JB 4, hvor 
der blev høstet mellem 50 og 95 kg kalium pr. 
ha og mellem 8 og 14 kg fosfor pr. ha. I 2012 er 
der i gennemsnit høstet 40 til 83 kg kvælstof pr. 
ha i de først såede efterafgrøder med det største 
kvælstofudbytte pr. ha i lupin.

Fosfor og kaliumoptagelse i efterafgrøder
Der er gennemført tre forsøg med efterafgrøder 
og fokus på deres fosfor- og kaliumoptagelse. 
Planteklip til udbytte og næringsstofanalyser er 
foretaget både for roden og toppen. Prøverne er 
opgjort på ledniveau, hvilket betyder, at resulta-
terne ikke er lige så sikre, som hvis der var ud-
taget prøver på parcelniveau. Forsøgene er gen-
nemført som tofaktorielle, nemlig med og uden 
gødning. Den gødskede del af forsøget er før 
såning tildelt 60 kg kvælstof pr. ha i form af Bio-

Såtidsforsøget i økologiske efterafgrøder. Forrest til 
venstre parceller, sået den 1. august, til højre sået 
den 28. august. De mellemliggende såtider ses i 
baggrunden. (Foto: Inger Bertelsen, Videncentret 
for Landbrug).

Tabel 18. Fosfor- og kaliumoptagelse i efterafgrøder. (P25)

Efterafgrøde

Plante-
bestand, 

kar. 
0-101)

Plante-
højde, 

cm2)

Planteprøver, top Planteprøver, rod Planteprøver, rod+top

Udbytte, 
hkg 

tørstof 
pr. ha

Pct. N i 
tørstof

Pct. P i 
tørstof

Pct. K i 
tørstof

Udbytte, 
hkg 

tørstof 
pr. ha

Pct. N i 
tørstof

Pct. P i 
tørstof

Pct. K i 
tørstof

Udbytte, 
hkg 

tørstof 
pr. ha

N, kg 
pr. ha

P, kg 
pr. ha

K, kg 
pr. ha

Efterafgrøde
2012. 3 forsøg
Gul sennep 10 101,0 23,2 2,6 0,4 3,1 18,5 1,1 0,3 1,9 41,8 78,8 15,5 107,6
Vinterrybs 9 14,5 7,2 3,3 0,5 4,3 29,7 2,3 0,6 3,1 36,1 92,5 20,1 126,2
Vinterrug3) 9 18,5 5,0 4,2 0,7 3,3 - - - - - - - -
Gul lupin 6 48,5 18,1 3,5 0,5 2,7 20,7 2,3 0,4 2,2 39,1 114,1 16,6 93,2
Honningurt 9 63,5 22,5 2,4 0,6 4,5 10,2 1,2 0,5 3,1 32,8 63,1 19,4 131,0
Foderradise4) 9 25,5 9,8 3,3 0,7 5,2 18,1 2,0 0,7 4,2 27,8 66,2 19,5 125,1
LSD 4,9 10,8 ns6) ns6) ns6) ns6)

Gødning
2012. 3 forsøg
Ingen gødning 9 42,5 12,9 3,1 0,6 3,7 16,6 1,7 0,5 2,8 30,9 67,7 16,5 96,0
60 kg N ved såning5) 9 48,0 15,7 3,3 0,6 4,0 22,2 1,9 0,5 3,1 40,1 98,1 19,9 137,2
LSD 3,4 ns ns6) 18,56) 3,96) 30,86)

1) Skala 0-10, 0 = ingen planter.
2) Målt den 20. oktober 2012.
3) Der er ikke høstet rødder i rug, da det er yderst vanskeligt pga. rugens trevlerod.
4) Af typen Strukturator.
5) Biogrow: Kød- og benmel i balnding med vinasse (NPK 10-1-3).
6) LSD-værdi er beregnet uden vinterrug og gul lupin.



326

Økologi – kløvergræs

Tabel 19. Forårsvækst i hvidkløvergræs til afgræsning. (P26)

Kløvergræs Afpudset, dato Afgrøde-
højde, cm1)

Tørstof,
pct. 

Råprotein, 
pct. af TS

NEL20, MJ pr. 
kg TS

Udbytte, 
NEL20 a.e. 

pr. ha

Daglig tilvækst, 
NEL20 a.e. pr. ha

fra 23. maj 14 dage

2012. 2 forsøg
Slæt 23. april ingen  8 22,5 19,6 7,1  4,6  -  - 
Slæt 30. april ingen 15 19,7 20,3 7,1  9,6 0,71  -
Slæt 7. maj ingen 13 19,3 18,7 7,1 16,7 0,86 0,86
Slæt 7. maj 23. april 10 20,5 18,9 7,2  8,6  - 0,61
Slæt 14. maj ingen 18 17,1 17,7 7,1 21,2 0,79 0,83
Slæt 14. maj 30. april 13 16,1 22,1 7,2  9,0  - 0,64
Slæt 21. maj ingen 23 16,3 16,5 6,9 30,1 0,94 0,96
Slæt 21. maj 23. april og 7. maj 13 16,5 21,3 7,0  9,4  - 0,67

1) Målt med plademåler.

grow. På den ene lokalitet har lupinerne øjen-
synligt ikke kunnet tåle Biogrow, da de er visnet 
ned efter fremspiring. Se Tabelbilaget, tabel 
P25. Der har ikke været vekselvirkning mellem 
arter og gødning. Efterafgrøderne har således 
reageret ens på tildelingen af gødning. Derimod 
er der signifikant merudbytte for gødskningen i 
hkg, kvælstof og kalium pr. ha, når udbytterne 
for top og rod bliver slået sammen. Se tabel 
18. Udbyttestigningen i kvælstof i den høstede 
rod og top er mindre end den tildelte mængde, 
hvilket kan skyldes, at det ikke er muligt at få 
alle rødderne med op, eller at der fortsat ikke 
er optaget kvælstof tilbage i jorden. For kaliums 
vedkommende er der optaget markant mere ka-
lium, hvis der gødskes.
 For det samlede udbytte i top og rod er der 
ikke forskel mellem arterne, men der er stor 
forskel mellem arterne på, om hovedparten af 
biomassen stammer fra rod eller top. Særligt vin-
terrybs, vinterrug og i nogen udstrækning foder-
radise har haft en begrænset vækst over jorden, 
men til gengæld har særligt vinterrybs haft en 
stor rodproduktion.

Kløvergræs – dyrkning
Konklusion
Der har i gennemsnit i perioden fra 23. april til 
21. maj været en daglig tilvækst i kløvergræs på 
0,94 NEL20 a.e. pr. ha, men med stor variation 
mellem forsøgene og gennem perioden. Der har 
været 71 procent lavere tilvækst, hvor kløver-
græsset er blevet afpudset 14 dage inden slæt 

for at simulere betingelserne i en afgræsnings-
mark.

Hvidkløvergræs til afgræsning
Der er gennemført to forsøg i kløvergræsblan-
ding Ø22 med ugentlige slæt fra begyndende 
vækst til ultimo maj. Hermed kan den ugentlige 
tilvækst beregnes. Forsøgene er anvendt til vali-
dering af den økologiske afgræsningsprognose, 
som er blevet lanceret op til afgræsningssæson 
2012. Afgræsningsprognosen giver et bud på 
den daglige tilvækst en uge frem, idet kløver-
græsvæksten beregnes på baggrund af aktuelle 
lokale klimadata og vækstkurver for kløvergræs. 
Der er i de to forsøg ved sidste slæt den 21. maj 
høstet henholdsvis 35 og 25 NEL20 a.e. pr. ha, 
hvilket stemmer med de klimatiske forhold i de 
to forsøg. Det ene forsøg er anlagt på en kold 
lokalitet, hvorfor kløvergræsvæksten er startet 
senere. I tabel 19 er vist gennemsnittet af de to 
forsøg. Data for de enkelte forsøg kan ses i Tabel-
bilaget, tabel P26.
 Udbyttet, hvor der ikke tidligere er taget 
slæt, er på ugebasis beregnet til mellem 0,64 og 
1,27 NEL20 a.e. pr. ha pr. dag og stemmer godt 
overens med de klimatiske data fra de områder, 
hvor forsøgene er anlagt. Denne tilvækst ligger 
over det niveau, der kan forventes i en afgræs-
ningsmark, hvor græsset bliver bidt af og skal 
gro igen efter afgræsning. For at simulere en 
tilvækst, der minder mere om forholdene i en 
afgræsningsmark, er der i andre forsøgsled fore-
taget en afpudsning 14 dage før, der skal tages 
slæt.
 En direkte sammenligning af 14 dages til-
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vækst ved de tre slættidspunkter i maj viser, at 
tilvæksten i de afpudsede forsøgsled har været 
mellem 70 og 78 procent af væksten uden af-
pudsning, afhængigt af slættidspunkt. I en reel 
afgræsningssituation vil tilvæksten være endnu 
lavere, da der vil ske en hyppigere afbidning end 
hver 14. dag.
 Energiindholdet i græsset er faldet, efterhån-
den som græsset er blevet ældre, startende ved 
7,23 MJ pr. kg tørstof den 23. april og faldende 
til 6,93 MJ pr. kg tørstof den 21. maj. Det har væ-
ret lidt højere, hvor græsset har været afpudset. 

Majs  dyrkning

Konklusion
Såning af majs midt i maj i stedet for først i maj 
har ikke medført udbyttenedgang i 2012 eller 
som gennemsnit af 14 forsøg i 2009 til 2012. 
Ved at udskyde såningen fra midt i maj til cirka 1. 
juni mistes 1,3 NEL20 a.e. pr. ha pr. dag i 2012 og 
1,0 NEL20 a.e. pr. ha pr. dag som gennemsnit for 
de fire år. Der er som gennemsnit for alle år en 
tendens til øget udbytte ved øget sådybde ved 
de to sidste såtider. Der er ikke opnået merud-
bytter for placering af Biogrow ved såning. I én 
demonstration i 2012 har dybere såning af majs 
ikke reduceret rågeangreb. Resultaterne for flere 
år er ikke entydige. Ringanalyse af koldtest i majs 
har givet nyttig information om udenlandske la-
boratorier.

Såtid, sådybde og Biogrow i majs
Der er gennemført fire forsøg med såtid og så-
dybde i majs i 2012. I de tre forsøg er der høstet 
udbytte ved alle tre såtider, mens majsen ved 
den tidlige såtid i det fjerde forsøg er ødelagt af 
rågeangreb. I et forsøgsled ved den midterste så-
tid er der udbragt Biogrow ved såning. I tabel 20 
ses resultaterne af årets forsøg samt alle forsøg, 
gennemført i perioden 2009 til 2012. 

Såtid
Der har i 2012 ikke været signifikant forskel på 
udbyttet ved den tidlige (den 3. maj) og den mel-
lemste (den 14. maj) såtid. Der har været signi-
fikant udbyttenedgang på 25 NEL20 a.e. pr. ha 
ved at udskyde såningen fra 14. til 31. maj. Der 

er også tydelig forskel i tørstofprocent og stivel-
sesudbytte mellem de to første og den seneste 
såtid. Energiindholdet, målt som NEL20 MJ pr. kg 
tørstof, er også faldet signifikant med udskudt 
såning. Se tabel 20.
 Der er gennemført otte forsøg i 2009 til 2012 
med alle tre såtider. Som gennemsnit af disse 
otte forsøg har der ikke været udbyttenedgang 
ved at gå fra den tidlige til den midterste såtid, 
men en signifikant udbyttenedgang på cirka 20 
NEL20 a.e. pr. ha ved først at så omkring 1. juni 
i forhold til de to tidligere såtidspunkter. I langt 
de fleste af forsøgene er der foretaget håndhak-
ning af ukrudt, da ukrudtsbekæmpelse er svær 
at styre i forsøg med flere såtider. Alligevel har 
der været en større ukrudtsdækning ved den tid-
lige såning. I praksis betyder en tidligere såning, 
at der bliver en længere periode, hvor majsen 
ikke gror så hurtigt, og ukrudtet skal bekæmpes.
 I 14 forsøg fra 2009 til 2012 er der høstet ud-
bytte ved de to seneste såtider. Se tabel 20. Der 
er høstet et større udbytte ved såning midt i maj 
i forhold til først i juni. Ved såning i 5 cm dybde 
har udbytteforskellen været 17 NEL20 a.e. pr. ha, 
hvilket svarer til 1,0 NEL20 a.e. pr. ha pr. dag, så-
ningen er udsat efter midten af maj. Der er signi-
fikant forskel, uanset hvilken dybde der er sået i. 
Se mere om sådybde nedenfor.

Sådybde
I 2012 har sådybden ikke haft signifikant betyd-
ning for udbyttet, men ved den midterste såtid 
er der tendens til større udbytte ved den dybeste 
såning. Som gennemsnit af alle år ses denne ten-
dens både ved den midterste og den sene såtid.
 Majsen er sået i forskellige dybder. Ved den 
tidlige såtid er der kun sået i 5 cm dybde, da 
fremspiringen ellers ville være for usikker. Ved 
den anden såtid er der sået i 5 og 8 cm dybde, 
og der har i 2012 været en tendens til større ud-
bytte ved dybere såning. Ved den tredje såtid er 
der sået i 5, 8 og 10 til 11 cm dybde. I 2012 har 
der ikke været forskel på udbyttet som følge af 
sådybde, men som gennemsnit af fire år har der 
været en tendens til stigende udbytte med sti-
gende sådybde. 

Biogrow
I 2012 er Biogrow, placeret ved såning, tilføjet 
som et ekstra forsøgsled ved den midterste så-
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tid, sået i 5 cm dybde. Biogrow har ikke givet 
merudbytte i majsen. Der er tildelt 300 kg pr. ha, 
i et forsøg dog kun den halve mængde, da det 
teknisk ikke har været muligt at tildele en større 
mængde. I to andre forsøg er leddet med Bio-
grow sået tre dage senere end de andre forsøgs-
led ved denne såtid.

Dybsåning af majs mod råger
I én gennemført demonstration i 2012 har dy-
bere såning af majs ikke reduceret rågeangreb. 
Der er sået i 5, 8 og 11 cm dybde. Demonstra-
tionerne er anlagt, hvor der er problemer med 
rågeangreb, og der er ikke gjort noget for at 
skræmme rågerne væk. Der er registreret, i hvor 
høj grad majsen er skadet af rågeangreb. Der 
har næsten ingen planter været tilbage i de tre 
forsøgsled. Det er vurderet, at langt den største 
skade er sket som følge af angreb af råger. Her 
har	den	øgede	sådybde	ikke	haft	nogen	effekt.	I	
2011	blev	der	heller	ikke	fundet	effekt	af	dybere	
såning, men i 2009 og 2010 nedsatte den dybe-
re såning skaderne ved rågeangreb, specielt ved 
den dybeste såning. På baggrund af demonstra-
tionerne må det konkluderes, at dybere såning 
ikke kan stå alene som indsats mod rågeangreb. 
Se Tabelbilaget, tabel P29 og P30.
 I tabel 20 er vist resultaterne af en anden for-
søgsserie, og her kan ses udbytter i majs ved for-
skellige sådybder, hvor der ikke har været angreb 
af råger.

Koldtest i majs
Fire udenlandske laboratorier har deltaget i en 
ringanalyse af koldtest i majs (identiske prøver 
sendes til flere laboratorier for at teste analyse-
resultatet). Der er i maj sendt to ubejdsede og 
to bejdsede prøver til hvert laboratorium. Labo-
ratorierne har ikke vidst, at de har deltaget i en 
ringtest, men har efterfølgende bidraget med 
oplysninger om deres metoder. Partierne er ud-
valgt tilfældigt blandt udsæd, udbudt i Danmark 
i foråret 2012. For de bejdsede prøver har der 
ikke været ret stor forskel mellem laboratori-
erne, idet begge partier er kommet ud med en 
koldtest på mellem 95 og 99 procent. Se tabel 
21.
 Helt anderledes ser det ud for de to ubejd-
sede partier, hvor resultaterne spænder fra 55 
til 99 procent. Her spiller laboratoriernes ana-

Der har været tydelig forskel mellem såtiderne i 
årets forsøg, hvilket også giver sig udtryk i markant 
udbyttenedgang ved sen såning. (Foto: Inger Bertel-
sen, Videncentret for Landbrug).

Såning af økologisk majs
•	 	Så	ikke,	før	jordtemperaturen	er	over	10	

grader C, og der er udsigt til godt vejr 
uden kraftig nedbør.

•	 	Med	 effektiv	 ukrudtsbekæmpelse	 kan	
der i nogle år opnås merudbytter ved at 
så cirka 1. maj, hvis jordtemperaturen er 
høj og stabil.

•	 	Ved	en	kold	periode	i	maj	kan	det	mulige	
merudbytte hurtigt sættes til på grund af 
utilstrækkelig ukrudtskontrol.

•	 	Ved	 at	 udsætte	 såningen	 til	 midt	 i	 maj	
opnås en kortere periode med behov for 
ukrudtsbekæmpelse.

•	 	Ved	 udsættelse	 af	 såningen	 til	 cirka	 1.	
juni mistes udbytte, og der er risiko for, 
at majsen ikke bliver ensileringsmoden. 
Man skal kunne bære et lille stivelsesud-
bytte i majsen.

•	 	Etablerer	man	majs	efter	første	slæt	græs,	
kan det opnåede udbytte i kløvergræsset 
opveje noget af det mistede udbytte i 
majsen. Dette bør kun praktiseres, hvor 
der er mulighed for vanding.

•	 	Ved	sen	såning	kan	man	med	fordel	øge	
sådybden.

•	 	Anvend	en	sort,	der	er	tidlig	i	forhold	til	
det klimatiske område.

•	 	Ved	 sen	 såning	 skal	 der	 altid	 anvendes	
meget tidlige sorter.

Strategi
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lysemetoder ind. LfL, AGES og LTZ anvender jord 
i deres analyse. LfL anvender jord fra ekstensivt 
landbrug for at undgå pesticidrester, som kan 
have indflydelse på resultatet. AGES anvender 
jord fra en majsmark, men lægger ikke vægt på, 
om jorden har været ekstensivt eller intensivt 
drevet. Selv om der er forskel på resultaterne, 
er det nok ikke mere, end der må forventes, idet 
den anvendte jord har meget stor betydning for 
resultatet af koldtesten. 
 LTZ anvender også jord i deres test, men de 
bejdser rutinemæssigt ubejdsede partier med 
Thiram, med mindre der udtrykkeligt er bedt om 
andet. De ubejdsede frø i ringanalysen er altså 
blevet bejdset inden koldtesten.
 LUFA anvender ikke jord, men spagnum i de-
res test. De ubejdsede prøver har en høj spiring 
ved denne koldtest. Alene det, at der er anvendt 

Tabel 20. Majs, sået efter kløvergræs, såtid og sådybde. (P27, P28) 

Silomajs

Så-
dyb-
de, 
cm

Jord-
tem-
pera-
tur, 
gra-
der 

C

Primo juli Før høst

Dato 
for beg. 
blom-
string

Tør-
stof, 
pct.

Gram pr. kg tørstof

FK 
org. 
stof

FK 
NDF, 
pct. 

iNDF, 
g pr. 

kg 
NDF

NEL20, 
MJ pr. 
kg TS

Udb. og merudb. 
pr. ha

plan-
te- 

høj-
de, 
cm

ukrudt, 
pct. 

dæk-
ning af 

jord

plan-
ter, 

antal 
pr. 
m2

kol-
ber, 

antal 
pr. 

plan-
te

plan-
te- 

høj-
de, 
cm

kar. 
for 

leje-
sæd1)

rå-
pro-
tein

sti-
velse NDF

hkg 
sti-

velse

hkg 
tør-
stof

NEL20 
a.e. 

2012. 3 forsøg
Såning d. 3. maj 5,2 11,0 62 46 8,5 1,0 203 0 7. aug. 28,7 94 343 416 74,0 59,8 193 6,20 37,3 108,5 90,5
Såning d. 14. maj 5,2 10,2 55 31 8,9 1,0 209 1 11. aug. 27,0 95 282 441 72,6 59,1 213 5,95 -7,3 -2,0 -5,3
Såning d. 14. maj 6,6 10,2 58 39 9,4 1,0 212 2 11. aug. 26,4 93 289 542 72,1 59,2 201 5,98 -3,8 7,5 2,9
Såning d. 14. maj
+ Biogrow2) 5,4 10,2 52 31 9,4 1,0 215 0 14. aug. 25,8 93 251 460 71,5 58,7 210 5,85 -9,0 4,1 -1,9
Såning d. 31. maj 5,0 13,7 26 19 9,9 0,9 217 0 27. aug. 19,9 97 59 509 68,7 57,8 234 5,38 -32,3 -22,8 -28,5
Såning d. 31.maj 8,0 13,6 25 22 10,2 0,9 215 0 28. aug. 19,7 99 51 507 69,0 58,4 235 5,39 -33,0 -23,7 -29,0
Såning d. 31. maj 9,7 13,7 25 18 10,1 0,9 214 0 29. aug. 19,9 97 49 512 69,0 58,8 228 5,40 -33,2 -23,4 -28,6
LSD ns 0,18 8,0 11,0 10,0

2009-2012.  
Antal forsøg 11 11 10 11 9 9 9 10 7 8 8 8 8 8 8 8 11 8 8 8
Såning d. 30. april  5,1 10,7 71 41 7,7 1,0 210 1 31. jul. 31,2 93 322 436 72,6 58,6 189 6,09 30,7 97,5 78,3
Såning d. 14. maj  5,1 10,9 53 32 8,4 1,0 217 0 4. aug. 28,3 95 274 455 71,6 58,3 190 5,96 -5,0 0,1 -2,8
Såning d. 14. maj  7,3 10,8 52 35 8,7 1,0 218 1 5. aug. 27,9 95 270 463 71,4 58,5 177 5,97 -4,1 3,0 0,8
Såning d. 1. juni  5,0 13,4 34 21 8,7 1,0 205 1 16. aug. 22,6 98 107 513 68,5 57,5 207 5,51 -22,5 -19,5 -21,5
Såning d. 1. juni  7,9 13,2 33 21 9,5 1,0 217 1 17. aug. 22,5 99 106 513 68,6 57,7 200 5,53 -22,1 -14,7 -17,3
Såning d. 1. juni 10,2 13,0 31 21 9,4 1,0 214 1 17. aug. 23,1 98 108 514 68,5 57,8 203 5,52 -21,8 -12,9 -17,0
LSD 19,6 0,16 7,7 11,5 10,8

2009-2012.  
Antal forsøg 14 14 14 14 14 14 14 14 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Såning d. 15. maj  5,1 10,8 52 22 8,5 1,0 216 0 7. aug. 28,3 93 285 437 72,7 58,8 181 6,07 27,6 98,8 79,1
Såning d. 15. maj  7,5 11,0 52 24 8,7 1,0 217 1 7. aug. 27,8 94 278 444 72,4 58,9 174 6,06 -0,3 0,8 1,1
Såning d. 1. juni  5,0 13,5 33 16 8,1 1,0 207 1 18. aug. 23,3 97 151 483 70,0 57,9 195 5,70 -15,4 -17,7 -17,3
Såning d. 1. juni  7,9 13,3 33 16 9,4 1,0 217 1 18. aug. 23,0 97 147 487 70,0 58,1 193 5,70 -15,1 -13,6 -14,0
Såning d. 1. juni 10,4 13,0 32 15 9,4 1,0 213 1 19. aug. 23,3 96 148 488 70,0 58,2 190 5,70 -14,7 -10,7 -12,2
LSD 15 0,2 5,9 9,2 8,2

1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje.
2) Biogrow: Kød- og benmel i blanding med vinasse (NPK 10-1-3).

Dybere såning af majs mod råger
•	 	Resultaterne	 af	 demonstrationerne	 er	

ikke entydige.
•	 	Dybere	såning	har	i	halvdelen	af	demon-

strationerne nedsat skaderne af rågean-
greb.

•	 	Dybere	 såning	 bør	 kombineres	 med	
skræmmemetoder.

•	 	Dybere	såning	af	majs	bør	kun	foretages,	
når jordtemperaturen er høj og stabil, 
formodentlig over 12 grader C.

•	 	Ved	 høj	 jordtemperatur	 er	 der	 ikke	 ud-
byttetab ved dybere såning.

Strategi
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spagnum i stedet for jord, kan være nok til, at 
analyseresultaterne bliver helt anderledes, end 
når der anvendes jord. Om der må forventes så 
stor forskel, som ringtesten har vist, er usikkert. I 
et projekt, gennemført af Videncentret for Land-
brug i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen, 
er det påvist, at ubejdsede frø ved koldtest i sand 
har givet en høj fremspiring, som har været uden 
relation til markspiringen. Det samme vil gøre sig 
gældende for spagnum, som ikke indeholder de 
svampe (for eksempel Fusarium), som kan hæm-
me spiringen i ubejdsede frø. Alle fire laborato-
rier anvender metoder, der enten er anbefalet af 
ISTA eller modificerede efter ISTA. Læs mere på 
LandbrugsInfo (www.landbrugsinfo.dk).

Tabel 21. Koldtest. Ringanalyse af koldtest i 
majs

Majs

Pct. normale spirer ved koldtest

LfL1) AGES2) LTZ3) Lufa Nord-
West4)

7 dage 
v. 10 oC, 
7 dage 
v. 25 oC

7 dage 
v. 10 oC, 
6 dage 
v. 25 oC

7 dage 
v. 8 oC, 
4 dage 

v. 25 oC5)

7 dage 
v. 10 oC, 
3-4 dage 
v. 25 oC

jord jord jord spagnum

Majssort og bejdsning
Award ubejdset 69 55 83 99
Tresure ubejdset 77 55 90 98
Lapriora (TMTD, Thiram, 
Methiocarb) 96 95 96 98
Patrick (Metalaxyl M, 
Thiram Meth.) 99 99 99 98

1) Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Freising, Tyskland.
2) Institut für Saatgut, AGES Wien, Østrig.
3) Landwirtschaftliches Technologiezentrum, Augustenberg, Tyskland.
4)  LUFA Nord-West, Institut für Düngemittel und Saatgut, Hameln, 

Tyskland.
5) Ubejdsede prøver er blevet bejdset af laboratoriet.
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Kartofler

I 2012 er der i forsøgssamarbejdet mellem Aar-
hus Universitet, AKV Langholt, KMC, Danespo 
og Videncentret for Landbrug gennemført i alt 
20 forsøgsserier i kartofler. Forsøgene er pri-
mært samlet på fem forsøgsarealer ved Flakke-
bjerg, Billund, Sunds, Dronninglund og Samsø. 
Forsøgsresultaterne er i 2012 præget af stor va-
riation på grund af stor nedbør, sen høst og van-
skelige optageforhold.

Sorter

Konklusion
Forsøgene med de meget tidlige og tidlige spise-
kartofler i perioden 2008 til 2012 viser et sikkert 
merudbytte i Solist, når kartoflerne er plastdæk-
ket. I forsøgene med middeltidlige sorter giver 
Ballerina i 2012 det største udbytte ved den tid-
lige optagning ved dyrkning med plastdækning 
og ved den sene optagning ved dyrkning uden 
plast. I stivelseskartofler giver Oleva igen i 2012 
det største knoldudbytte ved den tidlige høst i 
september. På grund af det lave indhold af sti-
velse i Oleva er der ingen forskel i stivelsesudbyt-
tet mellem Oleva, Kuras, Aventra, Avenue, Altus, 
Avano, Avrion, Magnat og Verdi. Ved den sene 
høst giver Kuras, Avenue og Magnat et større sti-
velsesudbytte og dermed et højere nettomerud-
bytte på mellem 3.276 og 4.160 kr. pr. ha, sam-
menlignet med Oleva.

Tidlige spisekartofler
På Samsø er der hvert år siden 2003 udført ni 
forsøg med tidlige spisekartofler, opdelt i hen-
holdsvis meget tidlige, tidlige og middeltidlige 
sorter med og uden plastdækning. Kolonnerne 
i tabellerne med forskellige optagningstider re-
præsenterer hver sit forsøg. Man kan derfor ikke 
direkte sammenligne udbytterne mellem for-
skellige optagningstider eller mellem kartofler, 
dyrket med eller uden plastdække. Forsøgsplan 
og resultater fremgår af tabel 1 til 3.
 Forsøgene med de meget tidlige spisekar-

tofler i perioden 2008 til 2012 viser et sikkert 
merudbytte i Solist, når de er plastdækket. Uden 
plastdækning er der i fem forsøg i perioden 
2008 til 2012 og ti forsøg i perioden 2003 til 
2012 en sikker forskel mellem Solist og Monaco, 
men ikke mellem Solist og Arielle trods en udbyt-
teforskel på 11 hkg pr. ha. Selv om forsøgene er 
anlagt i samme mark, kan udbytterne ikke sam-
menlignes mellem forskellige optagningstider 
eller mellem kartofler, dyrket med og uden plast-
dække. Forsøgene i 2012 viser en meget kraftig 
tilvækst i slutningen af maj på mellem 14 og 16 
hkg pr. ha pr. dag, hvilket understreger den store 
betydning af optimale etablerings- og vækstvil-
kår. 
 Der er foretaget en vurdering af mørkfarvning 
ved kogning, smag og tendens til udkogning. Det 

Tabel 1. Sortsforsøg med meget tidlige spise-
kartofler med og uden plastdækning. (Q1 til 
Q7)

Spise-
 kartofler

Udbytte og merudbytte, 
hkg pr. ha

Mørk-
farv-

ning1)

Smags-
karak-

ter2)

Udkog-
ning3)

med 
plastdækning

uden 
plast-

dækning

tidl. 
optagn.

sen 
optagn.

sen 
optagn.

2012. 1 forsøg 25. maj 31. maj 6. juni 7. juni 7. juni 7. juni
Solist 96 180 147 8 6 8
Arielle -11 2 1 8 9 10
Monaco -44 -26 -52 8 9 10
Artemis -43 -23 -10 8 7 6
LSD 17 19 16

2008-2012. 5 forsøg 4 fs.
Solist 128 207 221 4 7 5
Arielle -23 -15 -11 4 8 5
Monaco -42 -35 -49 4 8 5
LSD 10 14 18

2003-2012. 10 forsøg 8 fs. 7 fs.
Solist 132 210 242 3 6 3
Arielle -22 -13 -11 3 7 3
LSD 6 11 ns

1)  Skala 0-10, 0 = grå/sorte kartofler 24 timer efter kogning, og 10 = lyse 
kartofler.

2) Skala 0-10, 10 = bedst smag.
3) Skala 0-10, 10 = mindst udkogning. 
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er ikke muligt på baggrund af ét års forsøgsre-
sultaterne at konkludere på disse kvalitetspara-
metre. Forsøgene i perioden 2003 til 2012 viser 
en tendens til en lille smagsforskel mellem Solist 
og Arielle, som kan skyldes enkelte års udsving, 
men ingen forskel på mørkfarvning og udkog-
ning.
 I forsøgene 2006 til 2012 med tidlige kartof-
ler indgår kun Solist og Borwina, og Solist giver 
det største udbytte ved begge optagningstids-
punkter med og uden plastdække. Set over peri-

oden 2006 til 2012 er der ingen markant forskel 
i hverken mørkfarvning, smag eller tendens til 
udkogning.
 I forsøgene med middeltidlige sorter sam-
menlignes Ballerina, Erika og Linzer Delikatesse. 
Ballerina er en ny, fastkogende sort med glat 
skind, og den giver det største udbytte ved både 
tidlig optagning og sen optagning. Erika og Lin-
zer Delikatesse er nye, aflange salattyper på det 
danske marked. Linzer Delikatesse er flyttet fra 
gruppen af tidlige kartofler i 2011 til gruppen af 
middeltidlige kartofler i 2012. Der er små udbyt-
ter af Linzer Delikatesse med og uden plastdæk-
ke, men Linzer Delikatesse har en tendens til at 
være mere lys efter kogning.

Sorter til stivelse
I 2012 er der gennemført tre sortsforsøg med 
stivelseskartofler med høst i september og tre 
forsøg med høst i oktober. Sortsbeskrivelsen 
fremgår af tabel 4, og forsøgsplan og resultater 
fremgår af tabel 5.
 I 2012 er Oleva målesort ved begge høsttids-
punkter. Oleva, Saturna og Verdi er tidligere end 
de øvrige sorter. Saturna og Verdi er specielt vel-
egnede til fremstilling af chips, pulver og flakes 
og anvendes almindeligvis ikke til produktion af 
almindelig kartoffelstivelse. Generelt er tidlige 
sorter mere modtagelige for både kartoffelskim-
mel og bladplet, men opnår til gengæld hurtige-
re det maksimale udbytte. Sildige sorter påvirkes 
til gengæld mere af en afkortet vækstsæson. Sor-
ternes egenskaber, som for eksempel tidlighed 
og sygdomsresistens, har derfor stor betydning 
for deres udbyttepotentiale. I 2012 giver Oleva 
igen det største knoldudbytte ved den tidlige 
høst i september. På grund af det lave indhold 
af stivelse giver Oleva kun et stivelsesudbytte, 
som er større end Wotan, Thor og Saturna. Ved 
den sene høst giver Kuras, Avenue og Magnat et 
større stivelsesudbytte og dermed et nettomer-
udbytte på mellem 3.276 og 4.160 kr. pr. ha, 
sammenlignet med Oleva. Ved beregning af net-
toudbyttet i 2012 er der anvendt en afregnings-
form med efterbetaling, så prisen er på 2,60 kr. 
pr. kg stivelse. I tidligere år er der anvendt EU-
mindstepris uden forventet efterbetaling.
 Det er kun Oleva og Kuras, der har været i 
afprøvning kontinuerligt over flere år. Ved den 
tidlige høst i september giver Oleva et sikkert 

Tabel 2. Sortsforsøg med tidlige spisekartofler 
med og uden plastdækning. (Q8, Q9, Q10, Q11)

Spise-
kartofler

Udbytte og merudbytte, 
hkg pr. ha

Mørk-
farv-

ning1)

Smags-
karak-

ter2)

Udkog-
ning3)

med 
plastdækning

uden 
plast-

dækning

tidl. 
optagn.

sen 
optagn.

sen 
optagn.

2012. 1 forsøg 31. maj 6. juni 6. juni 7. juni 7. juni 7. juni
Solist 156 230 157 9 8 10
Borwina -8 -9 -9 9 5 9
LSD 23 24 27

2006-2012. 7 forsøg 4 fs. 3 fs.
Solist 180 241 252 5 6 6
Borwina -28 -33 -41 4 6 6
LSD 18 23 22

1)  Skala 0-10, 0 = grå/sorte kartofler 24 timer efter kogning, og 10 = lyse 
kartofler.

2) Skala 0-10, 10 = bedst smag.
3) Skala 0-10, 10 = mindst udkogning. 

Tabel 3. Sortsforsøg med middeltidlige spise-
kartofler med og uden plastdækning. (Q12)

Spise-
kartofler

Udbytte og merudbytte, 
hkg pr. ha

Mørk-
farv-

ning1)

Smags-
karak-

ter2)

Udkog-
ning3)

med
plastdækning

uden 
plast-

dækning

tidl. 
optagn.

sen 
optagn.

sen 
optagn.

2012. 1 forsøg 6. juni 11. juni 15. juni 7. juni 7. juni 7. juni
Ballerina 136 200 197 9 9 10
Erika -42 11 -17 7 9 7
Linzer 
Delikasse -91 -49 -72 10 9 8
LSD 31 37 21

1)  Skala 0-10, 0 = grå/sorte kartofler 24 timer efter kogning, og 10 = lyse 
kartofler.

2) Skala 0-10, 10 = bedst smag.
3) Skala 0-10, 10 = mindst udkogning. 
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Tabel 4. Sortsbeskrivelse af stivelsessorter

Sorter Anvendelse Sildighed

Resistens mod 
kartoffelcyste-

nematoder,
Ro1,2,3,4 og Pa2,3

Resistens mod 
kartoffelbrok
1,2,6,8,10,18

Resistens mod 
kartoffelskimmel Egnet til lagring

Top Knold

Oleva stivelse middel/sen Ro1 - lav høj middel
Kuras stivelse sen Ro1,4 1 meget høj meget høj høj
Aventra stivelse middel/sen Ro1,4, Ro2,3, Pa2,3 2/6,8,18 høj høj middel
Avenue stivelse middel/sen Ro1,4, Ro2,3 1 høj høj -
Altus stivelse middel/sen Ro1,4,Pa2,(Pa3) 1,2/6,8,18 meget høj meget høj middel
Avano1) stivelse middel/sen Ro1,4, Ro2,3, (Pa2,3) 2/6,8,18 høj middel middel
Aviron2) stivelse middel/sen Ro1,4, (Ro2,3), Pa2,3 1,8 høj lav middel
Magnat stivelse sen - - meget høj meget høj middel
Wotan stivelse sen Ro1 1,2,63) meget høj meget høj høj4)

Thor stivelse sen Ro1 1,2,183) meget høj meget høj høj4)

Verdi pulver, chips middel Ro1,4 1 høj midde/høj høj
Saturna pulver, chips tidlig Ro1,4 1 lav høj høj

1) Avano har ikke fuld resistens over for Pa3.
2) Aviron har ikke fuld resistens over for Ro2,3.
3) Midlertidige data.
4) Kun lille erfaring med egnethed til lagring.

Tabel 5. Sortsforsøg med stivelseskartofler. (Q13 til Q18)

Stivelses-
kartofler

Pct. knolde med
Pct. 
sti-

velse

Udb. og merudb., 
pr. ha 

skim-
mel

hul-
hed

de-
form. skurv rust

hkg 
knol-

de

hkg 
sti-

velse
kr.1)

2012. 3 forsøg Høst september
Oleva - - - - - 17,6 657 116 30.056
Kuras - - - - - 19,7 -41 6 1.456
Aventra - - - - - 19,6 -61 1 286
Avenue - - - - - 19,6 -25 8 2.106
Altus - - - - - 20,8 -146 -9 -2.340
Avano - - - - - 17,8 -33 -4 -1.092
Aviron - - - - - 18,1 -53 -6 -1.612
Magnat - - - - - 22,3 -147 -2 -468
Wotan - - - - - 20,3 -152 -13 -3.406
Thor - - - - - 19,9 -169 -18 -4.784
Verdi2) - - - - - 20,4 -125 -7 -1.872
Saturna2) - - - - - 17,5 -120 -22 -5.616
LSD 38 11

2012. 3 forsøg 2 fs. 2 fs. Høst oktober
Oleva 0,0 0,1 1,6 0,1 0,2 17,9 672 121 31.330
Kuras 0,0 0,1 0,6 0,2 4,8 20,3 -11 14 3.510
Aventra 0,1 0,1 3,9 0,2 3,5 20,1 -18 11 2.860
Avenue 0,2 0,0 2,9 0,4 2,5 20,5 -5 16 4.160
Altus 0,0 0,2 2,9 0,4 14,7 22,0 -74 11 2.886
Avano 0,1 0,0 6,8 1,4 11,6 18,9 15 9 2.392
Aviron 0,0 0,0 1,5 0,1 1,3 18,8 16 9 2.314
Magnat 0,4 0,0 6,2 1,2 9,4 23,5 -105 13 3.276
Wotan 0,6 0,0 1,0 0,1 0,5 20,3 -59 4 1.040
Thor 0,0 0,0 2,9 0,3 4,2 22,0 -81 10 2.470
Verdi2) 0,4 0,0 1,8 0,1 19,0 20,5 -138 -11 -2.860
Saturna2) 0,0 5,9 8,6 0,8 26,6 17,5 -112 -23 -5.876
LSD 46 12

Stivelses-
kartofler

Pct. knolde med
Pct. 
sti-

velse

Udb. og merudb., 
pr. ha 

skim-
mel

hul-
hed

de-
form. skurv rust

hkg 
knol-

de

hkg 
sti-

velse
kr.1)

2010 - 2012. 9 forsøg Høst september
Oleva - - - - - 18,2 600 109 28.340
Kuras - - - - - 20,3 -56 2 390
Altus - - - - - 21,7 -145 -10 -2.678
Saturna2) - - - - - 17,5 -118 -25 -6.370
LSD 25 7

Høst oktober
2010 - 2012. 9 forsøg 8 fs. 8 fs.
Oleva 0 0,4 5,2 0,9 0,8 18,4 620 114 29.588
Kuras 0 0,3 5,5 0,6 13,7 20,5 -41 5 1.326
Altus 0,1 0,7 6,4 0,7 16,9 22,4 -102 2 572
Saturna2) 0,2 2,6 17,8 0,9 25 17,7 -126 26 6.864
LSD  28 7

2003 - 2012.  29 forsøg Høst september
Oleva - - - - - 18,2 576 105 27.196
Kuras - - - - - 19,7 -37 2 416
LSD 20 ns

2003 - 2012. Høst oktober
28 forsøg 17 fs. 20 fs. 21 fs. 18 fs. 21 fs. 27 fs. 27 fs.
Oleva 0,2 0,9 4,0 2,9 1,0 18,1 605 109 28.444
Kuras 0,3 0,1 3,3 1,9 14,1 20,3 -18 9 2.444
LSD ns 5

1)  Prisen på stivelse er for nærværende ukendt. I beregningen 
af nettomeudbytte antages prisen at være 2,60 kr. pr. kg inkl. 
efterbetaling. 

2)  Sorter primært beregnet til produktion af chips, pulver og flakes.



334

Kartofler – planteetablering

merudbytte, men på grund af den lavere stivel-
sesprocent er der ingen sikker forskel i stivelses-
udbyttet. Som gennemsnit af 29 forsøg over ti 
år er det økonomiske nettomerudbytte ved den 
tidlige høst 416 kr. pr. ha ved dyrkning af Kuras. 
Ved den sene høst giver Kuras som gennemsnit 
af 28 forsøg over ti år et sikkert merudbytte på 9 
hkg stivelse pr. ha og et økonomisk udbytte, der 
ligger 2.444 kr. pr. ha over sorten Oleva.
 Der er stor forskel på forekomsten af rust i de 
forskellige år. I 2012 har sorterne Altus, Avano, 
Verdi og Saturna mere end 10 procent knolde 
med rustsymptomer. Rust er uden betydning i 
stivelsesproduktionen, men har stor betydning 
i produktionen i chips- og spisesorterne. Af de 
to chipssorter ser det ud til, at Saturna er mere 
modtagelig end Verdi. Verdi er ligeledes mere 
ensartet og har et markant højere stivelsesind-
hold, hvilket gør Verdi velegnet til produktion af 

både chips, pulver og flakes. Saturna har en ten-
dens til at danne hule knolde. Det kan påvirke 
målingen af stivelse, så partiet fremstår med et 
lavere stivelsesindhold, end kartoflerne i realite-
ten har. 

Planteetablering

Konklusion
I en forsøgsserie med jordløsning er der et po-
sitivt merudbytte på tre hkg stivelse og et net-
tomerudbytte på 432 til 484 kr. pr. ha ved 
jordløsning til 30 til 50 cm ved brug af Agrisem 
Cultiplov. Ét forsøg i 2012 har vist et statistisk 
sikkert merudbytte på henholdsvis 23 og 26 hkg 
knolde for både ENTEC og delt gødskning ved 
brug af 120 kg kvælstof pr. ha. I fraktionen 35-50 

A

C

B

D

Jordløsning kan foretages med forskellige redskaber: A) Heva Subtiller, B) Strom Terraland, C) Bovlund ræk-
kegrubber og D) Agrisem Cultiplov. (Fotos: Annette Dam, KMC og Niels Jørgen Kristensen, AKV-Langholt). 
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mm er der et merudbytte på 10 procent, svaren-
de til 29 hkg knolde ved brug af delt gødskning. 
Trods et mindre udbytte ved brug af overskårne 
læggekartofler viser modelberegningen, at det 
i Danmark burde være økonomisk rentabelt at 
overskære læggekartofler på 55-65 mm, hvis 
fremavlen af læggekartofler målrettes en pro-
duktion af overstørrelser.

Jordløsning
I dansk planteavl anvendes stadigt større og 
tungere maskiner, som kan give strukturskader 
i alle afgrøder, inklusive kartofler. Der har igen-
nem flere år i ind- og udland været arbejdet 
med at belyse betydningen af jordløsning (sub-
soiling) på udbytte og kvalitet. Tidligere under-
søgelser helt tilbage i 1970’erne har vist, at jord-

løsning giver et positivt merudbytte i syv ud af ni 
år. Senere undersøgelse i økologisk produktion 
i perioden 2001 til 2003 har vist, at jordløsning 
kan give et øget udbytte på op til 14 procent i 
spisekartofler i størrelsen 40-65 mm med en 
stor variation fra år til år, gående fra -7 procent 
til 49 procent merudbytte. I sidstnævnte under-
søgelse er antallet af deforme knolde og knolde 
med skurv ligeledes reduceret ved jordløsning. 
Reduktionen i skurv er kun observeret ved lav 
vandingsintensitet. I 2012 er der udført 15 de-
monstrationsforsøg i Nord- og Midtjylland, hvor 
formålet er at undersøge, hvordan jordløsning 
efter lægning med forskellige redskaber påvir-
ker udbytte og kvalitet af stivelseskartofler. For-
søgsplan og resultater for forsøgene fremgår af 
tabel 6.

Tabel 6. Effekt af jordløsning efter lægning af kartofler. (Q19, Q20)

Stivel-
ses-
kar-
tofler

Jordløsning Redskab Dybde,
cm

Jordfasthed1), kN pr. m2

Pct. 
stivelse

Udb. og merudb.
pr. ha

Netto-
merud-
bytte2), 

kr. pr. ha

Før fremspiring

15 cm 30 cm 45 cm hkg knolde hkg stivelse

2012. 15 forsøg
1. Ingen 118 250 295 19,8 574 114 30.290
2. Efter lægning Agrisem Cultiplov 50 61 78 147 19,8 19 3 432
3. Efter lægning Agrisem Cultiplov 30 63 91 288 19,8 21 3 484
LSD 14,6 ns

2012. 9 forsøg
1. Ingen 92 233 294 19,7 555 110 28.470
2. Efter lægning Agrisem Cultiplov 50 58 75 153 19,6 17 3 276
3. Efter lægning Agrisem Cultiplov 30 63 103 300 19,6 14 2 172
4. Efter lægning Heva Subtiller 50 64 106 272 19,4 1 -1 -764
5. Efter lægning Strom Terraland 50 61 94 250 19,8 9 2 94
LSD ns ns

2012. 3 forsøg
1. Ingen 233 300 300 19,4 618 120 31.122
2. Efter lægning Agrisem Cultiplov 50 83 100 125 19,1 17 2 16
3. Efter lægning Agrisem Cultiplov 30 100 92 275 18,9 18 1 -270
4. Efter lægning Bovlund 

rækkegrubber 50 100 133 167 19,1 28 3 458
LSD ns ns

2012. 2 forsøg
1. Ingen - - - 20,7 646 134 34.710
2. Efter lægning Heva Subtiller 50 - - - 20,6 15 3 250
3. Efter lægning Heva Subtiller 30 - - - 20,5 -4 -2 -490
4. Ved lægning Heva Subtiller 50 - - - 20,1 -10 -6 -1.556
LSD ns ns

2011 - 2012. 24 forsøg 25 fs. 25 fs. 25 fs.
1. Ingen 109 261 300 19,6 562 110 28.652
2. Efter lægning Agrisem Cultiplov 50 57 70 140 19,5 19 3 432
LSD 11 2

1) Jordfasthed på 300 kN pr. m2 udgør den maksimale jorddybde.
2) I nettomerudbyttet er udgifterne til jordløsning som separat kørsel og ved lægning sat til henholdsvis 400 kr. og 100 kr. pr. ha. 
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Forsøgene viser, at jordløsning til 50 cm dybde 
med en Agrisem Cultiplov nedsætter jordfast-
heden markant i både 15, 30 og 45 cm dybde 
og giver et merudbytte på 3 hkg stivelse. Hvis 
omkostningen til jordløsning sættes til 400 
kr. pr. ha, er der et nettomerudbytte i 2012 
på 432 og 484 kr. pr. ha ved en jordløsning til 
henholdsvis 50 og 30 cm. Omkostningerne kan 
variere, afhængigt af prisen på redskaber samt 
slid. I perioden 2011 til 2012 er der i alt udført 
24 demonstrationsforsøg, hvor der er jordløs-
net til 50 cm med en Agrisem Cultiplov. I disse 
demonstrationsforsøg er der et positivt merud-
bytte i 17 ud af de 24 forsøg og et statistisk sik-
kert merudbytte på tre hkg stivelse og dermed 
et nettomerudbytte på 432 kr. pr. ha. Forsøg fra 
Sverige har vist højest merudbytte på ikke opti-
malt vandede arealer. Vandforsyningen har i de 
fleste af demonstrationsforsøgene været opti-
mal. Potentialet for jordløsning antages derfor 
at være større i år med mindre nedbør.
 Heva Subtiller og Strom Terraland er i 2012 
afprøvet i ni forsøg, og en Bovlund rækkegrub-
ber er prøvet i tre forsøg. Der er en tendens til 
bedre jordløsning og et sikkert merudbytte ved 
brug af Agrisem Cultiplov til 50 cm dybde, sam-
menlignet med Heva Subtiller og Strom Ter-
raland. Selv om Bovlund rækkegrubber giver det 
største knoldudbytte og nettomerudbytte, er 
der ikke statistisk forskel mellem en Agrisem Cul-
tiplov og en Bovlund rækkegrubber. I to forsøg 
er Hera Subtiller afprøvet ved lægning og efter 
lægning. Der er en tendens til, at Heva Subtiller 
har en negativ effekt ved anvendelse i forbindel-
se med lægning.

Delt gødning og nitrifikationshæmmere
Optagelsen af kvælstof er ofte lav i begyndelsen 
af vækstsæsonen. Den stiger hurtigt i knoldfyld-
ningsperioden og aftager så igen, når planterne 
nærmer sig afmodning. Ved tildeling af gødning 
forud for eller i forbindelse med lægning øges 
risikoen for udvaskning i år med overskudsned-
bør. Kvælstof optages i planten både som am-
monium og nitrat. Ammonium omdannes af 
bakterier i jorden til nitrat, og denne proces går 
relativt hurtigt, når jordtemperaturen er så høj, 
at der også er plantetilvækst. Planterne skal 
imidlertid bruge mere energi på at optage og 
omdanne nitrat til ammonium og aminosyrer i 

bladene, end hvis kvælstof optages som ammo-
nium. 
 En forsinkelse af omdannelsen til nitrat kan 
ske ved enten delt gødskning eller tilsætning af 
en nitrifikationshæmmer. ENTEC er en nitrifi-
kationshæmmer, som indeholder et kemisk stof 
ved navn dimethyl-pyrazole-fosfat (DMPP), der 
inaktiverer nitrifikationsbakterierne i fire til ti 
uger, alt afhængigt af temperatur og fugtighed.
 ENTEC blev tidligere afprøvet i kartofler i 
2004, hvor der i tre forsøg blev opnået et stati-
stisk sikkert merudbytte på 42 hkg knolde pr. ha 
i stivelseskartofler for placering af samgranule-
ret NPK-gødning med ENTEC i forhold gødning 
uden ENTEC og 20 hkg i ét forsøg med spisekar-
tofler. I disse forsøg var der ingen forskel på delt 
gødskning og anvendelsen af ENTEC. Se Over-
sigt over Landsforsøgene 2004, side 279 til 280.
 I 2012 er der udført ét forsøg i spisekartof-
ler for at belyse effekten af delt gødning (ved 
lægning og ved fremspiring) og to nitrifikations-
hæmmere (KSNN 1214 og ENTEC) ved to gød-
ningsniveauer (120 og 160 kg kvælstof) på ud-
bytte og kvalitet af spisekartofler. Forsøgsplan 
og resultater fremgår af tabel 7.
 Ved bredspredning af gødningen før lægning 
giver anvendelse af ENTEC og delt gødning en 
senere afmodning og et statistisk sikkert brutto-
merudbytte på henholdsvis 23 og 26 hkg knolde 
ved brug af 120 kg kvælstof. Ved brug af 160 kg 
kvælstof er der kun et sikkert merudbytte ved 
brug af ENTEC. I fraktionen 35-50 mm er der et 
merudbytte på henholdsvis 5 og 10 procent, sva-
rende til 14 og 29 hkg knolde ved brug af ENTEC 
og delt gødning, når der kun er medregnet den 
salgsbare kvalitet. Der er intet statistisk sikkert 
merudbytte ved brug af den nye formulering 
KSNN 1214. Forsøgene i 2004 og 2012 viser, at 
der er potentiale i anvendelsen af både delt gød-
ning og gødning tilsat nitrifikationshæmmere 
i både spise- og stivelseskartofler. Det er nød-
vendigt at gentage forsøget på flere jordtyper 
og over flere år for at sammenligne effekten, når 
gødningerne placeres.

Overskårne læggekartofler
Afkoblingen af EU-støtten til stivelsesproduk-
tionen i 2012 betyder, at der er øget fokus på 
at reducere omkostningerne og øge udbyttet i 
stivelsesproduktionen. Omkostningerne til læg-
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gematerialet udgør mellem 15 og 25 procent af 
de samlede omkostninger til produktion af sti-
velseskartofler. I USA og Canada anvendes stort 
set kun overskårne læggekartofler for at få bil-
ligere læggemateriale, men i Europa har teknik-
ken ikke vundet stor udbredelse. Overskæring 
af knolde foregår ved hjælp af roterende knive, 
som løbende desinficeres. Efter overskæring tør-
res og bejdses kartoflerne med foderkridt for at 
hindre bakterier i at kolonisere sårfladen. Kartof-
lerne bejdses mod rodfiltsvamp ved lægning.
 Forsøg i 2010 til 2012 har vist, at overskæring 
af læggekartofler er praktisk mulig, men netto-
merudbyttet ved overskæring er meget påvirket 
af udbyttet og prisen på de forskellige størrelses-
sorteringer af læggekartofler, både ved indkøb 
af certificerede læggekartofler og ved anven-
delse af egen opformering. 
 Der er to strategier for overskæring af lægge-
kartofler. Strategi 1 bygger på en traditionel læg-
gekartoffelproduktion, som er målrettet en pro-
duktion af størrelsen 35-55 mm, og hvor kun en 
mindre mængde af overstørrelser skæres over. 
Strategi 2 bygger på en målrettet produktion af 
overstørrelser og dermed længere vækstsæson 
og større udbytte, hvilket kun er muligt ved brug 
af meget virusresistente sorter. Fordelen ved 
strategi 2 er lavere produktionsomkostninger og 
et mindre areal til dyrkning af læggekartofler. 
Der er i 2012 udført to forsøg for at belyse, om 
det er muligt at anvende overskårne læggekar-
tofler. Forsøgsplan og resultater fremgår af tabel 
8.

Det største knold- og stivelsesudbytte opnås 
både i 2011 og 2012 ved at anvende hele lægge-
kartofler i størrelsen 50-55 mm. Der er ikke øget 
forekomst af bakterieråd i de overskårne partier.
 I 2010 til 2012 er der udført i alt ni forsøg i sti-
velsessorter, hvor det er muligt at sammenligne 
hele og halve læggekartofler af samme størrelse 
og med forskellig læggeafstand. Overskårne 
læggekartofler giver et mindre udbytte på 14 
hkg knolde og 3 hkg stivelse, sammenlignet med 
brug af hele kartofler af samme vægt på samme 
læggeafstand. Hvis prisen på læggekartofler 
40-50 mm i Strategi 1 sættes til 200 kr. pr. hkg, 
kan det betale sig at overskære overstørrelserne 
55-65, så længe prisen er under 128 kr. pr. hkg. 
Nettoøkonomien afhænger af udbyttet ved brug 
af de enkelte størrelsesfraktioner fratrukket om-
kostningerne til indkøb eller til egen produktion. 
Ved en modelberegning af Strategi 2 vil der være 
et samlet nettomerudbytte på 600 til 700 kr. pr. 
ha ved en målrettet produktion af overstørrelser. 
Dette gælder både ved brug af indkøbt og egen 
opformering. Dette forudsætter, at udbyttet i 
de enkelte størrelsesfraktioner følger udbyttet i 
de fem forsøg i perioden 2011 til 2012 (tabel 8), 
og at der produceres 10, 35, 30 og 25 procent af 
fraktionerne 35-40, 40-50, 50-55 og 55-65 mm. 
Prisen for indkøbt og egen opformering er sat til 
henholdsvis 207 og 140 kr. pr. hkg.
 Trods det mindre udbytte ved brug af over-
skårne læggekartofler viser beregningen, at det 
i Danmark burde være økonomisk rentabelt at 
overskære læggekartofler på 55-65 mm. Der er 

Tabel 7. Effekten af delt gødning og gødning tilsat nitrifikationshæmmere (KSNN og ENTEC). (Q21)

Spise-
kartofler

Behandling Plantefarve Udbytte, pct. knolde Salgsbar 
kvalitet,

pct

Udbytte og 
merudbytte,

hkg pr. ha

Type Kg N 16. juli 15. aug. < 35 mm 35-50 mm 50-60 mm > 60 mm brutto netto1), 
35-50 mm

2012. 1 forsøg
1. - 0 5 1 11 78 11 0 93 -49 -39
2. CAN N27 120 6 2 9 77 13 1 96 390 287
3. CAN N27 160 6 6 6 77 16 1 95 47 33
4. KSNN 120 6 6 8 72 18 2 94 19 -10
5. KSNN 160 6 7 7 76 15 1 92 29 6
6. ENTEC 120 6 7 7 76 17 1 96 23 14
7. ENTEC 160 6 8 6 72 18 4 92 67 14
8. CAN N27 80 + 40 6 6 7 81 11 1 94 26 29
9. CAN N27 110 + 50 7 6 7 79 15 0 94 35 26
LSD 20

1) I nettoudbyttet er medtaget den salgsbare kvalitet i størrelsesfraktionen 35-50 mm.
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dog behov for at efterprøve beregningen i en 
forsøgsserie, som ser på udbyttet samt størrel-
sesfordelingen af læggekartofler i en målrettet 
produktion af overstørrelser. Ligeledes er der 
behov for at undersøge risikoen ved anvendelse 
af læggemateriale med forekomst af forskellige 
sygdomme (sortben, Phoma og Fusarium).

Ukrudt

Konklusion
Ukrudt i kartofler kan bekæmpes med nye mid-
delkombinationer af godkendte midler, men 
den bedste effekt opnås fortsat ved brug af en 
blanding af Fenix, Roundup og Titus WSB. No-
vitron og Proman er nye midler med god effekt, 
som endnu ikke er godkendte. Midlerne skal af-
prøves i flere år og i flere doseringer, før der kan 
drages en endelig konklusion vedrørende deres 
anvendelse. MCPA er forsøgsmæssigt afprøvet 
i lave doseringer efter kartoflernes fremspiring. 

Både anvendelsen af 0,1 og 0,2 liter MCPA pr. 
ha giver synlige symptomer i afgrøden. Som 
gennemsnit af tre forsøg er der en tendens til 
en mindre udbyttereduktion ved anvendelse 
af 0,2 liter MCPA ved rækkelukning. Mekanisk 
ukrudtsbekæmpelse har i to ud af tre forsøg haft 
en god effekt over for både græs- og tokimbla-
det ukrudt på linje med kemisk bekæmpelse. 
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse uden anvendel-
se af MCPA giver et tab i nettoudbytte på hen-
holdsvis 654 og 251 kr. pr. ha ved anvendelse 
af de nuværende og nye pesticidafgifter. Disse 
resultater skal tages med forbehold, da der ikke 
er statistisk sikker forskel i udbyttet mellem de 
forskellige bekæmpelsesstrategier.

Nye midler til ukrudtsbekæmpelse
Fenix, Roundup og Titus WSB er de primære 
ukrudtsmidler i kartofler. Den godkendte dose-
ring af Fenix er siden 2008 reduceret fra 2,5 til 
1,0 liter pr. ha, hvilket ikke altid er tilstrækkeligt. 
Det gælder specielt, hvis midlet anvendes på 
tørre kamme. Da Titus WSB ikke er godkendt ef-

Tabel 8. Betydning af overskæring af læggekartofler for udbytte og kvalitet af stivelseskartofler. 
(Q22, Q23, Q24)

Stivelses-
kartofler

Læggekartofler Fremspiring, pct. Antal
stæng-

ler
 pr. 

plante

Plante-
højde, 

cm

Udbytte, pct. knolde Pct. 
de-

forme
knolde

Pct. 
stivelse 
i knol-

de

Udbytte og 
merudbytte,

hkg pr. ha

Størrel-
se

De-
ling

Af-
stand,

cm

Vægt,
 g pr. 
knold

Antal,
stk. pr. 

ha

Mæng-
de, hkg 
pr. ha

St. 9 St. 11 St. 12 < 40 
mm

40-60 
mm

> 60 
mm

knol-
de

sti-
velse

2012. 2 forsøg 1 fs. 23/6 30/6
1. 35-40 1/1 33 37 40.000 15 74 84 95 0,3 48 5 52 43 0,8 19,8 650 129
2. 40-50 1/1 33 60 40.000 24 86 88 93 0,3 52 7 60 33 1,7 19,5 53 8,6
3. 50-55 1/1 33 100 40.000 40 93 90 95 0,4 54 7 60 63 2,5 19,5 66 11,1
4. 50-55 1/2 33 50 40.000 20 54 77 92 0,3 47 4 50 46 3,6 19,4 -2 -2,9
5. 55-65 1/2 33 67 40.000 27 66 83 93 0,4 51 6 61 33 1,3 19,7 36 6,2
6. 55-65 1/1 66 133 20.000 27 99 94 97 0,5 51 6 47 47 3,6 19,4 17 0,5
LSD ns ns

2011-2012. 5 forsøg 4 fs. 4 fs.
1. 35-40 1/1 33 37 40.000 15 54 82 93 1,2 42 5 52 43 2,1 20,9 558 117
2. 40-50 1/1 33 60 40.000 24 65 87 95 1,4 46 7 60 33 2,4 20,5 37 5,1
3. 50-55 1/1 33 100 40.000 40 73 90 96 2,0 51 7 60 33 2,4 20,5 48 7,3
4. 50-55 1/2 33 50 40.000 20 37 65 81 1,3 41 4 50 46 5,3 20,6 -10 -3,6
5. 55-65 1/2 33 67 40.000 27 47 77 92 1,5 46 6 61 33 2,7 20,6 14 1,2
6. 55-65 1/1 66 133 20.000 27 69 84 87 2,1 47 6 47 47 5,0 20,0 16 -1,8
LSD 21 5

2010-2012. 9 forsøg 8 fs. 5 fs. 4 fs.
1. 40-50 1/1 33 60 40.000 24 61 87 95 2,1 46 10 63 26 4,3 20,8 548 114
2. 55-65 1/2 33 67 40.000 27 51 80 92 2,2 46 9 60 29 4,0 20,7 -14 -3
LSD 13 ns
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ter 2013, er der behov for at afprøve nye midler 
samt alternative kombinationer og doseringer af 
allerede godkendte ukrudtsmidler. 
 I forsøgene udgøres standardbehandlingen af 
1,0 liter Fenix, 1,5 liter Roundup Bio og 30 gram 
Titus pr. ha.
 Blandinger med Proman, Novitron, Stomp CS 
og 2 liter Fenix er ikke godkendt til anvendelse i 
kartofler og må kun bruges i forsøg. Command og 
Stomp er CS formuleringer (capsule suspension), 
som frigives langsommere i jorden end andre 
jordmidler. Command CS er et jordmiddel med 
primær effekt over for bredbladet ukrudt og må 
ikke anvendes senere end fem dage før kartofler-
nes fremspiring. Stomp CS er et velkendt jord- og 
bladmiddel, men i en ny formulering med effekt 
mod både græsukrudt og tokimbladet ukrudt. 
Novitron er ligeledes et nyt produkt, som består 
af de kendte aktivstoffer aclonifen (Fenix) og clo-
mazon (Command). Ved brug af 2,4 liter Novitron 
pr. ha udbringes svarende til 2 liter Fenix og 0,2 
liter Command CS pr. ha. Proman er også et nyt 
produkt med aktivstoffet metobromuron, som 
har samme virkemekanisme som eksempelvis 
Afalon og Basagran 480. Aramo (tepralox ydim) 
er godkendt til brug i kartofler og er et systemisk 
virkende ukrudtsmiddel med effektiv virkning 

mod en- og flerårige græsser, som for eksempel 
enårig rapgræs, kvik og spildkorn.
 I 2012 er der udført to forsøg uden udbytte-
bestemmelser. Formålet er at teste effekten af 
nye kombinationer af ukrudtsmidler. Forsøgs-
plan og resultater fremgår af tabel 9. I forsøgene 
optræder primært stedmoder og pileurt i det 
ene forsøg og kun lidt græsukrudt. Blandinger 
med Proman, Novitron og Roundup har god ef-
fekt, svarende til standardbehandlingen. Blan-
dinger med Fenix, Roundup, Boxer, Command 
CS, Stomp CS uden Titus WSB giver lidt ringere 
effekt over for tokimbladet ukrudt. Blandingen 
af Fenix, Command CS, Stomp CS og Aramo giver 
dog i et forsøg en god effekt på specielt pilerurt 
og græsukrudt. Proman og Novitron skal afprø-
ves i flere år og i flere doseringer, før der kan 
drages en endelig konklusion vedrørende deres 
anvendelse.

Effekten af MCPA og mekanisk ukrudts-
bekæmpelse
Forbuddet mod anvendelse af Titus WSB fra 
2014 samt reduktionen i den godkendte dose-
ring af Fenix betyder, at der er en stigende inte-
resse for mekanisk ukrudtsbekæmpelse og for 
at kunne kombinere en lav dosering af MCPA i 

Tabel 9. Effekten af forskellige kombinationer af nuværende og nye ukrudtsmidler i kartofler. (Q25)

Kar-
tofler

Behandlingstidspunkt Planter pr. m2 Før høst

Før kartoflernes 
fremspiring

8-10 dage
efter 1. beh.

8-10 dage 
efter 2. beh.

før fremspiring 14 dage efter sidste beh. pct. dækning

tokimbl. græs tokimbl. græs tokimbl.
ukrudt

græs-
ukrudt

2012. 2 forsøg
1. Ubehandlet 233 4 175 3 72 8
2. 1 l Fenix

+ 1,5 l Roundup Bio 15 g Titus WSB1) 15 g Titus WSB1) 39 0 4 1
3. 2 l Fenix

+ 1,5 l Roundup 48 1 8 3
4. 1 l Fenix

+ 1,5 l Boxer 48 0 9 2
5. 2,4 l Novitron 41 0 4 1
6. 1,8 l Novitron

+ 1,5 l Roundup Bio 47 0 10 3
7. 4 l Proman 46 0 8 1
8. 3 l Proman

+ 1,5 l Roundup Bio 56 0 5 1
9. 1 l Fenix

+ 0,25 l Command CS
+ 1 l Stomp CS 47 2 8 3

10. 1 l Fenix
+ 0,25 l Command CS
+ 1 l Stomp CS 0,75 l Aramo 0,75 l Aramo 42 0 13 0

1) Tilsat 0,2 liter Agropol pr. ha.
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forskellige ukrudtsstrategier, primært for bedre 
at kunne bekæmpe hvidmelet gåsefod. MCPA er 
ikke tilladt til brug i kartofler, men Videncentret 
for Landbrug har indsendt en ansøgning til ”min-
dre anvendelse”, som er under behandling.
 Der er i 2012 udført tre forsøg med forskel-
lige kombinationer af kemisk og mekanisk 
ukrudtsbekæmpelse. Den mekaniske ukrudts-
bekæmpelse er udført med enten en Gruse 
økohypper, en Einböch stjernerullerenser eller 
med den velkendte hyppeplov. Forsøgsplan og 
resultater fremgår af tabel 10. I forsøgene er 
der tendens til mere græsukrudt og tokimbladet 
ukrudt, hvor der er anvendt to gange mekanisk 
ukrudtsbekæmpelse i stedet for to gange 15 
gram Titus WSB pr. ha. Dette gælder både med 
og uden brug af MCPA. Der er en tendens til 
færre grønne knolde, hvor der er udført meka-
nisk bekæmpelse, på grund af en bedre hypning. 
En beregning af nettomerudbyttet viser, at me-
kanisk ukrudtsbekæmpelse og brugen af MCPA 
kan give et udbyttetab på henholdsvis 251 og 
654 kr. pr. ha ved anvendelse af nuværende og 

nye pesticidafgifter. Disse resultater skal tages 
med forbehold, da der ikke er statistisk sikker 
forskel i udbyttet mellem de forskellige bekæm-
pelsesstrategier. Der er fortsat stor usikkerhed 
om størrelsen af en eventuel udbytterreduktion 
ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse ved brug af 
forskellige rensere som følge af strukturskader 
på forskellige jordtyper, skader på kartoflernes 
rødder, spild ved optagning og øget smuds på 
grund af øget forekomst af rapgræs, frostskader 
på grund af etablering af lille kam, jordfygning 
samt effekten over for ukrudt i kartoffelmarker 
med mindre topvækst.
 MCPA er afprøvet i lave doseringer på 0,1 til 
0,2 liter pr. ha efter kartoflernes fremspiring for 
at undersøge, om det i lav dosering har effekt 
over for specielt hvidmelet gåsefod, og om der 
eventuelt er hormonskader, som kan nedsætte 
udbyttet. Både anvendelsen af 0,1 og 0,2 liter 
MCPA pr. ha giver synlige symptomer i afgrø-
den. I to forsøg er det anvendelsen af 0,2 liter 
ved rækkelukning, der giver den største påvirk-
ning, og i ét forsøg er det anvendelsen af 0,1 li-

Tabel 10. Betydning af MCPA og mekanisk ukrudtsbekæmpelse for udbyttet i stivelseskartofler. 
(Q26)

Sti-
vel-
ses-
kar-
tof-
ler

Behandlingstidspunkt Planter pr. m2 Før høst

Grøn-
farv-
ning,
pct. 

knold-
vægt

Sti-
velse,
pct.

Udb. og merudb. pr. ha 

Før kartoflernes 
fremspiring

8-10 dage 
efter 1. be-

handling

10-12 dage 
efter frem-

spiring

Før 
rækkeluk-

ning

før 
fremspiring

14 dage efter 
sidste beh. pct. dækning

to-
kimbl.
ukrudt

græs
to-

kimbl.
ukrudt

græs
to-

kimbl.
ukrudt

græs-
ukrudt

hkg 
knol-

de

hkg
sti-

velse

netto, 
gl. af-
gift1),
kr. pr. 

ha

netto, 
ny. 

afgift,
kr. pr. 

ha

2012. 3 forsøg
1. Ubehandlet2) 24 262 132 5 65 7 1,3 20,8 -190 -41 -9.734 -9.518
2. l,0 l Fenix

+ 1,5 l Roundup
15 g Titus 

WSB3) 
15 g Titus 

WSB 20 0 3 1 2,1 21,1 619 130 32.926 32.710
3. l,0 l Fenix

+ 1,5 l Roundup
15 g Titus 

WSB
15 g Titus 

WSB 
+ 0,1 l MCPA 33 0 5 0 1,9 20,7 7 -1 -162 -176

4. l,0 l Fenix
+ 1,5 l Roundup

15 g Titus 
WSB

15 g Titus 
WSB 0,20 l MCPA 21 0 3 0 2,9 21,0 -11 -3 -689 -715

5. l,0 l Fenix
+ 1,5 l Roundup

15 g Titus 
WSB 0,20 l MCPA 37 0 5 1 2,3 20,7 14 1 415 389

6. l,0 l Fenix
+ 1,5 l Roundup 0,20 l MCPA 48 1 11 4 2,3 20,9 -1 -1 245 219

7. 2,0 Roundup Mekanisk4) Mekanisk 2 0 5 2 1,4 21,1 -18 -4 -654 -472
8. 2,0 l Roundup Mekanisk Mekanisk 0,20 l MCPA 6 1 5 2 1,4 21,3 -18 -3 -407 -251
LSD 1-8 71 15
LSD 2-8 ns ns

1)  Nettomerudbyttet er beregnet på baggrund af nuværende (gl.) og forventede pesticidafgifter (ny) i 2013. Prisen  for bredsprøjtning og mekanisk 
ukrudtsbekæmpelse er sat til henholdsvis 140 og 220 kr. pr. ha. Prisen på stivelse er fastsat til 260 kr. pr. hkg stivelse og er inklusive en forventet 
efterbetaling. Kørselsomkostninger til behandling med MCPA lige før rækkelukning er ikke medtaget, da den udføres sammen med første 
skimmelsprøjtning.

2)  Led 1-5 sættes op med normal kam, hyppes evt. efter lægning.
3) Tilsat 0,2 liter Agropol pr. ha.
4) Led 6-7 sættes op med lille kam. Kammen bygges op med ca. 1 cm ved første mekaniske behandling og 3-4 cm ved anden behandling.
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ter sammen med den anden Titus behandling, 
der giver anledning til den største påvirkning. 
Som gennemsnit af tre forsøg er der en tendens 
til en mindre udbyttereduktion ved anvendelse 
af 0,2 liter MCPA ved rækkelukning. Forsøgene 
giver ikke mulighed for at vurdere effekten over 
for ukrudt på grund af for lavt ukrudtstryk eller 
betydningen af MCPA. Der skal udføres flere 
forsøg, hvor der i højere grad forekommer pro-
blem ukrudt som hvidmelet gåsefod. En stor 
forekomst af ukrudt kan give et større udbytte-
tab end udbyttetabet ved brug af MCPA.

Sygdomme 

Konklusion
En rutinestrategi med fuld dosering af Shirlan, 
Revus og Ridomil giver den bedste skimmelbe-
kæmpelse i 2012. Forsøgene viser, at det er mu-
ligt ved hjælp af en kombineret anvendelse af 
nyere midler og dosismodeller at opnå samme 
nettomerudbytte som ved brug af en rutine-
strategi med Dithane NT. Der er god effekt af 
et nyt middel, Banjo Forte, som endnu ikke er 
godkendt i Danmark, samt af Proxanil ved an-
vendelse umiddelbart efter en skimmelfavora-
bel periode.
 Bekæmpelse af kartoffelbladplet giver i to 
forsøg intet sikkert merudbytte, men viser lidt 
bedre effekt af tre til fire behandlinger med 

Signum, sammenlignet med to gange 0,5 liter 
Amistar pr. ha.
 Toptrækning året forinden og bejdsning af 
læggekartoflerne giver et større udbytte i både 
spise- og læggekartofler samt et mindre angreb 
af rodfiltsvamp på knoldene. Toptrækning kan 
ikke erstatte bejdsning, men giver i spisekartof-
ler som gennemsnit af to forsøg et merudbytte 
på 26 hkg knolde pr. ha og et nettomerudbytte 
på 48 hkg kartofler pr. ha, når mængden af de-
forme knolde fratrækkes. Toptrækning har et 
stort potentiale i økologisk kartoffelavl.
 Forsøg i 2012 viser, at Rizolex har en bedre ef-
fekt over for rodfiltsvamp, når midlet anvendes 
som pulverbejdse, påført med et Sipo-anlæg, 
sammenlignet med anvendelse af flydende Rizo-
lex, påført med et Hardi-anlæg. I ét forsøg i spise-
kartofler er der et nettomerudbytte på 164 hkg 
knolde ved brug af pulverbejdse og kun 54 hkg 
ved brug af flydende bejdse. Der er en tendens 
til, at pulverbejdsen i stivelseskartofler med lav 
angrebsgrad giver et mindre knoldudbytte, sam-
menlignet med ubehandlet. 

Strategier til bekæmpelse af kartoffel-
skimmel
Ranman Top, Revus, Banjo Forte 400 og Proxa-
nil er specifikke svampemidler indeholdende 
forskellige virkemekanismer til bekæmpelse af 
kartoffelskimmel. Ranman Top er godkendt, 
men endnu ikke på markedet. Ranman Top in-
deholder samme aktivstof som Ranman og er en 
samformulering af Ranman og additivet. Proxa-
nil er kommet på markedet i 2012 og indeholder 
aktivstofferne cymoxanil og propamocarp, som 
er kendt fra henholdsvis Curzate M68 WG og 
Tattoo og har en vis kurativ effekt. Banjo Forte er 
en blanding af de kendte aktivstoffer fluazinam 
og dimethomorph, der er kendt fra henholdsvis 
Shirlan og Acrobat WG. Doseringen af Banjo For-
te svarer til en fuld dosering Shirlan og 1,3 gange 
fuld dosering af Acrobat WG uden mancozeb. 
Banjo Forte er endnu ikke godkendt i Danmark.
 I 2012 er der udført tre forsøg, hvor formålet 
er at teste forskellige midler og strategier i be-
kæmpelsen af kartoffelskimmel. Forsøgsplan og 
resultater fremgår af tabel 11 til 13.
 I forsøgene igangsættes alle behandlinger 
ved første varsling mod kartoffelskimmel i om-
rådet. Dithane NT er anvendt som standard-

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i stivelseskartofler 
giver i de fleste tilfælde et godt resultat. (Foto: Claus 
Nielsen, AKV-Langholt).
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behandling. Alle forsøgsparceller er behand-
let med Amistar til forebyggelse af bladplet. I 
forsøgsled 2 og 3 er der anvendt henholdsvis 
hel og halv dosering i to på hinanden følgende 
behandlinger med Ranman Top og Revus. I 
forsøgsled 4 til 6 udgør grundbehandlingerne i 

dosismodellerne to på hinanden følgende be-
handlinger med Ranman Top og Revus. Dosis i 
de tre modeller justeres i henhold til tabel 11. I 
forsøgsled 4 til 6 er der i 2012 anvendt Ridomil 
Gold ved forekomst af skimmel i marken. I for-
søgsled 7 til 9 afprøves tre midler, Ranman Top, 

Tabel 11. Strategier for bekæmpelse af kartoffelskimmel

Strategi
Behandling

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.  2 Di1)  2 Di  2 Di  2 Di  2 Di  2 Di  2 Di  2 Di  2 Di  2 Di  2 Di  2 Di
2. 0,6 Re 0,6 RT 0,5 RT 0,5 RT 0,6 Re 0,6 Re 0,5 RT 0,5 RT 0,6 Re 0,6 Re 0,5 RT 0,5 RT
3. 0,3 Re 0,3 Re 0,25 RT 0,25 RT 0,3 Re 0,3 Re 0,25 RT 0,25 RT 0,3 Re 0,3 Re 0,25 RT 0,25 RT
4. Model 12)

5. Model 22)

6. Model 32)

7. 0,3 Re 0,3 Re 0,25 RT 0,5 RT 0,3 Re 0,5 RT 0,5 RT 0,25 RT 0,5 RT 0,3 Re 0,5 RT 0,25 RT
8. 0,3 Re 0,3 Re 0,25 RT 0,6 Re 0,3 Re 0,6 Re 0,6 Re 0,25 RT 0,6 Re 0,3 Re 0,6 Re 0,25 RT
9. 0,3 Re 0,3 Re 0,25 RT 1,0 BF 0,3 Re 1,0 BF 1,0 BF 0,25 RT 1,0 BF 0,3 Re 1,0 BF 0,25 RT

10. 0,25 l RT, 7 dages interval. 2,0 Pr ved infektionstryk > 50 to dage før næste behandling
11. 0,3 Re 0,3 Re 0,25 RT 0,25 RT 0,25 RT

+ 2,0 Pr
0,3 Re 0,25 RT 0,25 RT 0,3 Re 0,3 Re 0,25 RT 0,25 RT

12. 0,3 Re 0,3 Re 0,25 RT 0,25 RT 0,25 RT
+ 2,0 Ri

0,3 Re 0,25 RT 0,25 RT 0,3 Re 0,3 Re 0,25 RT 0,25 RT

13. 0,4 Sh 0,4 Sh 0,4 Sh 0,6 Re 2,0 Ri 0,6 Re 0,6 Re 0,6 Re 0,6 Re 0,6 Re 0,4 Sh 0,4 Sh
1)  2 Di: 2 kg Dithane pr. ha, 0,3 til 0,6 Re: 0,3  til 0,6 liter Revus pr. ha, 0,25 til 0,5 RT: 0,25 til 0,5 liter Ranman Top pr. ha, 1,0 BF: 1,0 liter Banjo Forte 

pr. ha, 2,0 Pr: 2,0 liter Proxanil pr. ha, 2,0 Ri: 2,0 liter Ridomil Gold pr. ha. Hele forsøget er behandlet med Amistar efter behov.
2) Behovsbestemte modeller. Se tabel 12.

Tabel 12. Dosering (procent af normaldosering) afhængigt af timer med sporuleringsrisiko (HSPO1)), 
udregnet efter tre forskellige behovsbestemte modeller (Model 1 til Model 3) i stivelsessorter

HSPO1) Infektions-
risiko

Ingen forekomst
 af skimmel i 
Danmark2)

Forekomst
 af skimmel i Danmark

Forekomst
 af skimmel i regionen

Forekomst
 af skimmel i marken

Model 13)

> 60 Meget høj 50Ra/Re 75Ra/Re 100Ra/Re 100Ra/Re
40-60 Høj 25Ra/Re 50Ra/Re 100Ra/Re 100Ra/Re
20-39 Middel 25Ra/Re 25Ra/Re 75Ra/Re 100Ra/Re
1-19 Lav 0 0 50Ra/Re 75Ra/Re
0 Ingen risiko 0 0 25Ra/Re 50Ra/Re

Model 23)

> 60 Meget høj 0 50Ra/Re 75Ra/Re 100Ra/Re
40-60 Høj 0 25Ra/Re 75Ra/Re 100Ra/Re
20-39 Middel 0 0 50Ra/Re 75Ra/Re
1-19 Lav 0 0 25Ra/Re 50Ra/Re
0 Ingen risiko 0 0 0 0

Model 33)

> 60 Meget høj 50Ra/Re 100Ra/Re 100Ra/Re 100Ra/Re
40-60 Høj 50Ra/Re 100Ra/Re 100Ra/Re 100Ra/Re
20-39 Middel 50Ra/Re 50Ra/Re 50Ra/Re 50Ra/Re
1-19 Lav 0 0 50Ra/Re 50Ra/Re
0 Ingen risiko 0 0 50Ra/Re 50Ra/Re

1)  HSPO sum: Sum af timer med sporulering (RH > 88 procent og temperatur > 10 grader C), to dage tilbage, den aktuelle dag og to dages prognose. 
www.landbrugsinfo.dk

2)  Doseringen justeres ud fra forekomsten af kartoffelskimmel i Danmark, i regionen og i marken.
3)  I Model 1 og 2 anvendes kun Ranman Top og Revus i to på hinanden følgende behandlinger i en dosering svarende til henholdvis 0, 25, 50, 75 og 

100 pct. I Model 3 anvendes hel og halv dosering af Ranman Top eller Revus. I alle tre modeller anvendes 2 kg Ridomil Gold pr. ha ved begyndende 
angreb i forsøgsparcellen.
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Revus og Banjo Forte, i fuld dosering forud for 
en skimmelfavorabel periode. Det er ikke muligt 
at sammenligne disse tre behandlinger med de 
øvrige strategier, da der er udført et større antal 
behandlinger. I forsøgsled 10 er afprøvet en stra-
tegi med anvendelse af en fast halv dosering af 
Ranman Top og Revus i ugeinterval, suppleret 

med en fuld dosering Proxanil, hvis infektions-
risikoen er højere end 50 i de sidste to dage af 
beskyttelsesperioden. I forsøgsled 11 og 12 er 
effekten af én behandling med henholdsvis Ri-
domil Gold og Proxanil afprøvet over for hinan-
den. I forsøgsled 13 anvendes Shirlan, Revus og 
Ridomil Gold i en på forhånd fastlagt strategi.

Tabel 13. Effekten af forskellige strategier til bekæmpelse af kartoffelskimmel. (Q27)

Stivelses-
kartofler

Kartoffelskimmel, 
pct. angreb

BI
Antal 

behand- 
linger

Behandlingspris

Stivelse, 
pct.

Udb. og merudb.

Strategier1) blade planter knolde
nuvæ-
rende 
afgift

ny 
afgift

hkg 
knolde 
pr. ha

hkg 
stivelse
 pr. ha

nettoudb., 
nuv. afg.
kr. pr. ha

nettoudb., 
ny afg.

kr. pr. ha

2012. Flakkebjerg 17. sept.
1. 2 - 0,8 13,0 13 2.158 4.688 20,5 686 141 34.450 31.920
2. 1 - 1,5 13,0 13 3.745 3.194 19,9 56 7 34.683 35.234
3. 1 - 0,3 6,5 13 2.328 2.052 20,3 38 6 35.840 36.116
4. 1 - 0,5 12,4 14 3.692 3.325 20,3 34 5 34.216 34.583
5. 1 - 0,5 10,6 15 3.382 3.089 20,6 -2 0 33.252 33.545
6. 1 - 0,3 10,6 15 3.382 3.089 20,5 27 5 34.578 34.871
7. 2 - 0,3 10,0 15 - - 21,3 18 9 - -
8. 3 - 0 10,0 15 - - 20,7 42 10 - -
9. 1 - 1,0 12,0 15 - - 20,3 33 5 - -

10. 2 - 0,8 8,2 14 - - 20,2 25 3 - -
11. 1 - 0,8 7,7 13 - - 20,2 35 5 - -
12. 2 - 0,5 7,6 13 - - 20,7 34 8 - -
13. 2 - 0,5 13,6 13 3.818 3.637 21,5 39 15 36.620 36.819
LSD ns ns

2012. Ikast 11. sept. 13. aug.
1. 10 92 0,5 14,0 14 2.324 5.049 20,1 688 138 33.608 30.883
2. 2 85 0 14,0 14 4.034 3.440 20,2 -14 -2 31.404 31.998
3. 9 100 0 7,0 14 2.507 2.210 19,7 16 0 33.503 33.800
4. 2 75 0,2 12,6 15 3.820 3.441 19,8 9 0,0 32.112 32.491
5. 2 50 0 10,9 12 3.228 2.923 20,6 20 7,5 34.654 34.959
6. 2 68 0 12,9 15 3.874 3.485 20,1 25 5,1 33.384 33.773
7. 2 98 0 13,5 16 - - 20,3 3 2 - -
8. 2 62 0 13,5 16 - - 20,2 15 3,6 - -
9. 1 16 0 17,9 16 - - 20,2 55 12 - -

10. 1 85 0 10,5 14 - - 20,5 -2 2,6 - -
11. 4 98 0 8,2 14 - - 21,1 -32 0,5 - -
12. 2 78 0 8,1 14 - - 20,8 -6 3,5 - -
13. 0,6 24 0 14,6 14 4.092 3.909 20,4 45 11,4 34.804 34.987
LSD 43 7

2012. Try 14. aug.
1. 1 1 0 13,0 13 2.158 4.688 22,4 595 133 32.552 30.022
2. 0 0 0 13,0 13 3.745 3.194 22,5 -18 -4 30.055 30.606
3. 1 0 0 7,0 13 2.436 2.139 22,5 29 7 34.016 34.313
4. 0 0 0 10,9 13 3.297 2.993 22,7 -1 2 31.829 32.133
5. 0 1 0 9,4 11 2.828 2.588 22,1 12 1 32.090 32.330
6. 0 0 0 10,6 13 3.241 2.948 22,2 14 2 31.937 32.230
7. 0 0 0 11,0 14 - - 22,4 -12 -3 - -
8. 0 0 0 11,0 14 - - 22,5 23 5 - -
9. 0 0 0 14,2 14 - - 21,9 14 -1 - -

10. 0 0 0 11,9 13 - - 22,0 22 1 - -
11. 0 0 0 8,2 13 - - 23,0 -8 1 - -
12. 0 1 0 8,1 13 - - 22,5 -9 -2 - -
13. 0 0 0 12,6 13 3.599 3.461 21,5 -1 -6 29.655 29.793
LSD ns ns

1) Se tabel 11 for strategier.
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Der er stor forskel på smittetrykket og udbre-
delsen af både blad- og knoldskimmel i de tre 
forsøg. Se tabel 13. Der er højest smitttryk ved 
Ikast og mindst smittetryk ved Dronninglund. 
Forsøgene viser, at effekten af Dithane NT over 
for bladskimmel er lavere i forhold til de nyere 
midler. I forsøget ved Ikast er der 10 procent an-
greb af bladskimmel sidst på sæsonen ved brug 
af Dithane NT, hvor angrebet ligger mellem 0,6 
og 9 procent ved de øvrige behandlinger. Hvor 
der er anvendt en strategi med fuld dosering af 
Shirlan, Revus og Ridomil Gold i ugeintervaller, 
er der et statistisk sikkert merudbytte i forsøget 
ved Ikast. På grund af anvendelse af Ridomil 
Gold i Model 1 til 3 i 2012 er det ikke muligt at 
sammenligne med forsøgsresultaterne fra tidli-
gere år. Se Oversigt over Landsforsøgene 2011, 
side 303 til 308. Forsøgene i 2012 viser, at det 
er muligt at reducere behandlingsindekset med 
11 til 28 procent ved brug af dosismodeller, sam-
menlignet med brugen af en rutinestrategi med 
Dithane NT. Anvendelse af dosismodellerne gi-
ver en lige så god bekæmpelse af skimmel som 
fuld dosering af Revus og Ranman Top. Dette 
bygger dog på anvendelse af Ridomil Gold, hvor 
der er risiko for resistensdannelse.
 Ved sammenligning af Ranman Top, Revus og 
Banjo Forte er der i forsøgene ved Ikast og Flak-
kebjerg en bedre effekt af Banjo Forte, hvilket 
også viser sig i et større udbytte i forsøget ved 
Ikast. Midlerne er afprøvet i ofte korte interval-
ler og kan derfor ikke sammenlignes med de 
øvrige behandlinger. Banjo Forte er endnu ikke 
godkendt til brug i kartofler, og prisen er ligele-

des ukendt. Der er behov for at teste midlet over 
flere år, før der kan konkluderes på midlets an-
vendelighed. Behandlingsindekset er medtaget 
for at kunne sammenligne til tidligere års forsøg 
med forskellige dosismodeller. Proxanil giver en 
god bekæmpelse af kartoffelskimmel ved brug 
af midlet sammen med en halv dosering af Ran-
man Top, når risikotallet i slutningen af beskyt-
telsesperioden er større end 50. Proxanil er et af 
de få midler med kurativ effekt, men effekten er 
ikke på højde med Ridomil Gold (forsøgsled 11 
og 12), når begge midler kun anvendes én gang, 
og der ikke er resistens mod Ridomil. Effekten af 
Proxanil holder ikke en hel uge og skal udnyttes 
i en strategi, hvor det blandes med midler, som 
har en længere virkningstid. I forsøgsled 13 er 
der afprøvet en rutinestrategi med anvendelse 
af fuld dosering af Shirlan, Revus og Ridomil 
Gold, som er fastlagt før sæsonen start. Denne 
strategi har i 2012 vist sig at være meget effektiv 
og giver det højeste nettomerudbytte, både ved 
anvendelse af de nuværende og nye pesticidaf-
gifter. Forsøgsserien viser, at det er vigtigt med 
en effektiv bekæmpelse af kartoffelskimmel, og 
at det er muligt med en kombination af nyere 
midler og dosismodeller at opnå samme netto-
merudbytte som med en rutinestrategi med Di-
thane NT. Forskellen i nettoøkonomi mellem led 
2 og de øvrige strategier skal tages med forbe-
hold, da hele forsøget er behandlet med Amistar 
til forebyggelse af bladplet.

Bekæmpelse af kartoffelbladplet
Mancozeb i Dithane NT har en god effekt mod 
kartoffelbladplet, når mancozeb udbringes med 
ugentlige intervaller. Ved udskiftning af Dithane 
NT med eksempelvis Ranman og Revus ses ofte 
en stigning i angrebet af kartoffelbladplet, og 
det er nødvendigt at kombinere nyere skimmel-
midler med specifikke bladpletmidler. I denne 
forsøgsserie afprøves Amistar, Signum og Revus 
Top, hvor sidstnævnte indeholder en blanding 
af mandipropamid og difenoconazol, kendt fra 
henholdsvis Revus og bejdsemidlet Dividend 
37,5 LS. Forsøgsbehandlinger og resultater er 
vist i tablerne 14 og 15. Første behandling med 
specifikke bladpletmidler er på forhånd fastlagt 
til at ske sammen med fjerde skimmelsprøjtning.
 I forsøget ved Flakkebjerg er der anvendt 
opformeret smitstof med bladplet (Alternaria), 

Kartoffelskimmel inficerer bladet, men spredes i 
mindre grad under kølige forhold som i sommeren 
2012. (Foto: Lars Bødker, Videncentret for Land-
brug).



345

Kartofler – sygdomme

og der behandles første gang med specifikke 
bladpletmidler samtidig med, at der konstateres 
bladplet i forsøget. I forsøget ved Ikast behand-
les derimod i tre uger, før bladplet optræder i 
forsøget. I forsøgene er der anvendt 12 behand-
linger med Revus. Revus må i praksis kun an-
vendes seks gange i vækstsæsonen af hensyn til 
risikoen for resistensdannelse. Forsøgene viser 
en tendens til, at tre til fire behandlinger med 
Signum har lidt bedre effekt og giver et større 
udbytte, sammenlignet med anvendelsen af to 
gange 0,5 liter Amistar pr. ha. Dette gælder spe-
cielt i forsøget med brug af kunstigt smitstof. Tre 
behandlinger med Revus Top har en effekt på 
niveau med to behandlinger med Amistar. Effek-
ten forbedres ved at anvende en kombination af 
tre gange Revus Top i en blok og én behandling 
med Amistar. Resultaterne skal dog tages med 
forbehold, da der ikke er et statistisk sikkert mer-
udbytte ved bekæmpelse af kartoffelbladplet i 
nogen af de to forsøg. Revus Top blev også afprø-

Symptomer på bladplet er karakteriseret med kon-
centriske ringe, som afgrænses af bladnerverne.
(Foto: Lars Bødker, Videncentret for Landbrug).

Tabel 14. Rutinestrategier til bekæmpelse af kartoffelbladplet

Strategi

Lokalitet Uge nr.

Flakkebjerg 26 271) 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Ikast 25 26 27 28 29 30 311) 32 33 34 35 36

1. Re2) Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re
2. Re Re Re Re + Am Re Re + Am Re Re Re Re Re Re
3. Re Re Re Re + Si Re Re + Si Re Re + Si Re Re Re Re
4. Re Re Re Re + Si Re Re + Si Re Re + Si Re Re + Si Re Re
5. Re Re Re ReT Re ReT Re ReT Re Ra Re Re
6. Re Re Re ReT ReT ReT Re Re + Am Re Re Re Re

1) Første registrering af bladplet i forsøget.
2) Re: 0,6 liter Revus pr. ha, ReT: 0,6 liter Revus Top pr. ha, Am: 0,5 liter Amistar pr. ha. Si: 0,25 liter Signum pr. ha.

Tabel 15. Effekten af forskellige strategier for bekæmpelse af kartoffelbladplet. (Q28)

Stivelses-
kartofler

Bladplet, pct. bladangreb
Bladplet, 

pct. 
knoldvægt

Behandlingsomkostninger,
kr. pr. ha

Stivelse, 
pct.

Udb. og merudb.

Ikast Flakkebjerg nuværende 
afgift ny afgift hkg pr. ha hkg stivelse

 pr. ha

netto,
nuværende 

afgift

netto,
ny afgift

2010. 2 forsøg 11. sep. 11. sep. 2 fs.
1.1) 39 79 31,9 3.483 2.981 20,8 592 123 28.523 29.025
2. 9 35 31,8 3.883 3.321 21,1 44 11 2.460 2.520
3. 5 24 36,8 3.986 3.432 21,1 55 14 3.007 3.059
4. 4 16 28,3 4.153 3.582 22,2 57 21 4.764 4.833
5. 11 35 33,1 - - 21,3 41 12 - -
6. 7 28 28,9 - - 21,9 36 14 - -
LSD ns ns

1) Se tabel 14 for behandlinger.
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vet i 2010 og viste i disse forsøg, at fem behand-
linger med Revus Top har samme effekt som to 
behandlinger med Amistar. Det er ikke muligt at 
beregne nettoudbyttet ved brug af Revus Top, 
da midlet endnu ikke er godkendt og prissat. Da 
der ikke er statistisk forskel på behandlingerne 
med Amistar, Signum og Revus Top, er det nød-
vendigt med flere forsøg for at kunne konklude-
re på effekten af de forskellige midler.

Betydning af toptrækning og bejdsning for 
angreb af rodfiltsvamp
Udenlandske forsøg viser, at der ved toptræk-
ning af læggekartofler er mindre forekomst af 
rodfiltsvamp på de høstede knolde. Der er i 
2010 til 2012 udført to forsøg i spisekartofler og 
syv forsøg i stivelseskartofler. Formålet er at un-
dersøge effekten af toptrækning og kemisk ned-
visning i kombination med bejdsning på udbytte 
og kvalitet af den efterfølende afgrøde. Vækst-
standsning af læggekartoflerne sker i september 
året før lægning ved enten kemisk nedvisning 
med Reglone eller ved, at toppen trækkes fri af 
knoldene med en specialmaskine. Efter lagring 
deles partierne i to, der enten lægges ubejdset 
eller bejdset med Monceren DS 12,5. I alle tre 
forsøg i 2012 med stivelseskartofler anvendes 
læggekartofler med et højt indhold af rodfilt-
svamp.
 Forsøgsplan og resultater fremgår af tabel 16 
og 17.
 Både toptrækning året forinden og bejds-
ning af læggekartoflerne giver et markant større 

udbytte og mindre angreb af rodfiltsvamp på 
knoldene i både spise- og læggekartofler. Bejds-
ningen med Monceren DS 12,5 giver et højere 
stivelsesindhold samt en markant reduktion i 
forekomsten af deforme knolde.
 I stivelseskartofler ses et gennemsnitligt net-
tomerudbytte i syv forsøg i perioden 2010 til 
2012 på mellem 2.866 og 3.256 kr. ved bejds-
ning med Monceren DS 12,5. Der er ikke med-
regnet forskellen i prisen på toptrækning og 
nedvisning af læggekartoflerne året forinden, 
da prisen for både toptrækning og nedvisning 
med Reglone udgør 5 til 6 kr. pr. hkg læggekar-
tofler. Effekten af bejdsning med Monceren DS 
12,5 kan ikke umiddelbart overføres til praksis, 
da bejdsemidlet er påført kartoflerne i en papir-
sæk.
 Forsøg i 2011 viste, at der kun er bejdsebehov 
ved anvendelse af knolde med medium til højt 
smitteniveau. Se Oversigt over Landsforsøgene 
2011, side 310 til 312. Det er dog nødvendigt 
at kende smittetrykket for at kunne vurdere 
bejdsebehovet. Selv om toptrækning giver et 
lavere angreb af sklerotier på læggekartoflerne, 
kan toptrækning ikke erstatte en bejdsning med 
Monceren DS12,5 i den konventionelle produk-
tion af læggekartofler.
 Toptrækning har et stort potentiale i økolo-
gisk kartoffelproduktion. For at undgå knold-
smitte med kartoffelskimmel sidder økologiske 
læggekartofler lang tid i jorden for at sikre, at 
topvæksten er helt nedvisnet. Økologiske læg-
gekartofler kan derfor sammenlignes med kar-

Tabel 16. Effekten af nedvisningsmetode, optagningstidspunkt og bejdsning for udbytte og kvali-
tet af stivelseskartofler. (Q29, Q30)

Stivelses-
kartofler

Behandling,
lægge-
kartofler

Bejsning forud 
for lægning

Frem-
spirede 
planter, 

pct.

Rodfiltsvamp, indeks Deforme 
knolde,

vægtpct.

Stivelse,
pct.

Udb. og merudb., pr. ha

ved frem-
spiring knolde hkg 

knolde
hkg 

stivelse
kr. 

netto

2012. 3 forsøg
1. Nedvisning Ubehandlet 99 30 1,8 16 19,8 562 111 28.860
2. Toptrækning Ubehandlet 98 22 1,2 13 20,6 14 8 1.950
3. Nedvisning 0,2 kg Monceren DS 12,5 98 5 0,1 5 21,4 42 18 4.166
4. Toptrækning 0,2 kg Monceren DS 12,5 99 4 0,1 5 21,3 39 17 3.880
LSD ns 9

2010-2012. 7 forsøg
1. Nedvisning Ubehandlet 98 27 7 15 19,7 564 111 28.938
2. Toptrækning Ubehandlet 98 22 6 14 20,0 3 2 546
3. Nedvisning 0,2 kg Monceren DS 12,5 98 9 3 6 21,0 30 13 2.866
4. Toptrækning 0,2 kg Monceren DS 12,5 99 7 3 5 21,1 33 15 3.256
LSD 23 6
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tofler, der er nedvisnet tidligt og høstet sent. Det 
betyder, at rodfiltsvamp ofte er et stort problem. 
Toptrækning giver et merudbytte på 26 hkg 
knolde pr. ha og et nettomerudbytte på 48 hkg 
kartofler pr. ha. Toptrækning kan derfor være et 
alternativ i den økologiske produktion af både 
lægge- og spisekartofler, hvor nedvisning sker 
enten naturligt på grund af kartoffelskimmel el-
ler ved kombineret aftopning og gasbrænding. 
Toptrækning vil betyde, at kartoflerne kan tages 
tidligere op med deraf følgende lavere angreb 
af rodfiltsvamp, sølvskurv og andre rådfremkal-
dende svampe og bakterier.

Bejdsning mod rodfiltsvamp
På grund af håndteringsproblemer ved tilførsel 
af pulverformulerede bejdsemidler i lægger og i 
vogne har mange avlere udskiftet pulverbejdsen 
med flydende formuleringer, som kan tilføres 
i forbindelse med lægning. Ved brug af den så-
kaldte Hardi-teknik afsættes dog en mindre del 
af det aktive middel på selve knoldene og stør-
stedelen på jorden, hvilket for nogle midler kan 
give en reduceret effekt. I 2010 og 2011 blev der 
gennemført fire forsøg, som viser, at effekten af 
Rizolex over for rodfiltsvamp forbedres, når Ri-
zolex afsættes direkte på knoldene ved en rulle-
bordsbejdsning og ikke delvis på jorden ved brug 
af et Hardi-anlæg. Se Oversigt over Landsforsø-
gene 2011, side 308 til 311. Rullebordsbejds-
ning giver dog nogle andre arbejds- og håndte-
ringsmæssige udfordringer og kræver brug af 

egnede anlæg. Da der i effektivitetsforsøg med 
flydende bejdsemidler som regel anvendes en 
rullebordsbejdsning af flydende bejdsemidler 
eller bejdsning i papirsække, når det gælder pul-
verbejdser, kan der være forskel i effekten, målt 
i praksis og i forsøg. Der er i 2012 afprøvet effek-
ten af en flydende formulering (Rizolex 50 D) og 
en pulverformulering (Rizolex 50 FW) i ét forsøg 
i spisekartofler og tre forsøg i stivelseskartofler. 
Begge formuleringer er tilført kartoflerne ved 
lægning ved hjælp af henholdsvis et Hardi- og 
Sipo-anlæg. Forsøgsplan og resultater fremgår af 
tabel 18.
 I forsøget med spisekartofler er der anvendt 
sorten Agata med et højt indhold af rodfiltsvamp 
på læggekartoflerne. Bejdsning med Rizolex har 
givet et lavere angreb af rodfiltsvamp på stæng-
ler ved fremspiring og på de høstede knolde 
samt færre grønne luftknolde (se billede) og de-
forme knolde. Der har været en bedre effekt af 
pulverbejdsen, sammenlignet med anvendelse 
af flydende bejdse. Der er tydelig sammenhæng 
mellem angrebsgraden af rodfiltsvamp på læg-
geknoldene og angrebsgraden på stængler ved 
fremspiring, antal luftknolde samt udbytte og 
kvalitet af de høstede kartofler. Ved at fratrække 
mængden af grønne og deforme knolde opnås 
et nettomerudbytte på 164 hkg knolde ved brug 
af pulverbejdse og kun 54 hkg ved brug af fly-
dende bejdse. 
 I stivelseskartofler er der anvendt tre partier 
med forskellig angrebsgrad af rodfiltsvamp (lav, 

Tabel 17. Effekten af nedvisningsmetode, optagningstidspunkt og bejdsning for udbyttet i spise-
kartofler. (Q29, Q30)

Spise-
kartofler

Behandling,
lægge-
kartofler

Bejsning forud 
for lægning

Frem-
spirede 
planter, 

pct.

Rodfiltsvamp, indeks Deforme 
knolde,

vægtpct.

Stivelse,
pct.

Udb. og merudb. 
pr. ha

ved 
fremspiring knolde hkg knolde hkg netto

2012. 1 forsøg
Nedvisning Ubehandlet 97 27 6,2 20 11,6 569 456
Toptrækning Ubehandlet 99 22 3,7 11 11,9 13 63
Nedvisning 0,2 kg Monceren DS 12,5 99 11 0,7 7 11,8 45 113
Toptrækning 0,2 kg Monceren DS 12,5 99 19 0,6 9 12,1 21 80

LSD ns

2011-2012. 2 forsøg
Nedvisning Ubehandlet 97 38 6,8 20 12,2 450 361
Toptrækning Ubehandlet 99 24 5,5 14 12,4 26 48
Nedvisning 0,2 kg Monceren DS 12,5 99 11 1,8 8 12,4 45 97
Toptrækning 0,2 kg Monceren DS 12,5 99 20 2,0 10 12,6 29 72

LSD ns
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middel, høj). Der er en bedre effekt af pulver-
bejdsen på angrebet af rodfiltsvamp ved frem-
spiring, men ingen sikker effekt af bejdsningen 
på hverken knold- eller stivelsesudbyttet. Dette 
gælder også i enkeltforsøgene. Det er en ten-
dens til, at pulverbejdsen i forsøget med lav 
angrebsgrad giver et mindre knoldudbytte, sam-
menlignet med ubehandlet. Forsøg i både 2011 
og 2012 viser, at bejdsning af sunde partier giver 
et negativt nettomerudbytte. Forsøg med bejd-
seteknikker i perioden 2010 til 2012 understre-
ger behovet for at se nærmere på bejdseteknik, 
formulering af bejdsemiddel, på test af bejdse-

behov mod rodfiltsvamp samt på en samlet stra-
tegi for bekæmpelse af cikader og rodfiltsvamp.

Skadedyr

Konklusion
Det er muligt at udføre en behovsbestemt be-
handling mod cikader med Mospilan SG, baseret 
på tælling af cikader på limplader og ved almin-
delig observation af indflyvende cikader og cika-
denymfer på bladene. Der er i to forsøg i 2012 
ingen forskel på effekten af Prestige FS 370 ved 
brug af rullebordsbejdsning og bejdsning ved 
lægning. Der er i 14 forsøg ingen sikker forskel 
på anvendelsen af 1,2 liter Prestige FS 270 og 
to gange 0,25 liter Mospilan pr. ha, hvad angår 
udbytte og bekæmpelse af cikader. Det økono-
miske merudbytte ved brug af Mospilan SG og 
Prestige FS 270 er som gennemsnit på henholds-
vis 2.020 og 2.508 kr. pr. ha.

Bladlus og cikader
Bejdseteknik 
Cikader udgør et betydeligt problem i stivel-
sesproduktionen. Derfor behandles 80 til 90 
procent af stivelseskartoflerne med Prestige FS 
370 ved lægning. Prestige FS 370 indeholder en 
blanding af svampemidlet pencyceron og insekt-
midlet imidacloprid. Imidacloprid har en syste-

Tabel 18. Effekten af flydende bejdse og pulverbejdse til bekæmpelse af rodfiltsvamp i spise- og 
stivelseskartofler. (Q31)

Kartofler Middel1),
ml pr. hkg

Bejdse-
metode2)

Plante-
bestand,
1.000 pl. 

pr. ha

Rodfiltsvamp, 
indeks

Deforme, 
pct. 

Grøn-
farvning, 

pct.

Stivelse, 
pct.

Udb. og merudb.

stængler,
st. 09-12

knolde,
st. 91

luft-
knolde3), 

pct.

knolde, 
hkg pr. ha

stivelse, 
hkg pr. ha

netto4), 
hkg pr. ha

2012. 1 forsøg, spisekartofler, højt smitteniveau
1. Ubehandlet 42,7 35 3,9 16 8,6 22,9 - 524 - 359
2. 0,03 l Rizolex 50 FW1) Hardi 43,3 25 3,3 12 8,7 17,0 - 35 - 54
3. 0,1 kg Rizolex 10D Sipo 41,8 17 1,0 10 1,3 11,4 - 75 - 164
LSD ns ns

2012. 3 forsøg, stivelseskartofler
1. Ubehandlet 43,2 13 1,6 - 10,6 - 21,5 640 137 -
2. 0,03 l Rizolex 50 FW1) Hardi 43,4  5 1,4 -  9,2 - 21,7 6 3 -
3. 0,1 kg Rizolex 10D Sipo 42,3  3 1,1 -  8,8 - 21,5 -13 -3 -
LSD ns ns

1) Dosering af flydende bejdse og pulverbejdse er i henholdsvis liter og kg pr. hkg læggekartofler.
2) Flydende- og pulverbejdse er tilført ved hjælp af henholdsvis Hardi- og Sipo-anlæg.
3) Planter med symptomer på rodfiltsvamp i form af grønne luftknolde.
4) Nettoudbyttet udgør bruttoudbytte, fratrukket grønfarvede og deforme knolde.

Planter med kraftige angreb af rodfiltsvamp sætter 
ofte mange stængler og grønne ”luftknolde”. (Foto: 
Lars Bødker, Videncentret for Landbrug).
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misk virkning mod både cikader og bladlus. Ved 
bejdsning ved lægning skønnes det, at kun 10 til 
15 procent af midlet afsættes på knoldene. Re-
sten afsættes på jorden og maskinen. Forsøg har 
vist (se Oversigt over Landsforsøgene 2011, side 
308), at effekten af bejdsning mod rodfiltsvamp 
øges, når hele mængden af svampemiddel af-
sættes på selve knolden. Det er en almindelig 
opfattelse, at effekten af imidacloprid (Prestige) 
over for cikader er uafhængig af bejdsemeto-
den, da imidacloprid optages af rødderne og 
transporteres op i planten. Denne antagelse er 
ikke afprøvet i forsøg. Der er i 2012 udført to for-
søg, hvor formålet er at afprøve effekten af 0,4, 
0,8 og 1,2 liter Prestige FS 370 ved brug af hen-
holdsvis rullebordsbejdsning med Viby-anlæg og 
Hardi-anlæg på lægger. Forsøgsplan og resulta-
ter fremgår af tabel 19.
 Forsøgene viser ingen statistisk forskel mel-
lem de to bejdseteknikker, hverken i stivelses-
udbytte eller i bekæmpelse af cikader. Der er en 
tendens til, at 1,2 liter Prestige pr. ha giver den 
laveste forekomst af cikader og dermed også det 
højeste udbytte og nettomerudbytte på 2.128 til 
2.466 kr. pr. ha. Der er dog en betydelig varia-
tion i forsøgene.

Effekt af bejdsning og sprøjtning mod cikader
Effekten af Prestige FS 370 er tidligere sammen-
lignet med en kombineret anvendelse af Monce-
ren FS 250 og Karate 2,5 WG. Se Oversigt over 
Landsforsøgene 2007, side 306. Der var en ten-
dens til, at der blev opnået et større udbytte ved 
brug af Prestige FS 370, hvilket kan skyldes den 

langstrakte indflyvning af cikader samt en god 
effekt mod bladlus. Mospilan SG indeholder ak-
tivstoffet acetamiprid, som tilhører gruppen af 
neonicotinoider og er i familie med imidacloprid 
i Prestige FS 370. Mospilan SG må kun anvendes 
to gange i vækstsæsonen, men har en længere 
virkningstid (to til tre uger) på grund af den sy-
stemiske optagelse.
 Der er i 2012 udført to forsøg, hvor effekten 
af henholdsvis 0,8 liter og 1,2 liter Prestige FS 
370 pr. ha er sammenlignet med en til to be-
handlinger med 0,25 liter Mospilan SG. I alle 
behandlinger er der tilsat flydende Monceren FS 
250 ved bejdsning, så den totale mængde aktivt 
stof svarer til 1,5 liter Monceren FS 250 pr. ha. 
Formålet med forsøgene er at undersøge, om en 
behovsbestemt behandling med det systemiske 
insekticid Mospilan SG kan erstatte bejdsning 
med imidacloprid i Prestige FS 370, når der be-
handles på baggrund af fangst af de vingede ci-
kader på gule limplader. Da Mospilan SG er god-
kendt til bekæmpelse af cikader, bladlus og colo-
radobiller i kartofler, er der også bedømt bladlus 
i forsøgene. Forsøgsplan og resultater fremgår af 
tabel 20.
 Der er i 2012 registreret cikader i begge for-
søg. Der er bedømt forekomst af cikader og blad-
lus syv dage efter henholdsvis første og anden 
behandling med Mospilan SG samt ved begyn-
dende afmodning. Der er et sikkert merudbytte 
ved behandling med to gange 0,25 liter Mospi-
lan SG og henholdsvis 0,8 og 1,2 liter Prestige 
FS 250 pr. ha, men der er ingen sikker forskel 
mellem de enkelte behandlinger. En behandling 

Tabel 19. Effekten af Prestige FS 370 over for cikader ved bejdsning på rullebord og lægger. (Q32)

Stivelses-
kartofler Bejdsemetode Dosering,

liter pr. ha

Rodfilt-
svamp- 
indeks, 

st. 09-12

Cikader,
antal pr. 10 blade

Bladlus, antal 
pr. 10 blade

Tæge-
sugning, 

pct. 
planter 

med 
angreb

Sti-
velse, 
pct.

Udb. og merudb.

11. juli 28. juli 18. aug. 11. juli 28. juli
hkg 

knolde 
pr. ha

hkg 
stivelse 
pr. ha

netto,
kr. pr. ha

2012. 2 forsøg 28. juli
1. Lægger Ubehandlet 11,9 335 59 78 3 0 5 20,2 498 101 26.156
2. Rullebord Ubehandlet 14,6 613 61 74 2 1 4 21,0 -3 3 832
3. Lægger 0,4 l Prestige FS 370 194 35 42 0 0 3 20,9 18 7 1.446
4. Rullebord 0,4 l Prestige FS 370 166 32 35 0 0 3 20,5 23 6 1.212
5. Lægger 0,8 l Prestige FS 370 92 14 22 0 0 3 20,9 24 9 1.618
6. Rullebord 0,8 l Prestige FS 370 159 36 21 0 0 2 20,8 10 5 656
7. Lægger 1,2 l Prestige FS 370 115 14 12 0 0 2 21,1 36 12 2.128
8. Rullebord 1,2 l Prestige FS 370 82 22 13 0 0 2 21,7 27 13 2.466
LSD ns ns
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med 0,25 liter Mospilan SG ved første fund af 
cikader er ikke tilstrækkelig til at bekæmpe cika-
der, og nettomerudbyttet er kun på 1.166 kr. pr. 
ha mod 2.982 til 4.250 kr. pr. ha ved behandling 
med to gange Mospilan eller Prestige FS 370 ved 
de nuværende pesticidafgifter. Nettomerudbyt-
tet stiger lidt med indførelsen af de kommende 
pesticidafgifter på grund af et fald i afgiften på 
bejdsemidler og på Mospilan SG.
 Der er en tendens til, at en reduceret dose-
ring på 0,8 liter Prestige 370 FS pr. ha har sva-
gere effekt over for cikader i slutningen af juli og 
august, sammenlignet med to gange Mospilan 
SG og fuld dosering Prestige FS 370 FS. Der er 
dog ingen sikker forskel i udbyttet. Som gennem-

snit af otte forsøg er nettomerudbyttet 3.008 kr. 
pr. ha ved brug af to gange 0,25 liter Mospilan 
SG pr. ha og henholdsvis 3.232 og 3.418 kr. ved 
brug af 0,8 liter og 1,2 liter Prestige pr. ha.
 I perioden 2010 til 2012 er der udført 14 
forsøg, hvor fuld dosering Mospilan SG er sam-
menlignet med fuld dosering Prestige FS 370. 
Der er ingen sikker forskel på de to midler, hvad 
angår bekæmpelse af cikader. Det økonomiske 
merudbytte ved brug af Mospilan SG og Prestige 
FS 270 er på henholdsvis 2.020 og 2.508 kr. pr. 
ha. I figur 1 ses en parvis sammenligning af net-
tomerudbyttet i 14 forsøg i perioden 2008 til 
2012 ved de middelpriser, som er gældende i 
2012. Der er en tendens til, at Prestige FS 370 

Tabel 20. Effekten af bejdse- og sprøjtestrategier over for cikader og bladlus. (Q33, Q34, Q35)

Stivelseskartofler

Cikader,
antal pr. 10 blade

Bladlus,
antal pr. 10 blade

Tæge-
sug-

ning,  
pct.

Kar for 
plante-
farve1)

Sti-
velse,
pct.

Behandlings-
pris, 

kr. pr. ha
Udbytte og merudb. pr. ha

7 dage 
efter

 1. beh.

7 dage 
efter

 2. beh.

ved af-
modn.

7 dage 
efter

 1. beh.

7 dage 
efter

 2. beh.

ved af-
modn.

nuvæ-
rende 
afgift

ny 
afgift

hkg 
knolde

hkg 
stivelse

kr. 
netto2),
nuvæ-
rende 
afgift

kr. 
netto2),

ny  
afgift

2012. 2 forsøg 12. juni 16. juli 12. aug.12. juni 16. juli 12 aug.12 aug.22 aug.
1. 1,5 l Monceren FS 2503) 0 114 105 0 3 1 4 6 19,9 540 416 594 118 30.166 30.291
2. 1,5 l Monceren FS 250

+ 0,25 kg Mospilan SG 0 109 54 0 3 1 3 7 19,9 830 620 27 6 1.166 1.252
3. 1,5 l Monceren FS 250 

+ 2 x 0,25 kg Mospilan SG 0 7 12 0 0 0 2 7 20,9 1120 824 38 14 2.982 3.154
4. 0,7 l Monceren FS 250

+ 0,8 l Prestige FS 370 0 8 40 0 0 0 1 7 21,0 896 727 55 18 4.428 4.473
5. 0,3 l Monceren FS 250 

+ 1,2 l Prestige FS 370 0 8 11 0 0 0 1 8 20,6 1074 882 68 18 4.250 4.317
LSD 1-5 34 ns
LSD 2-5 ns ns

2010-2012. 8 forsøg 7 fs. 5 fs. 7 fs.
1. 1,5 l Monceren FS 250 7 98 77 0 4 2 2 5 19,5 540 416 534 104 26.578 26.703
2. 1,5 l Monceren FS 250 

+ 2 x 0,25 kg Mospilan SG 3 15 14 0 0 0 2 7 20,4 1120 824 46 14 3.008 3.180
3. 0,7 l Monceren FS 250 

+ 0,8 l Prestige FS 370 1 13 32 0 0 0 1 7 20,3 896 727 49 14 3.232 3.277
4. 0,3 l Monceren FS 250 

+ 1,2 l Prestige FS 370 1 8 15 0 0 0 1 7 20,3 1074 882 56 15 3.418 3.485
LSD 1-4 13 5
LSD 2-4 ns ns

2008-2012. 14 forsøg 13 fs. 10 fs. 11 fs. 10 fs. 12 fs.
1. 1,5 l Monceren FS 250 5 119 90 1 21 1 2 5 20,4 540 416 550 112 28.658 28.783
2. 1,5 l Monceren FS 250 

+ 2 x 0,25 kg Mospilan SG 2 11 15 0 2 0 1 7 20,9 1120 824 35 10 2.020 2.192
3. 0,3 l Monceren FS 250 

+ 1,2 l Prestige FS 370 0 9 15 0 1 0 1 7 20,9 1074 882 44 12 2.508 2.575
LSD 1-3 14 4
LSD 2-3 ns ns

1) Skala 0-10, hvor 10 = mest grøn.
2)  Der er ikke medregnet udgifter til udbringning, da Mospilan SG udbringes sammen med skimmelmidler. Der er udregnet nettomerudbytte for 

nuværende pesticidafgifter og nye afgifter.
3) Alle doseringer er udregnet som liter pr. ha.
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giver et lidt højere nettomerudbytte, sammen-
lignet med Mospilan SG. I 2011 til 2012 er før-
ste behandling med Mospilan SG udført 17 til 
20 dage efter begyndende indflyvning, hvilket 
er en uge senere end i tidligere forsøg. Selv om 
det er cikadenymferne, der giver sugeskaderne, 
er der behov for at bekæmpe de indflyvende ci-
kader for at hindre en tidlig opformering. Bejds-
ning mod rodfiltsvamp og cikader bør betragtes 
samlet. Effekten over for den enkelte skadegører 
(rodfiltsvamp og cikader) samt fordele og ulem-
per ved den enkelte bejdseteknik skal vejes op 
mod hinanden.

Dyrkningsstrategier

Konklusion
Forsøg i perioden 2009 til 2012 viser, at kom-
binationen af sprøjte- og gødningsstrategier i 
stivelseskartofler har stor effekt på forekomst 
af sygdomme, skadedyr og nettomerudbytte. 
De kommende pesticidafgifter vil betyde en 
ændring i middelvalg. Prestige FS 370 har stor 
effekt mod cikader og bladlus, og der opnås et 
merudbytte på 5 til 7 hkg stivelse pr. ha ved en 
behandling med 1,2 liter pr. ha ved de fleste 
gødningsniveauer.

Betydning af gødningsniveauet for behovet 
for plantebeskyttelse
Der er mange faktorer, som kan udsætte kartof-
ler for stress, der fører til reduceret udbytte og 
kvalitet. Velgødede kartofler er ofte mere mod-
standsdygtige over for eksempelvis kartoffel-
bladplet. I perioden 2009 til 2012 er der udført 
ni forsøg, hvor formålet er at undersøge effekten 
af forskellige kombinationer af kvælstofmæng-
der og svampebekæmpelsesstrategier. Forsøge-
ne er udført i sorterne Kuras og Saturna. Der er 
anvendt tre gødningsniveauer (150, 200 og 250 
kg kvælstof pr. ha), hvor 200 kg kvælstof er ud-
bragt udelukkende som 200 kg placeret NS 24-7 
pr. ha eller som en kombination af 100 kg place-
ret NS 24-7 pr. ha og 100 kg ammoniumkvælstof 
i svinegylle pr. ha, i alt fire gødningsstrategier (1 
til 4). Se forsøgsplan og resultater i tabel 21 og 
22.
 Ved hvert gødningsniveau er der anvendt fire 
plantebekyttelsesstrategier (1 til 4) med stigen-
de indsats af både svampe- og skadedyrsmidler. 
I 2012 er der en dårlig udnyttelse af svinegyllen 
på grund af udvaskning af både kvælstof og ka-
lium, hvilket ses ved en tidligere afmodning af 
de behandlinger, som har fået en kombination 
af husdyrgødning og NS 24-7. Se billede.
 I Saturna, som er en kvælstofkrævende sort, 
opnås et merudbytte for tilførsel af kvælstof 
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Figur 1. Nettomerudbytte ved brug af to gange 0,25 liter Mospilan SG og 1,2 liter Prestige FS 370 pr. ha i 14 
forsøg i perioden 2008 til 2012 ved forsøgsstederne Dronninglund, Ikast og Billund.
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op til 250 kg kvælstof pr. ha, hvorimod det op-
timale kvælstofniveau for Kuras på de sandede 
jorder ligger på omkring 200 kg kvælstof pr. ha. 
I Saturna er der en tydelig effekt af gødningsni-
veauet på forekomst af kartoffelbladplet, som 
kun i mindre grad ses i sorten Kuras. Prestige FS 
370 har stor effekt mod cikader og bladlus, og 
der opnås et merudbytte på 5 til 7 hkg stivelse 
ved en behandling med 1,2 liter pr. ha ved de 

fleste gødningsniveauer. I Kuras er det ikke mu-
ligt at skelne mellem nedvisning som følge af 
kartoffelbladplet og sug af cikader, men det kan 
ikke afvises, at stressede kartoffelplanter som 
følge af cikadesug er mere modtagelige over for 
kartoffelbladplet.
 I Kuras er der som gennemsnit ingen effekt 
over for kartoffelbladplet ved den mest in-
tensive fungicidbehandling. I disse forsøg skal 

A B

Kartofler, gødet med 200 kg kvælstof i form af: A) 
100 kg kvælstof i NS 24-7 og 100 kg kvælstof i hus-
dyrgødning og B) 200 kg kvælstof i NS- 24-7. (Foto: 
Lars Bødker, Videncentret for Landbrug).

Tabel 21. Forskellige gødnings- og sprøjtestra-
tegier i stivelseskartofler

Stivelses-
kartofler Middel

Gødningsniveau
1. 0,06 l Monceren pr. ha, 10-13 x 2 kg Dithane NT
2. 1,2 l Prestige pr. ha, 10-13 x 2 kg Dithane NT
3. 1,2 l Prestige pr. ha, 10-13 x 2 kg Dithane NT, 

2 x 0,3 l Amistar
4. 1,2 l Prestige pr. ha, 6 x 0,2 kg Ranman, 5 x 0,5 l Revus, 

2 x 0,3 l Amistar, 1 l mangannitrat, 2 kg Ridomol Gold 
MZ Peptite

Bekæmpelsesstrategi
A. 150 kg N placeret (NS 24-7)
B. 200 kg N placeret (NS 24-7)
C. 250 kg N placeret (NS 24-7)
D. 100 kg N placeret (NS 24-7) + 100 kg N (gylle)

Tabel 22. Effekten af forskellige gødnings- og sprøjtestrategier i stivelseskartofler. (Q36, Q37)

Stivelses-
kartofler

Kvæl-
stof-

niveau1)

Be-
kæm-

pelses-
stra-
tegi2)

Cikader,
antal pr. 10 

blade

Bladlus, 
pct. angrebne 

planter

Bladplet, 
pct. 

Skim-
mel,
pct.

Plantefarve
Pct. 
sti-

velse

Udbytte og merudb.

17. juli 13. aug. 17. juli 13. aug. 17. juli 24. aug. 13. aug. 17. juli 28. aug.
hkg 

knolde
pr. ha

hkg 
stivelse
pr. ha

netto,
nuv. afg.,
kr. pr. ha

netto, 
ny afg.,

kr. pr. ha

2012. 1 forsøg Saturna
1. 150 1 31 84 0 7 0 3 0 8 - 18,3 510 93 21.189 19.001
2. 150 2 0 12 0 2 0 3 0 8 - 18,3 15 3,1 21.449 19.288
3. 150 3 1 11 0 2 0 3 0 8 - 18,4 26 5,6 21.859 19.734
4. 150 4 1 8 0 0 0 4 0 8 - 17,6 13 -0,8 18.733 19.218
5. 200 1 37 74 0 6 0 0,6 0 10 - 17,9 45 6,1 22.303 20.115
6. 200 2 1 11 0 1 0 0,7 0 10 - 18,2 41 6,9 21.965 19.804
7. 200 3 1 12 0 1 0 0,4 0 10 - 18,6 73 15,1 23.857 21.732
8. 200 4 1 7 0 1 0 0,8 0 10 - 17,9 78 12 21.724 22.076
9. 250 1 30 72 0 3 0 0,4 0 10 - 17,5 83 10,7 23.027 20.839

10. 250 2 1 9 0 1 0 0,4 0 10 - 17,6 94 12,9 23.053 20.892
11. 250 3 0 10 0 1 0 0,4 0 10 - 17,9 112 18,2 24.191 22.066
12. 250 4 0 10 0 0 0 0,4 0 10 - 17,5 113 15,7 22.079 22.564
13. 100 + 100 1 27 73 0 3 0 5 0 9 - 18,4 0 0,5 21.094 18.906
14. 100 + 100 2 1 10 0 1 0 5 0 9 - 18,3 14 2,8 21.146 18.985
15. 100 + 100 3 1 6 0 0 0 3 0 9 - 18,5 16 4,2 21.270 19.145
16. 100 + 100 4 1 5 0 1 5 5 0 9 18,3 12 2,5 19.366 19.851
LSD 1 16
LSD 2 42
LSD 12 ns

fortsættes
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Amistar udbringes sammen med Dithane NT for 
at opnå god effekt.
 I forsøgene er der størst nettoudbytte ved 
anvendelse af de nyere midler og en kvælstof-
mængde på 200 kg kvælstof pr. ha. Selv om de 
økonomiske udregninger skal tages med forbe-
hold, ser det ud til, at der kan være et tab på op 
til 1.100 kr. pr. ha ved overgang til de nye pesti-
cidafgifter. Der er dog ikke sikker forskel i udbyt-

tet, hvorfor denne beregning skal tages med for-
behold. 

Stivelses-
kartofler

Kvæl-
stof-

niveau1)

Be-
kæm-

pelses-
stra-
tegi2)

Cikader,
antal pr. 10 

blade

Bladlus, 
pct. angrebne 

planter

Bladplet, 
pct. 

Skim-
mel,
pct.

Plantefarve
Pct. 
sti-

velse

Udbytte og merudb.

17. juli 13. aug. 17. juli 13. aug. 17. juli 24. aug. 13. aug. 17. juli 28. aug.
hkg 

knolde
pr. ha

hkg 
stivelse
pr. ha

netto,
nuv. afg.,
kr. pr. ha

netto, 
ny afg.,

kr. pr. ha

2012. 1 forsøg Kuras
1. 150 1 24 43 0 0 0 0,8 3 8 7 20,8 650 135 32.057 29.869
2. 150 2 0 11 0 0 0 0,7 2 8 7 20,6 30 5 32.811 30.650
3. 150 3 1 9 0 0 0 0,3 2 8 7 21,2 30 10 33.741 31.616
4. 150 4 0 9 0 0 0,0 2,0 0,1 8 7 21,2 38 11 32.617 33.102
5. 200 1 26 59 0 0 0 0,3 2 10 9 20,3 18 0 31.663 29.475
6. 200 2 0 12 0 0 0 0,3 2 10 9 20,2 40 5 32.235 30.074
7. 200 3 0 13 0 0 0 0,1 2 10 9 20,4 43 6 32.411 30.286
8. 200 4 0 13 0 0 0,0 2,0 0,1 10 9 20,7 47 10 31.968 32.320
9. 250 1 27 48 0 0 0 0,2 2 10 9 19,5 23 -4 30.203 28.015

10. 250 2 0 11 0 0 0 0,1 3 10 9 19,8 48 3 31.399 29.238
11. 250 3 0 11 0 0 0 0,08 2 10 9 19,6 63 5 31.575 29.450
12. 250 4 1 12 0 0 0,0 1,0 0,2 10 9 19,1 67 2 29.411 29.896
13. 100 + 100 1 30 46 0 0 0 0,9 3 9 6 20,8 -34 -7 30.038 27.850
14. 100 + 100 2 1 11 0 0 0,0 1,0 2 9 6 21,2 -10 1 31.520 29.359
15. 100 + 100 3 1 11 0 0 0 0,8 2 9 6 21,7 -25 1 31.176 29.051
16. 100 + 100 4 1 9 0 0 0 4 0,1 9 6 21,6 -13 3 30.312 30.797
LSD 1 14
LSD 2 30
LSD 12 ns

2010-2012. 3 forsøg Saturna 1 fs. 1 fs. 1 fs. 2 fs.
1. 150 1 103 84 0 7 2 3 0 5 - 18,1 447 80,8 18.017 15.829
2. 150 2 13 12 0 2 1 3 0 6 - 18,5 20 5,4 18.875 16.714
3. 150 3 18 11 0 2 2 3 0 6 - 18,4 37 8,1 19.337 17.212
4. 150 4 13 8 0 0 2 4 0 6 - 18,0 20 3,6 16.705 17.190
5. 200 1 146 74 0 6 2 0,6 0 7 - 17,8 21 2,5 18.195 16.007
6. 200 2 16 11 0 1 2 0,7 0 7 - 18,0 31 5,6 18.455 16.294
7. 200 3 13 12 0 1 1 0,4 0 7 - 18,2 46 8,8 19.047 16.922
8. 200 4 7 7 0 1 2 0,8 0 8 - 18,2 59 11,2 18.344 18.696
9. 250 1 118 72 0 3 1 0,5 0 8 - 17,6 39 5 18.373 16.185

10. 250 2 12 9 0 1 1 0,4 0 8 - 17,6 62 8,7 18.789 16.628
11. 250 3 10 10 0 1 2 0,4 0 8 - 17,8 64 10,4 18.991 16.866
12. 250 4 10 10 0 0 1 0,4 0 8 - 17,7 67 10,1 17.451 17.936
13. 100 + 100 1 104 73 0 3 1 5 0 7 - 17,7 10 0 17.792 15.604
14. 100 + 100 2 13 11 0 1 0,7 5 0 7 - 18,0 40 6,7 18.988 16.827
15. 100 + 100 3 12 6 0 0 0,8 3 0 7 - 17,9 55 8,9 19.320 17.195
16. 100 + 100 4 8 5 0 1 0,9 5 0 7 - 17,8 38 5,9 17.078 17.563
LSD 1 23 4
LSD 2 23 ns
LSD 12 ns ns

Tabel 22. Fortsat

fortsættes
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Virus

Konklusion
Forsøg i 2011til 2012 viser, at det i nogle tilfælde 
er muligt at nedbringe infektionsgraden ved en 
blanding af systemiske insekticider og mineralsk 
olie med 50 til 70 procent, så et parti kan klassi-
ficeres i en højere klasse og dermed undgå store 
økonomiske tab. Mineralsk olie er ikke godkendt 
som bekæmpelsesmiddel i Danmark og må der-
for kun anvendes i forsøg. Registreringsnettet 
for bladlus viser en stigende risiko for spredning 
af kartoffelvirus Y i 2012.

Forebyggelse af kartoffelvirus Y i lægge-
kartofler
I 2011 og 2012 er der udført fire forsøg for at 
undersøge effekten af mineralsk olie og systemi-
ske insekticider for spredning af bladlus i lægge-
kartofler og dermed infektion af kartoffelvirus Y 
(PVY). Forsøgsplan og resultater fremgår af tabel 
23. I forsøgene er der anvendt parcelstørrelser 
på 480 til 512 m2. I alle forsøg er der anvendt 
partier af læggekartofler med 0 procent virus, 

undtagen i forsøget med Folva i 2011, hvor der 
var 1 procent inficerede knolde.
 Som gennemsnit af de fire forsøg er der ingen 
forskel mellem behandlingerne, men i to af for-
søgene er der en sikker reduktion i antallet af in-
ficerede knolde på 50 til 70 procent ved anven-
delse af en kombination af olie og insekticider. 
I ét forsøg er der desuden et lavere indhold af 
virus ved brug af insekticider og i et andet forsøg 
et lavere indhold ved brug af olie. Der er kun sik-
ker forskel mellem olie og insekticider i ét forsøg. 
Forsøgene i 2011 til 2012 viser, at insekticider og 
olie ikke kan forhindre opformering og spred-
ning af virus, men det er muligt at nedbringe 
infektionsgraden. Det gælder specielt, hvis be-
handlinger foretages samtidig med andre fore-
byggende foranstaltninger, som eksempelvis et 
lavt indhold af virus i læggekartoflerne, lugning, 
afstand til inficerede marker, lav kvælstofmæng-
de og tidlig nedvisning. Hvis en behandling med 
olie og insekticider er medvirkende til, at et parti 
kan undgå en nedklassificering, kan behandlin-
gen forhindre et tab på op til 14.000 kr. pr. ha, 
afhængigt af prisen på læggekartofler i de for-
skellige generationer. Mineralsk olie og insekti-

Stivelses-
kartofler

Kvæl-
stof-

niveau1)

Be-
kæm-

pelses-
stra-
tegi2)

Cikader,
antal pr. 10 

blade

Bladlus, 
pct. angrebne 

planter

Bladplet, 
pct. 

Skim-
mel,
pct.

Plantefarve
Pct. 
sti-

velse

Udbytte og merudb.

17. juli 13. aug. 17. juli 13. aug. 17. juli 24. aug. 13. aug. 17. juli 28. aug.
hkg 

knolde
pr. ha

hkg 
stivelse
pr. ha

netto,
nuv. afg.,
kr. pr. ha

netto, 
ny afg.,

kr. pr. ha

2009-2012. 6 forsøg Kuras 3 fs. 3 fs. 5 fs.
1. 150 1 53 28 10 0 2 18 2 7 3 20,7 555 115 26.935 24.747
2. 150 2 2 4 1 1 1 8 3 8 3 21,2 39 11 29.145 26.984
3. 150 3 4 3 0 0 1 5 2 7 3 21,1 41 11 28.957 26.832
4. 150 4 3 3 0 0 1 16 3 8 3 21,2 53 14 28.197 28.682
5. 200 1 55 40 10 1 2 14 4 10 4 20,2 14 0 26.489 24.301
6. 200 2 4 5 2 1 1 7 2 10 4 20,3 52 8 28.101 25.940
7. 200 3 4 7 0 1 0,9 4 2 10 5 20,7 72 15 29.603 27.478
8. 200 4 3 4 0 0 1 16 1 9 5 20,6 74 15 28.172 28.524
9. 250 1 62 37 12 1 1 13 2 10 4 20,0 23 1 26.121 23.933

10. 250 2 5 6 1 1 0,5 6 1 10 5 20,0 55 7 27.343 25.182
11. 250 3 3 8 1 1 0,5 4 1 10 5 20,3 67 11 28.143 26.018
12. 250 4 4 4 0 0 1 16 0,7 10 5 20,2 74 12 26.811 27.296
13. 100 + 100 1 61 27 13 0 2 16 8 8 2 19,9 2 -4 25.592 23.404
14. 100 + 100 2 5 6 1 1 2 9 7 8 3 20,4 45 8 28.114 25.953
15. 100 + 100 3 4 6 1 1 2 5 5 8 4 20,5 55 10 28.576 26.451
16. 100 + 100 4 4 3 1 0 2 17 7 8 4 20,2 56 9 26.672 27.157
LSD 1 16 3
LSD 2 16 ns
LSD 12 ns ns

1) Der tilføres 1: 150 kg N i NS24-7, 2: 200 kg N, 3: 250 kg N og 4: 100 kg N i NS 24-7 og 100 kg N i gylle.
2) Der anvendes fire strategier for plantebekyttelse (A til D). Se tabel 21.

Tabel 22. Fortsat
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cider anvendes i stor udstrækning i blandt andet 
Holland og Frankrig. Mineralsk olie er ikke god-
kendt som bekæmpelsesmiddel i Danmark og 
må derfor kun anvendes med det formål i forsøg.

Registreringsnet for bladlus i kartofler 
Kartoffelvirus Y (PVY) er fortsat et af de største 
problemer ved fremavl af kartofler. På baggrund 
af fangster og optællinger af forskellige blad-
lusarter i gule fangbakker udregnes et smitteri-
sikotal for PVY i ni marker med læggekartofler, 
som vises på LandbrugsInfo. På grund af tidlig 
lægning er de første fangbakker allerede udsat 
i uge 18 (7. til 13. maj). Opformering og flyvning 
af bladlus i kartofler er dog først sket fra uge 25 
(18. til 24. juni). Trods en meget lille forekomst 
af ferskenbladlus er det gennemsnitlige risikotal 
for hele landet steget hurtigt til 3,2 i uge 28 (9. 
til 15. juli). Se figur 2. På nogle lokaliteter i ek-
sempelvis Himmerland og i Thy har risikotallet 
i uge 28 været helt oppe på henholdsvis 5,0 og 
8,8. I Europa findes der flere måder at beregne 
risikotal, afhængigt af, hvor meget de enkelte 
bladlusarter vægter i det samlede risikotal. For 
alle risikotal gælder dog, at når bladlusantallet 
stiger kraftigt, er risikoen for smittespredning 
størst. Som tommelfingerregel anbefales det i 
Danmark at nedvisne kartoffeltoppen, når risi-
kotallet overskrider værdien 1, hvis kartoflerne 
har opnået en acceptabel størrelse. Udenland-
ske forsøg har vist, at der er op til 40 forskellige 

arter af ikke-persistente bladlus, som er i stand 
til at overføre virus. Dette sker i de fleste år på 
et tidspunkt, hvor kartoflerne ikke har opnået 
den ønskede størrelse. Der er derfor behov for 
at se på risikoen af tidlige angreb og muligheden 
for at anvende registreringsnettet i en forebyg-
gende bekæmpelsesstrategi.

Tabel 23. Effekten af olie og insekticider til fore-
byggelse af virus i læggekartofler. (Q38, Q39) 

Stivelseskartofler

PVY, pct. knolde

2011 2012 Gen-
nem-
snitFolva Spunta Royal Spunta

2011-2012. 4 forsøg
1. Ubehandlet 22,0 3,0 0 4,3 7,3
2. 0,15 kg Mospilan SG

+ 0,16 kg Teppeki
+ 0,16 kg Teppeki
+ 0,15 kg Mospilan 10,3 1,8 0,5 3,3 3,9

3. 6 l NA Mineralolie, ugentligt 13,3 1,0 0,8 1,0 4,0
4. 6 l NA Mineralolie, ugentligt

+ 0,15 kg Mospilan SG
+ 0,16 kg Teppeki
+ 0,16 kg Teppeki
+ 0,15 kg Mospilan SG 7,5 1,0 0 0,5 2,3

LSD 9,3 ns ns 1,2 ns
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Figur 2. Udviklingen i det ugentlige risikotal for smit-
terisiko af PVY i ugerne 18 til 31 i perioden 2004 til 
2012.

Den persistente bladrullevirus spredes også med 
bladlus, men ses efterhånden sjældent. (Foto: Lars 
Bødker, Videncentret for Landbrug).
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Figur 3 viser, at den gennemsnitlige smitterisiko 
i 2012 er markant højere end i 2010 og 2011, 
hvilket øger risikoen for forekomst af PVY i læg-
gekartofler til brug i 2013. Det gælder både den 
certificerede avl og egen opformering. Den sti-
gende risiko for spredning af PVY understreger 
vigtigheden af at vinterteste læggekartofler for 
PVY.
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Figur 3. Smitterisikoen for virussmitte i perioden 
1999 til 2012. I 2009 til 2012 er varslingen blevet 
udvidet, så den er startet i uge 18 til 20. Gennem-
snittet er dog kun udregnet for ugerne 26 til 32 for 
at kunne sammenligne med de øvrige år.
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Roer

Sorter, sukkerroer

Konklusion
Blandt de dyrkede sorter har Foxtrot og Boogie 
givet et stort økonomisk udbytte. Blandt obser-
vationssorter i prøvedyrkning har Corvinia og 
Ballero givet et stort udbytte. Af de sorter, der 
har deltaget to år i afprøvningen, ligger Ylva 
KWS, Bandera KWS og Jollina KWS med det stør-
ste økonomiske udbytte. Se figur 1.
 Udbyttet på 15,91 ton sukker pr. ha er det 
hidtil største i sortsforsøgene, og det skyldes den 
tidlige såning og den lange vækstsæson på 189 
dage. Den daglige sukkerproduktion har i 2012 
været 84,2 kg sukker pr. ha i sortsforsøgene og er 
kun overgået i 2009 med 91 kg sukker pr. døgn 
pr. ha og i 2011 med 87 kg sukker pr. døgn pr. 
ha.
 Den tidlige såtid i kombination med lave, men 
stabilt stigende temperaturer uden en eneste 
dag med udsving over 20 grader C indtil omkring 

20. maj, har resulteret i den højeste forekomst af 
stokløbere i de følsomme sorter nogensinde. 

Sortsforsøg
Der er gennemført seks forsøg med alle sorter 
af sukkerroer på JB 7. Jorden er gennemgående 
i god gødningstilstand med N-min i foråret på 
46 kg kvælstof pr. ha i gennemsnit samt reakti-
onstal på 7,7 i gennemsnit på nær ét sted med 
6,6. Alle lokaliteter er på forhånd undersøgt for 
nematoder og vurderet til at være fri for angreb. 
Forfrugten er vinterhvede eller vinterhvede med 
korsblomstret efterafgrøde på nær et sted, hvor 
den er vårbyg. Der er i gennemsnit tilført 108 
kg kvælstof pr. ha. Rækkeafstanden har været 
50 cm og frøafstanden 18,2 cm. Forsøgene er 
sået mellem 23. og 29. marts. Roerne er taget 
op mellem 14. september og 24. oktober. Den 
gennemsnitlige vækstsæson er 189 døgn for de 
fire forsøg, der indgår i gennemsnittet. Det er 15 
døgn længere vækstsæson end i 2011.
 Frøet er behandlet med en standardbejdse, 
bestående af Gaucho (60 gram a.i.) og Thiram 
(6 gram a.i.). Ukrudt er bekæmpet efter behov i 
hvert forsøg. Forsøgene er behandlet med Opus 
eller Opera mod bladsvampe. Der er vurderet 
bladsvampe i et specialforsøg uden behandling 
mod bladsvampe.
 Resultaterne af årets forsøg med sorter er vist 
i tabel 1. De sorter, der er i dyrkning, udgør måle-
grundlaget og har alle haft et tilstrækkeligt højt 
plantetal og en god fremspiring. Resultater fra 
årets forsøg med sorten Cactus indgår ikke i gen-
nemsnittet og er ikke medtaget i årets Oversigt 
over Landsforsøgene, da utilstrækkelig kvalitet 
af frøet har påvirket fremspiring og udbyttere-
sultater væsentligt.
 Den tidlige såning i kombination med sta-
bilt stigende, men lave temperaturer uden en 
eneste dag med udsving over 20 grader C fra 1. 
april indtil omkring 20. maj, har i de almindelige 
sortsforsøg resulteret i den højeste forekomst 
af stokløbere i de følsomme sorter nogensinde. 

Valg af sukkerroesort
Et sikkert, stort økonomisk udbytte opnås 
med sorter, der har
•	 et	stort	sukkerudbytte
•	 en	høj	udbyttestabilitet
•	 et	højt	sukkerindhold
•	 en	høj	renhedsprocent.

Sorten bør tillige
•	 spire	ensartet	og	sikkert	på	et	højt	niveau
•	 have	lav	stokløbningstendens
•	 	have	 tolerance	 over	 for	 Rizomania	 på	

arealer med sygdommen
•	 	have	 tolerance	 over	 for	 nematoder	 på	

arealer med nematoder
•	 	have	lav	modtagelighed	over	for	Ramula-

ria.

Strategi



358

Sukkerroer – sorter

Stokløbningstendensen, der er lav i specialforsø-
get, har ikke været nær så stor. Derfor bør sorter-
nes stokløbningsevne undtagelsesvis vurderes 
på baggrund af værdierne i de almindelige sorts-
forsøg. Sorterne Marcella KWS, Mars, Boggie og 
Ballero har haft den højeste stokløbing og langt 
over det acceptable. Normalt accepteres kun 0,5 
promille, og det kan kun ganske få sorter præ-
stere, heriblandt Garrano, Corvinia, Criollo m.fl. 
Kun håndlugning er effektiv til at fjerne stok-
løbere. I praksis har bortlugning af stokløbere 
nogle steder været særdeles krævende og meget 
kostbar. Se figur 2.
 Karakteren for rodfure omfatter en bedøm-
melse i en skala fra 1 til 9 af rodfurens dybde, 
roens grenethed, og hvor meget jord der sidder 
på roen efter vask, dvs. vaskbarhed. 1 angiver en 
ekstremt dyb rodfure, mange grene eller meget 
jord på roen, og 9 er en idealroe. Glathed er en 
skala fra 1 til 4, hvor 1 er en ru roe og 4 en meget 
glat roe. Sorter, der har en lille rodfure, er oftest 
lettere at vaske rene. Der er en god sammen-
hæng mellem rodfuren og vaskbarheden i årets 
forsøg.
 Rodfurens dybde er genetisk bestemt, og 
der er forskel på sorterne. Sorterne Barents, SN-
515 og Comanche, efterfulgt af Stine, har fået 
de bedste karakterer, mens Annemaria KWS og 
Marcella KWS har fået de dårligste.
 Renhedsprocenten udtrykker den mængde 
vedhængende jord på roen, der vanskeligt kan 
fjernes før levering af roerne. Normalt vil en roe 
med en lille eller næsten ingen rodfure, og som 
sidder tilstrækkeligt højt i jorden, give en høj ren-
hedsprocent samtidig med, at den er let at rense 
og vaske. En høj renhedsprocent reducerer fragt-
omkostningerne og giver en højere betaling for 
roerne.

17,0 17,5 18,0 19,5

70 80 85 90 95 100 105 110 115

Forholdstal og spireprocent
Kr. pr. ha, ton polsukker pr. ha og spireprocent

Procent polsukker
Kr. pr. ha 
Polsukker, ton pr. ha

Spirepct.
Polsukker, pct.

2) Observationssorter.1) Dyrkede sorter. 

75

18,5

Gns. dyrkede1) sorter
 Ylva KWS RT

 Bandera KWS RT
 Jollina KWS RT

Corvinia2) RT
 Criollo RT

Foxtrot1)

 Hollandia KWS RT
 Bosch RT

 Gondola KWS RT
Ballero2) RT

 MA2074 RT
Boogie1) RT

 SN-515 RT+NT
 SR-615 RT

 Watson RT
 Fortissima KWS RT
 Elora KWS RT+NT

Garrano1) RT
Smash2) RT

Pasteur1) RT
Frazze2 ) RT

 HI 1226 RT
Barents2) RT

 MA2056 RT
Sabrina KWS1) RT+NE

SY Harpoon1)

 Kopernikus RT
Rosalinda KWS1) RT+NE

Stine1) RT
 Cornelia KWS RT

 Annemaria KWS RT
 Selma KWS RT+RaT

 MA2082 RT
 MA4014 RT+NT

 Adler RT+NT
Marcella KWS2) RT

Alexina KWS2) RT+NT
Isabella KWS1) RT+RcT

 MA4017 RT+NT
 Tuxedo RT
 HI 1224 RT

 SR-616 RT
Comanche1) RT+NT

 Mars RT
 Cassini RT+NT

 HI 1155 RT+NE
Stinger1) RT

 SN-516 RT+NT
 Platina KWS RT+NT

Figur 1. Sorter, der har været med i forsøgene i to år 
eller mere, rangeret efter det økonomiske udbytte 
i 2012. Det økonomiske udbytte af dyrkede sorter 
er i gennemsnit 17.870 kr. pr. ha. Hvis dyrknings-
omkostningerne varierer med 200 kr. pr. ha, svarer 
det til 1 procentpoint på den relative skala. Det skal 
således fratrækkes eller tillægges værdien i figuren 
for det økonomiske udbytte. RT: Rizomaniatolerant. 
NT: Nematodtolerant. NE = en type, der kan give 
et større udbytte, hvor der er begrænset angreb af 
nematoder. RcT = Rhizoctonia solanitolerant.
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I årets forsøg er der god sammenhæng mellem 
roens højde over jorden og renhedsprocenten 
samt grenetheden og renhedsprocenten. Det 
giver god mening efter den megen nedbør året 
før, som må antages at have gjort jorden mere 
storknoldet med sprækker i pløjelaget. Det vil 
nemlig medføre flere grene på roen. Grene på 
roen er miljøbetinget og mindre genetisk be-
stemt. Populært udtrykt viser det driftslederens 
og vejrbetingelsernes formåen.

I årets forsøg er der kun lille forskel mellem 
højeste og laveste renhed. Den relativt lille for-
skel skyldes gode optagningsbetingelser i 2012 
og sorternes egenskaber. Sorterne HI 1155, HI 
1224 og Smash har den højeste renhed. I bun-
den ses Platina KWS og Cassini.
 I figur 3 ses en oversigt over egenskaber, der 
knytter sig til roden for de dyrkede sorter, og sor-

Gns. dyrkede1) sorter
Stine1) RT

Garrano1) RT
Corvinia2) RT

 Criollo RT
 Annemaria KWS RT

 Watson RT
Pasteur1) RT

Comanche1) RT+NT
Isabella KWS1) RT+RcT

Smash2) RT
 Tuxedo RT

SY Harpoon1)

Frazze2) RT
Sabrina KWS1) RT+NE

Boogie1) RT
Foxtrot1)

Rosalinda KWS1) RT+NE

Stinger1) RT
Alexina KWS2) RT+NT

Barents2) RT
Ballero2) RT

 Mars RT
Marcella KWS2) RT

0 5 10 15 20 25

Testforsøg 2012

Testforsøg 2010

Testforsøg 2009

Testforsøg 2008
2) Observationssorter.1) Dyrkede sorter.

NBR sortsforsøg 2012

Tendens til stokløbere
Promille stokløbere

Testforsøg 2011

1 3 5 8
Gns. dyrkede1) sorter 

Jord på roer før vask Rodfure
Vaskbarhed Grenethed 

Procent jord før vask, højde over jord i cm,
rodfure, vaskbarhed og grenethed 

Egenskaber for rod

2) Observationssorter.1) Dyrkede sorter.

Højde over jorden

Smash2) RT

  Tuxedo  RT

Barents2) RT

Stinger1) RT

Frazze2) RT

Ballero2) RT

Boogie1) RT

SY Harpoon1)

Foxtrot1)

Rosalinda KWS1) RT+NE

Sabrina KWS1) RT+NE

Pasteur1) RT

Corvinia2) RT

  Criollo  RT

Isabella KWS1) RT+RcT

Marcella KWS2) RT

Alexina KWS2) RT+NT

  Mars  RT

Garrano1) RT

Comanche1) RT+NT

Stine1) RT

  Watson  RT

  Annemaria KWS  RT

7642

Figur 2. Stokløbning ved tidlig såning, rangeret efter 
stokløbning i 2012. De grønne krydser er stokløb-
ning, opnået i årets almindelige standard sortsfor-
søg. Sorterne Stine, Garrano og Corvinia har en lav 
stokløbningstendens, mens Marcella KWS, Mars og 
Boogie viser uacceptabelt høj stokløbningstendens. 
Stokløbningstendensen i specialforsøget på Saxfjed 
er vist med søjler i figuren.

Figur 3. Sorterne, der har deltaget i afprøvningen i 
tre år eller mere, er rangeret efter mængden af ved-
hængende jord på roen. Højde og rodfure er nor-
malt afgørende for, hvor meget jord der hænger på 
roen, men i årets forsøg er højde og grenethed mere 
afgørende. Læs mere i teksten.
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ter, der har deltaget i afprøvningen i tre år eller 
mere.
 Sukkerindholdet på 18,13 procent for de dyr-
kede sorter i årets forsøg er det femte højeste, 
opnået i sortsforsøgene. Et højt sukkerindhold 
medfører en højere betaling for roerne og en 
besparelse i fragtomkostningerne. Betaling for 

ekstra sukkerindhold udgør i den økonomiske 
kalkule for årets forsøg cirka 11 procent af brut-
toindtægten, når sukkerindholdet korrigeres til 
et normalt niveau på 17,6 procent. Det højeste 
sukkerindhold er opnået med Hollandia KWS 
og Bandera KWS. HI 1155, Marcella KWS og HI 
1224 har et lavt sukkerindhold. Det er sorter 
med et højt sukkerindhold, som kombinerer et 
stort sukkerudbytte. Når de to egenskaber kan 
kombineres, opnås en solid basis for et højt øko-
nomisk afkast.
 Et højt aminotal betyder et mindre udbytte af 
hvidt sukker på fabrikken. MA4028 og MA 4017 
har det højeste aminotal, efterfulgt af Foxtrot 
m.fl. Sorten SR-615 har det laveste aminotal.
 I specialforsøget med naturlig smitte er alle 
tre almindelige sygdomme forekommet. Angreb 
af meldug er observeret fra medio august og har 
udviklet sig indtil slutningen af september. An-
greb af rust og Ramularia er begyndt senere. I 
specialforsøget med smitte med Ramularia er de 
første angreb observeret først i august og har ud-
viklet sig til meget kraftige angreb i september. 
Cercospora bladplet er registreret med meget 
svage angreb i specialforsøget. I figur 4 ses mod-
tagelighed for bladsvampe for de dyrkede sorter 
og sorter, der har været med i afprøvningen i tre 
år eller mere.
 Til højre i tabel 1 ses det økonomiske resultat 
af dyrkningen af sorterne. Forudsætningerne for 
beregningerne fremgår af tekstboksen. Det øko-
nomiske resultat er det vigtigste kriterium for ro-
edyrkeren ved valg af sorter. Blandt de dyrkede 
sorter har Foxtrot og Boogie givet et stort øko-
nomisk udbytte. Se figur 1. Blandt observations-
sorterne i prøvedyrkning har Corvinia og Ballero 
givet et stort udbytte. Af sorter, der har deltaget 
i to år, ligger Ylva KWS, Bandera KWS og Jollina 
KWS med det største økonomiske udbytte. Alle 
de nævnte sorter giver et sikkert større sukker-
udbytte end gennemsnittet af de dyrkede sorter. 
Uanset Smash, HI226, Selma KWS og Marcella 
KWS også giver et sikkert større sukkerudbytte, 
giver de kun et økonomisk udbytte lige omkring 
de dyrkede sorter. I bunden af tabellen findes 
forholdsvis mange NT-sorter (nematodtoleran-
te), der ofte har et mindre udbytte på jord uden 
nematoder.
 Udbyttet af sukker bidrager med 77 procent 
af det økonomiske udbytte i beregningen for 

0 1 2 3 4 5 6

Bladsvampe for udvalgte sorter

1) Dyrkede sorter.
2) Observationssorter.

Karakter for bederust og Ramularia

Meldug 29. aug. Meldug 28. sept.
Rust 28. sept. Ramularia 28. sept.

Gns. dyrkede1) sorter

  Annemaria KWS  RT

Sabrina KWS1)  RT+NE

Rosalinda KWS1)  RT+NE

 SY Harpoon1)

Corvinia2)  RT

Marcella KWS2)  RT

 Alexina KWS2)  RT+NT

Isabella KWS1)  RT+RcT

  Tuxedo  RT

Foxtrot1)

Boogie1)  RT

  Mars  RT

Garrano1)  RT

Stinger1)  RT

Ballero2)  RT

  Watson  RT

Pasteur1)  RT

 Smash2)  RT

Frazze2)  RT

Stine1)  RT

Barents2)  RT

  Criollo  RT

Comanche1)  RT+NT

Figur 4. Modtagelighed for bladsvampe i dyrkede 
sorter og sorter, der har været med i afprøvningen 
i tre år  eller mere. Sorterne er rangeret efter an-
grebsgrad af meldug i september 2012 i forsøg med 
naturlig smitte. 0 = intet angreb, 10 = 100 procent 
angreb.
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Tabel 1. Sorter af sukkerroer. (R1)

Sukkerroer

Resi-
stens/
tole-

rance1)

1.000 pl. 
pr. ha 

v. frem-
spiring

Pro-
mille 
stok-

løbere

Karakter2) for Højde 
over 

jorden,
mm

Pct.
 renhed

Pct. 
sukker

Saftkvalitet, 
mg pr. 100 g 

sukker
Udbytte og merudbytte

rod-
fure 

vask-
bar-
hed

amino-
N

IV-
tal

ton pr. ha kr. 
pr. ha3)

rod sukker

2012. Antal forsøg 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6
Gns. af dyrkede 
sorter - 96 3,4 3,9 3,7 61 97,3 18,13 46 2,26 87,8 15,91 17.870
Rosalinda KWS4) RT + NE 100 4,0 3,6 3,6 55 97,5 17,87 43 2,25 2,9 0,29 71
Comanche4) RT + NT 95 1,4 4,2 3,9 62 97,1 18,27 51 2,22 -4,2 -0,65 -426
Mars RT 94 15,1 4,0 3,9 68 97,1 17,95 43 2,41 -1,4 -0,43 -429
Stine4) RT 96 0,2 4,2 3,9 68 97,0 18,26 41 2,24 -0,3 0,05 47
Sabrina KWS4) RT + NE 97 4,3 3,5 3,4 51 97,3 18,14 43 2,26 0,9 0,17 95
SY Harpoon4) 95 1,2 4,0 3,7 54 97,5 18,17 53 2,30 -0,1 0,03 91
Foxtrot4) 98 3,7 4,0 3,6 57 97,5 18,32 54 2,34 1,7 0,49 551
Pasteur4) RT 99 0,9 3,8 3,8 62 97,2 18,23 40 2,16 0,6 0,21 185
Boogie4) RT 98 13,7 3,8 3,8 66 97,5 17,90 42 2,16 3,7 0,47 327
Isabella KWS4) RT + RcT 95 0,7 3,6 3,6 53 97,1 18,34 42 2,35 -3,6 -0,49 -214
Cactus4) RT + NT - - - - - - - - - - - -
Garrano4) RT 97 0,0 4,1 3,8 68 97,1 18,20 44 2,20 0,9 0,23 234
Stinger4) RT 84 7,4 3,8 3,7 73 97,7 17,74 52 2,41 -2,6 -0,80 -654
Corvinia5) RT 99 0,0 3,7 3,7 55 97,2 18,55 41 2,13 1,2 0,60 571
Marcella KWS5) RT 97 22,4 3,4 3,5 66 97,1 17,24 43 2,46 8,7 0,71 -164
Alexina KWS5) RT + NT 97 7,2 3,5 3,5 61 97,1 18,56 41 2,10 -5,0 -0,55 -165
Ballero5) RT 99 10,8 3,6 3,5 65 97,6 18,00 51 2,39 3,3 0,50 409
Smash5) RT 96 4,0 4,0 4,0 73 97,9 17,61 44 2,12 5,6 0,54 188
Frazze5) RT 100 2,7 3,8 3,8 68 97,6 17,98 44 2,20 2,7 0,35 161
Barents5) RT 97 2,0 4,5 4,3 60 97,8 18,28 41 2,03 -0,8 -0,03 115
Criollo RT 98 0,0 4,0 3,9 63 97,2 18,41 38 2,04 1,9 0,60 567
Annemaria KWS RT 98 0,5 3,4 3,3 57 96,7 18,42 44 2,20 -2,0 -0,12 -7
Tuxedo RT 93 4,1 4,0 3,8 68 97,9 17,64 50 2,34 1,7 -0,13 -266
Watson RT 100 1,4 4,0 3,8 52 97,0 18,42 42 2,02 -0,4 0,15 278
Bosch RT 98 1,1 4,1 4,0 59 97,4 18,37 39 2,06 2,2 0,62 451
Kopernikus RT 97 0,8 4,0 4,0 61 97,1 18,28 40 2,04 0,0 0,13 75
Adler RT + NT 101 0,7 4,1 3,9 58 96,9 18,21 51 2,28 -1,9 -0,28 -112
Cassini RT + NT 94 11,6 4,2 3,9 53 96,5 18,89 48 2,04 -8,6 -0,96 -569
MA2056 RT 97 0,6 3,8 3,7 65 97,4 18,23 51 2,27 -1,2 -0,11 112
MA2074 RT 97 0,7 4,1 3,8 61 97,5 17,89 42 2,28 4,2 0,56 396
MA2082 RT 96 0,9 4,0 3,7 66 97,7 17,89 45 2,07 0,4 -0,14 -30
MA4014 RT + NT 96 5,7 4,0 3,8 72 97,7 17,73 46 2,27 2,2 0,04 -92
MA4017 RT + NT 96 4,7 4,1 3,8 65 97,6 18,16 61 2,51 -3,2 -0,52 -255
Selma KWS RT + RaT 97 20,5 3,8 3,6 70 97,5 17,41 47 2,44 6,3 0,46 -9
Platina KWS RT + NT 98 1,8 3,5 3,5 54 95,8 18,33 40 2,02 -8,6 -1,38 -1.110
Elora KWS RT + NT 98 0,2 3,7 3,7 58 97,2 18,12 45 2,22 2,1 0,37 239
Jollina KWS RT 96 1,2 3,9 3,9 56 97,1 18,15 38 2,13 6,3 1,14 645
Ylva KWS RT 96 8,3 3,8 3,6 62 97,3 18,51 48 2,26 3,9 1,06 894
Gondola KWS RT 98 1,1 3,5 3,4 57 97,3 18,60 43 2,18 -1,2 0,21 417
Hollandia KWS RT 94 0,2 3,4 3,6 57 97,5 19,14 42 2,24 -4,3 0,08 485
Fortissima KWS RT 97 0,5 3,5 3,5 65 97,4 18,14 45 2,35 2,5 0,45 262
Cornelia KWS RT 94 1,0 4,0 3,8 67 97,4 18,38 44 2,30 -1,7 -0,08 3
Bandera KWS RT 97 0,2 3,5 3,4 55 97,3 19,01 40 2,22 -1,5 0,50 646
SN-515 RT + NT 100 0,5 4,3 4,1 65 97,5 18,03 45 2,13 2,8 0,39 305
SN-516 RT + NT 99 0,7 4,2 3,9 56 96,7 18,38 47 2,31 -7,1 -1,06 -790
SR-615 RT 99 0,0 4,1 3,9 64 97,2 18,41 32 1,99 -0,6 0,14 301
SR-616 RT 94 3,2 4,2 4,1 61 97,4 17,65 47 2,39 1,1 -0,26 -377
HI 1155 RT + NE 91 1,8 3,9 3,7 69 98,0 17,14 48 2,41 3,0 -0,34 -629
HI 1224 RT 91 1,1 4,0 3,9 71 97,9 17,28 45 2,24 4,0 -0,06 -325
HI 1226 RT 97 1,1 4,0 4,0 69 97,7 17,62 43 2,14 5,2 0,48 134
1K210 RT + NT 97 0,6 3,4 3,5 55 96,6 18,43 41 2,03 -0,8 0,13 124
2K261 RT 91 7,0 3,8 3,6 67 97,5 17,67 45 2,51 4,6 0,43 223
2K264 RT 95 0,0 3,5 3,4 49 97,1 18,01 46 2,73 2,7 0,39 196
2K265 RT 88 7,7 4,0 4,0 73 97,6 17,91 42 2,58 2,4 0,29 211

fortsættes
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Sukkerroer

Resi-
stens/
tole-

rance1)

1.000 pl. 
pr. ha 

v. frem-
spiring

Pro-
mille 
stok-

løbere

Karakter2) for Højde 
over 

jorden,
mm

Pct.
 renhed

Pct. 
sukker

Saftkvalitet, 
mg pr. 100 g 

sukker
Udbytte og merudbytte

rod-
fure 

vask-
bar-
hed

amino-
N

IV-
tal

ton pr. ha kr. 
pr. ha3)

rod sukker

2K267 RT 97 0,7 3,6 3,5 47 96,7 17,94 47 2,75 3,5 0,49 31
2K289 RT 99 1,1 3,7 3,6 58 97,5 18,96 43 2,07 -3,8 0,01 391
2K298 RT + NT 95 0,3 3,5 3,3 55 97,0 18,65 40 2,08 -0,5 0,40 463
2K300 RT 97 0,5 3,6 3,4 54 97,3 18,93 48 2,22 -4,2 -0,08 260
2K303 RT 100 2,1 3,3 3,4 50 97,2 18,01 39 2,36 6,6 1,07 600
2K305 RT 96 0,4 3,9 3,9 58 97,7 18,12 41 2,16 3,6 0,65 535
2K310 RT 98 1,2 3,7 3,5 52 96,9 18,36 42 2,25 4,5 1,02 673
2K320 RT + NT 99 1,9 3,7 3,6 61 97,2 18,01 44 2,23 -2,5 -0,56 -399
2K324 RT 95 0,6 3,5 3,7 51 97,3 18,30 45 2,30 7,3 1,51 1.025
2K328 RT 96 0,7 3,5 3,5 50 96,5 17,62 41 2,38 6,1 0,67 -50
2K330 RT 96 0,0 3,7 3,7 61 97,6 17,82 46 2,49 6,1 0,82 455
ST 12122 RT 101 8,6 4,2 4,0 61 97,1 17,91 42 2,13 1,7 0,10 -42
ST 15211 RT + NT 96 1,9 4,3 4,0 56 97,2 18,05 46 2,23 -2,1 -0,47 -394
ST 12207 RT 88 11,9 4,0 3,8 69 96,8 18,44 38 2,03 -4,8 -0,62 -366
ST 12222 RT 92 22,1 4,7 4,4 69 98,0 18,07 44 2,06 1,5 0,21 255
ST 15236 RT + NT 98 0,4 4,1 4,0 58 97,4 18,16 50 2,21 -3,9 -0,69 -378
ST 12248 RT 96 3,2 4,3 4,0 58 97,3 18,40 46 2,18 -2,8 -0,29 36
MA2091 RT 98 10,5 4,0 3,6 59 97,6 17,82 48 2,28 4,8 0,58 315
MA2092 RT 98 3,0 3,8 3,8 61 97,2 18,42 47 2,26 0,2 0,31 387
MA2096 RT 97 6,5 4,0 3,8 64 97,6 18,31 50 2,16 2,7 0,64 670
MA2100 RT 96 9,0 4,2 3,9 70 97,9 17,62 43 2,13 2,0 -0,10 -228
MA2101 RT 97 1,9 4,1 3,9 73 97,9 17,91 45 2,16 1,3 0,07 92
MA4022 RT + NT 94 6,4 4,0 3,8 60 97,4 18,40 49 2,33 -3,5 -0,40 -32
MA4023 RT + NT 95 4,3 3,8 3,5 61 97,1 18,44 53 2,60 -3,0 -0,26 -9
MA4028 RT + NT 90 2,9 3,8 3,7 70 97,5 18,33 62 2,57 -5,0 -0,73 -235
HI1231 RT + NT 95 12,5 4,1 3,9 69 97,5 17,94 47 2,26 -2,2 -0,57 -385
HI1265 RT 96 0,7 3,8 3,7 62 97,4 18,09 40 2,16 1,5 0,23 325
HI1293 RT 98 1,9 3,9 3,9 73 97,5 17,98 44 2,04 2,2 0,29 306
HI1297 RT + NT 97 2,5 4,3 4,1 72 97,8 17,96 53 2,38 1,6 0,17 86
HI1298 RT + NT 98 2,3 3,8 3,6 73 97,0 18,66 48 2,48 -5,6 -0,60 -181
HI1299 RT 98 4,3 3,8 3,6 61 97,6 17,67 46 2,12 1,5 -0,14 -125
HI1305 RT 89 0,3 3,5 3,4 60 97,0 18,20 46 2,22 -6,5 -1,12 -660
SN-732 RT + NT 93 1,7 4,4 4,1 66 97,2 17,66 50 2,31 2,9 0,08 -302
SN-736 RT + NT 95 0,8 4,0 3,8 60 96,9 17,91 53 2,28 -2,8 -0,72 -583
SR-722 RT 90 2,6 4,0 3,7 59 96,8 19,22 41 2,03 -2,6 0,47 529
SR-723 RT 89 0,8 3,9 3,9 53 97,1 18,57 43 1,99 -4,7 -0,47 -132
SR-724 RT 89 9,0 4,6 4,2 65 97,8 18,68 43 2,05 -5,5 -0,56 -39
SR-725 RT 96 38,1 4,0 3,7 61 97,3 18,64 44 2,05 -5,9 -0,64 -168
SR-726 RT 100 2,5 3,9 3,5 61 96,4 18,62 38 1,97 -1,7 0,09 178
SR-727 RT 99 2,1 4,0 3,9 53 97,1 19,08 43 1,99 -3,0 0,25 407
SR-728 RT 96 0,5 4,2 4,2 56 97,3 18,58 42 1,99 -0,8 0,23 319
SR-729 RT 92 0,5 3,9 3,7 60 97,5 17,88 38 2,24 3,7 0,44 334
Sanetta NR 94 29,7 3,5 3,2 48 96,3 17,92 52 2,57 -14,9 -2,87 -2.577
LSD 4 - 0,3 0,3 5 - 0,21 4 0,08 2,4 0,43 -

1)		RT:	Rizomaniatolerant,	NR:	Nematodresistent,	NT:	Nematodtolerant,		NE:	En	type,	der	kan	give	et	større	udbytte,	hvor	der	er	begrænset	angreb	af	
nematoder,	RcT:	Rhizoctonia	solanitolerant.

2) Rodfure og vaskbarhed: Skala 1-9. 1 = ekstremt dybe rodfurer og rodfurer fyldt med jord, 9 = ingen rodfurer og ingen jord. 
3) Udbytte og merudbytte er beregnet af Nordic Beet Research. Levering = 100 pct.
4) Dyrkede sorter.
5) Observationssorter i prøvedyrkning.

Tabel 1. Fortsat

gennemsnittet af de dyrkede sorter og er den 
vigtigste af de målte egenskaber hos sorterne.
 I 2012 er forskellen mellem den højest og la-
vest ydende sort 3,4 ton sukker pr. ha, svarende 
til 21 procentpoint i forhold til gennemsnittet af 

de dyrkede sorter. Den nye sort 2K324 topper 
blandt de sorter, der er med første år, og Jollina 
KWS og Ylva KWS topper blandt de sorter, der 
har været med i to år. Blandt de dyrkede sorter 
har Foxtrot og Boogie det største udbytte. I bun-
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den af tabel 2 findes flere NT-sorter, der endnu 
ikke har opnået et normalt eller tilfredsstillende 
stort udbytte. 
 Ligesom tidligere ses det, at en sikker sorts-
afprøvning og flere års målrettet udvælgelse af 
sorter er et godt grundlag for at hæve udbytteni-
veauet i de sorter, som bliver tilbudt til praksis.
 En oversigt over de seneste fire års afprøvning 
af sorter ses i tabel 2. Sorterne er rangeret efter 
antal år i afprøvningen og dernæst efter deres 
udbytte i 2012.

Nematodresistente og -tolerante sorter
Nematodtolerante sorter bør anvendes, når der 
er betydende nematodangreb med over 1.000 
æg og larver pr. kg jord. Af de dyrkede sorter har 
kun Commanche (NT) givet et større udbytte 
end målesorterne, men den giver for lille ud-
bytte på jord uden nematoder. NE-sorterne har 
ikke givet et tilstrækkeligt stort udbytte på jord 

Forudsætninger for beregning af  
det økonomiske udbytte
•	 Resultaterne	fra	årets	forsøg.
•	 Brancheaftale	2011	til	2014.
•	 	Kontraktmængde	 =	 udbytte	 i	 gennem-

snit af dyrkede sorter = 15,91 ton polsuk-
ker.

•	 Leveringsprocent	=	100.
•	 	Kontrakt	 roepris	 2012	 =	 236,45	 kr.	 pr.	

ton rene roer, basis 16,0 procent sukker.
•	 	Fragttilskud	=	25,00	kr.	pr.	ton	(indtil	38	

km fra fabrik).
•	 	Affald	(40	procent,	12	procent	tørstof)	=	

12 kr. pr. ton.
•	 	Fragt	(inklusive	rensning)	=	40	kr.	pr.	ton.
•	 	Variable,	 direkte	 omkostninger	 til	 roe

mark = 6.000 kr. pr. ha.
•	 	Alternativt	dækningsbidrag	på	mere	eller	

mindre areal = 4.000 kr. pr. ha.
•	 	Renhedsprocenten	er	omregnet	propor-

tionalt, idet gennemsnittet af dyrkede 
sorter er sat til 89,0.

Til beregning af det økonomiske afkast på 
egen bedrift anvendes bedriftens egne ud-
bytter og omkostninger.

Strategi

Tabel 2. Forholdstal for udbytte af polsukker 
og for stabilitet

Sort

Resi-
stens/
tole-

rance1)

Forholdstal for udbytte af 
sukker

Karakter2) for 
forventning til

2009 2010 2011 2012 stabi-
litet

ud-
bytte-
poten-

tiale

Antal forsøg 5 5 4 6
Gns. af dyrkede sorter, 
ton sukker pr. ha 15,73 12,08 15,22 15,91 - -
Gns. af dyrkede sorter 100 100 100 100 -
Criollo RT 106 102 103 104 4 3
Foxtrot3) 105 99 102 103 4 3
Boogie3) RT 105 105 101 103 4 3
Rosalinda KWS3) RT + NE 106 104 104 102 4 2
Garrano3) RT 105 105 103 101 4 2
Pasteur3) RT 104 106 104 101 4 2
Sabrina KWS3) RT + NE 103 105 105 101 4 2
Stine3) RT 104 103 102 100 4 2
SY Harpoon3) 104 102 101 100 4 2
Mars RT 105 101 101 97 3 0
Isabella KWS3) RT + RcT 100 99 99 97 4 1
Comanche3) RT + NT 99 97 98 96 4 0
Stinger3) RT 102 105 100 95 3 -1
Cactus4) RT + NT 102 102 99 - - -
Marcella KWS5) RT 103 107 104 4 3
Corvinia5) RT 101 107 104 3 3
Smash5) RT 104 105 103 4 3
Ballero5) RT 103 105 103 4 3
Frazze5) RT 105 104 102 4 3
Watson RT 102 104 101 4 2
Barents5) RT 106 103 100 3 1
Annemaria KWS RT 105 101 99 3 1
Tuxedo RT 103 102 99 4 1
Alexina KWS5) RT + NT 96 97 97 5 1
Jollina KWS RT 107 107 5 5
Ylva KWS RT 108 107 5 5
Bosch RT 105 104 4 3
MA2074 RT 101 104 4 3
Bandera KWS RT 105 103 4 3
HI 1226 RT 104 103 5 3
Selma KWS RT + RaT 106 103 4 3
Fortissima KWS RT 102 103 5 3
SN-515 RT + NT 99 102 4 2
Elora KWS RT + NT 103 102 5 3
Gondola KWS RT 104 101 4 2
SR-615 RT 102 101 4 2
Kopernikus RT 103 101 4 2
Hollandia KWS RT 102 100 4 2
MA4014 RT + NT 100 100 5 2
HI 1224 RT 102 100 4 2
Cornelia KWS RT 104 99 3 1
MA2056 RT 102 99 4 1
MA2082 RT 101 99 4 1
SR-616 RT 102 98 4 1
Adler RT + NT 103 98 3 1
HI 1155 RT + NE 100 98 4 1
MA4017 RT + NT 97 97 5 1
Cassini RT + NT 100 94 2 -1
SN-516 RT + NT 96 93 4 -1
Platina KWS RT + NT 95 91 3 -2
2K324 RT 109 - -
2K303 RT 107 - -
2K310 RT 106 - -

fortsættes
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med angreb i 2012. Kun Corvinia har givet et 
større udbytte end de modtagelige målesorter. 
NE-sorter bør kun anvendes, hvor der er mindre, 
pletvise angreb af nematoder.

I 2012 er der anlagt tre forsøg med sorter, som er 
resistente mod eller tolerante over for nemato-
der	og	Rizomania.	I	forsøgene	indgår	29	sorter.	
Der er tilmeldt 13 nye sorter, heraf betegnes 11 
som nematodtolerante (NT), og to forventes at 
være på niveau med en NE-sort, dvs. en normal, 
modtagelig sort, der er målbart mindre udbytte-
følsom end andre dyrkede, normale sorter, her-
under målesorterne. Målesorterne Pasteur og 
SY Muse repræsenterer de fuldt modtagelige og 
udbyttefølsomme normalsorter. Yderligere ind-
går Cactus (NT) og Sanetta, der er nematodre-
sistent (NR), som referencesorter. Resultaterne 
af Cactus indgår ikke i gennemsnittet og er ikke 
medtaget i årets Oversigt over Landsforsøgene, 
da kvaliteten af frøet har påvirket fremspiring og 
udbytteresultater væsentligt.
 Forsøgene er alle anlagt på JB 7 med nema-
toder. Reaktionstallet er 7,7, og N-min er 46 kg 
kvælstof. To forsøg har et antal nematoder ved 
såning imellem 19.000 og 22.000 æg og larver 
pr. kg jord, mens et forsøg har cirka 5.000 æg og 
larver pr. kg jord.
 Forfrugten er vinterhvede eller vinterhvede 
med korsblomstret efterafgrøde. Der er tildelt 
106 kg kvælstof pr. ha. Rækkeafstanden har væ-
ret 50 cm og frøafstanden 18,5 cm. Forsøgene er 
sået mellem 25. og 28.marts, og roerne er taget 
op mellem 18. september og 16. oktober. Vækst-
sæsonen har i gennemsnit været 188 døgn i de 
tre forsøg. Fremspiringen har været tilfredsstil-
lende. Resultatet af årets forsøg ses i tabel 3.
 Der er god sammenhæng mellem rodfure og 
vaskbarhed samt mellem grenethed og vedhæn-
gende jord på roen som i de almindelige sorts-
forsøg. Renhedsprocenten er højest i sorten HI 
1155, efterfulgt af målesorten SY Muse, der også 
har den mindste mængde vedhængende jord på 
roen, mens Platina KWS, Casinni og SN736 har 
mest jord på roen.
 Sorterne Sanetta, Cassin og MA4022 har 
vist den markant højeste stokløbningstendens. 
Criollo, Corvinia og Pasteur har vist den laveste 
stokløbningstendens. Der er kun observeret 
knuder på roen i Sanetta. 
 Opformeringen af nematoder i målesorterne 
er lav i årets forsøg. Den er højest i forsøget med 
det laveste antal nematoder, hvilket er helt efter 
forventningerne. I alle forsøgene giver Sanetta 
en reduktion af nematoderne. 

Sort

Resi-
stens/
tole-

rance1)

Forholdstal for udbytte af 
sukker

Karakter2) for 
forventning til

2009 2010 2011 2012 stabi-
litet

ud-
bytte-
poten-

tiale

2K330 RT 105 - -
2K328 RT 104 - -
2K305 RT 104 - -
MA2096 RT 104 - -
MA2091 RT 104 - -
2K267 RT 103 - -
SR-722 RT 103 - -
SR-729 RT 103 - -
2K261 RT 103 - -
2K298 RT + NT 103 - -
2K264 RT 102 - -
MA2092 RT 102 - -
HI1293 RT 102 - -
2K265 RT 102 - -
SR-727 RT 102 - -
HI1265 RT 101 - -
SR-728 RT 101 - -
ST 12222 RT 101 - -
HI1297 RT + NT 101 - -
1K210 RT + NT 101 - -
ST 12122 RT 101 - -
SR-726 RT 101 - -
SN-732 RT + NT 100 - -
MA2101 RT 100 - -
2K289 RT 100 - -
2K300 RT 100 - -
MA2100 RT 99 - -
HI1299 RT 99 - -
MA4023 RT + NT 98 - -
ST 12248 RT 98 - -
MA4022 RT + NT 97 - -
SR-723 RT 97 - -
ST 15211 RT + NT 97 - -
2K320 RT + NT 96 - -
SR-724 RT 96 - -
HI1231 RT + NT 96 - -
HI1298 RT + NT 96 - -
ST 12207 RT 96 - -
SR-725 RT 96 - -
ST 15236 RT + NT 96 - -
SN-736 RT + NT 95 - -
MA4028 RT + NT 95 - -
HI1305 RT 93 - -
LSD 3 3 3 3

1)		RT:	Rizomaniatolerant,	NR:	Nematodresistent,	NT:	Nematodtolerant,		
NE: En type, der kan give et større udbytte, hvor der er begrænset 
angreb	af	nematoder,	RcT:	Rhizoctonia	solanitolerant.

2) Skala 1-5. Under 1 er uacceptabel, 1 = meget lav, 5 = meget høj. 
3) Dyrkede sorter 2012.
4)  Årest resultater offentliggøres ikke på grund af utilstrækkelig 

frøkvalitet.
5) Observationssorter i prøvedyrkning.

Tabel 2. Fortsat
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Det laveste aminotal er opnået med normalsor-
terne, men NT-sorter har efterhånden et relativt 
lavt aminotal. I bunden af tabel 3 findes fortsat 
Julietta og Sanetta, efterfulgt af flere NT-sorter. 
 Det største sukkerudbytte er opnået med 
sorterne 2K98 og SN-515, der har opnået det 
næststørste udbytte. Sorterne HI 1155 og Pla-
tina KWS har givet de mindste udbytter. Det 
er tydeligt, at de modtagelige NE-sorter ikke 
kan klare det store angreb af nematoder. Også 
i forsøget med lavere angrebsgrad er mønsteret 
det samme. Kun Corvinia viser et sikkert større 
udbytte end målesorterne og kan måske i disse 

forsøg betegnes som en NE-sort. Af dyrkede NT-
sorter har Comanche givet det største udbytte.
 Det understreger endnu engang, at sortsval-
get under normale forhold bør falde på en højt 
ydende NT-sort, når der er et angreb større end 
1.000 æg og larver pr. kg jord. Endnu findes kun 
Comanche på sortslisten, men sorten har for lille 
et udbytte på jord uden angreb af nematoder.
 NE-sorterne kan fortsat kun anbefales, hvor 
der er mindre, pletvise angreb af nematoder, og 
hvor der endnu ikke skal anvendes en regulær to-
lerant sort. Kun Corvinia, der testes som en mulig 
NE-sort, har et udbytte større end målesorternes.

Tabel 3. Nematodresistente eller -tolerante sorter. (R2)

Sort

Resi-
stens/
tole-

rance1)

1.000 
pl. 

pr. ha 
ved 

frem-
spiring 

Pro-
mille 
stok-

løbere

Karakter2)

for
Pct.
ved-
hæn-

gende 
jord før 

vask

Pct. 
ren-
hed

Pf/Pi3) Pct. 
sukker

Saftkvalitet,
mg pr. 100 g 

sukker

Udb. og 
merudb.,
ton pr. ha

Fht. 
for 

udbytte 
af

sukkerrod-
fure 

vask-
bar-
hed

grenet-
hed

ami-
no-N IV-tal rod sukker

2012. 3 forsøg
Gns. af modtaglige sorter 98 2 3,8 2,1 5,9 4,4 95,8 1,2 17,05 28 1,75 75,6 12,92 100
Pasteur4) RT 100 0 3,5 2,0 6,0 4,8 95,5 0,9 17,11 27 1,74 -1,8 -0,23 98
SY Muse - 97 4 4,0 2,3 5,8 4,0 96,2 1,5 16,99 28 1,76 1,8 0,23 102
Sanetta NR 96 5 3,3 1,8 5,3 6,1 94,3 0,3 17,82 46 2,44 -9,8 -1,18 91
Cactus4) RT + NT - - - - - - - - - - - - - -
Julietta4) RT + NT 100 2 4,8 2,8 6,3 4,1 96,1 - 17,48 47 2,27 1,1 0,54 104
Rosalinda KWS4) RT + NE 101 0 3,5 2,5 4,5 4,9 95,4 - 17,27 31 1,90 0,5 0,27 102
Sabrina KWS4) RT + NE 100 0 3,5 2,3 5,3 5,1 95,1 - 17,22 33 1,90 1,2 0,35 103
Alexina KWS5) RT + NT 98 2 3,3 2,8 5,0 4,7 95,6 - 18,31 35 1,82 -0,8 0,83 106
Elora KWS RT + NT 101 0 3,5 2,0 5,3 4,9 95,3 - 17,46 38 1,93 4,8 1,19 109
Adler RT + NT 103 0 4,0 2,5 5,0 6,0 94,4 - 17,72 42 1,97 1,4 0,78 106
Cassini RT + NT 94 6 3,5 2,0 5,3 6,4 94,0 - 18,22 45 1,91 0,1 0,90 107
SN-515 RT + NT 100 0 4,0 3,0 6,0 4,4 95,9 - 17,55 38 1,85 10,3 2,20 117
SN-516 RT + NT 102 1 3,8 2,3 5,0 5,1 95,2 - 17,91 36 1,93 1,1 0,88 107
MA4017 RT + NT 98 0 4,0 2,3 6,3 4,3 95,9 - 17,58 44 2,03 -2,7 -0,06 100
MA4022 RT + NT 99 5 3,8 2,0 6,0 4,5 95,7 - 18,06 36 1,92 3,8 1,46 111
1K210 RT + NT 98 2 3,8 2,0 5,5 5,3 95,0 - 17,89 33 1,80 5,8 1,68 113
2K298 RT + NT 100 0 3,3 2,0 5,5 5,0 95,3 - 18,28 35 1,82 10,2 2,83 122
2K320 RT + NT 101 0 3,5 2,0 5,0 4,7 95,6 - 17,31 37 1,95 3,0 0,74 106
HI 1298 RT + NT 99 2 3,8 2,3 5,5 5,0 95,3 - 17,85 36 2,00 -1,9 0,28 102
SN-736 RT + NT 98 1 3,8 2,3 5,8 6,0 94,4 - 17,67 41 1,90 2,8 0,96 107
ST 15211 RT + NT 98 0 4,5 2,5 5,8 5,1 95,2 - 17,41 35 1,92 6,7 1,45 111
ST 15236 RT + NT 97 0 4,0 3,0 5,3 4,9 95,4 - 17,63 44 1,94 4,0 1,15 109
Comanche4) RT + NT 100 1 3,8 2,5 5,3 4,8 95,5 - 17,66 39 1,89 3,3 1,08 108
Platina KWS RT + NT 98 1 3,5 2,3 5,5 6,6 93,9 - 17,44 32 1,81 -2,3 -0,08 99
HI 1155 RT + NE 95 0 4,5 3,0 7,0 3,3 96,8 - 16,41 31 1,85 2,0 -0,13 99
Criollo RT 101 0 3,5 2,3 6,0 4,3 95,9 - 17,34 25 1,60 -1,1 0,05 100
Corvinia5) RT 98 0 3,3 2,0 5,5 5,0 95,3 - 17,73 30 1,74 0,8 0,69 105
MA4014 RT + NT 99 0 4,0 2,3 5,8 4,4 95,8 - 17,22 34 1,87 6,8 1,33 110
SN-732 RT + NT 102 0 4,0 2,5 5,3 5,0 95,3 - 17,19 40 1,93 10,2 1,89 115
LSD 4 0,7 0,6 0,8 0,27 6 0,10 4,0 0,64 5

1)  NR = nematodresistent. NT = nematodtolerant. NE = en type, der kan give et større udbytte, hvor der er begrænset angreb af nematoder. RT = 
Rizomaniatolerant.	

2) Rodfure og vaskbarhed: Skala 1-9. 1 = ekstremt dybe rodfurer og rodfurer fyldt med jord, 9 = ingen rodfurer og ingen jord. 
3) Forhold mellem nematoder før og efter dyrkning.
4) Dyrkede sorter.
5) Sorter, som er på observationsliste.
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En oversigt over de seneste fire års afprøvning af 
sorter ses i tabel 4.

Gødskning

Stigende mængder kvælstof til sukkerroer
Forsøget med stigende mængder kvælstof til 
sukkerroer er gennemført ved at placere gødnin-
gen ved såning 8 cm under og ved siden af frøe-
ne. I 2012 har forfrugten været vinterhvede med 
gul sennep som efterafgrøde. Efterafgrøden blev 
ikke gødet, men den havde alligevel en kraftig 
vækst som følge eftervirkningen af gylle, tilført 
den forudgående afgrøde.
 Ved de økonomiske beregninger anvendes en 
kvælstofpris på 8 kr. pr. kg, og det forudsættes, 
at merudbyttet anvendes til at erstatte sukker-
roer med for eksempel vinterhvede (alternativt 
dækningsbidrag II på kr. 4.000 kr. pr. ha i 2012).
 Det maksimale udbytte i forsøget i 2012 er 
opnået ved tilførsel af 118 kg kvælstof pr. ha, og 
den optimale tilførsel er opnået ved tilførsel af 
84 kg kvælstof pr. ha. Se tabel 5. Responskurven 
for udbytte i ton sukker i 2012 svarer til gennem-
snittet af årene 2004 til 2012 med stigende ud-
bytte med stigende kvælstoftildeling indtil 130 
kg kvælstof pr. ha, hvorefter øget kvælstoftilde-
ling ikke påvirker sukkerudbyttet. I gennemsnit 
af årene 2004 til 2012 er optimum med de en-
kelte års kvælstofpriser opnået ved 93 kg kvæl-
stof pr. ha. Året 2010 er dog undtaget på grund 
af ekstreme vækstforhold i forsøget.

Tabel 4. Nematodresistente eller -tolerante 
sorter

Sort

Resi-
stens/
tole-

rance1)

Forholdstal for udbytte 
af polsukker

2009 2010 2011 2012

Arealer med nematodangreb
Antal forsøg 3 3 2 3
Gns. af målesorter2),
ton pr. ha - 13,22 9,16 14,87 12,92
Gns. af målesorter2) - 100 100 100 100
SY Muse2) - - - 101 102
Pasteur2) RT 100 100 99 98
Comanche RT + NT 120 113 105 108
Julietta RT + NT 121 117 96 104
Rosalinda KWS RT + NE 118 113 106 102
Cactus RT + NT 121 119 102 94
Sanetta NR 102 108 89 91
Alexina KWS RT + NT - 123 105 106
Sabrina KWS RT + NE - 123 103 103
SN-515 RT + NT - - 106 117
Elora KWS RT + NT - - 109 109
Cassini RT + NT - - 102 107
SN-516 RT + NT - - 101 107
Adler RT + NT - - 107 106
Platina KWS RT + NT - - 99 99
HI 1155 RT + NE - - 102 99
2K298 RT + NT - - - 122
SN-732 RT + NT - - - 115
1K210 RT + NT - - - 113
MA4022 RT + NT - - - 111
ST 15211 RT + NT - - - 111
MA4014 RT + NT - - - 110
ST 15236 RT + NT - - - 109
SN-736 RT + NT - - - 107
2K320 RT + NT - - - 106
Corvinia RT - - - 105
HI 1298 RT + NT - - - 102
Criollo RT - - - 100
MA4017 RT + NT - - - 100
LSD 6 9 5 5

1)  NR = nematodresistent. NT = nematodtolerant. NE = en type, der kan 
give et større udbytte, hvor der er begrænset angreb af nematoder. RT 
=	Rizomaniatolerant.	

2)  Rasta var målesort i 2009-2010. Rasta og Hereford var målesorter i 
2011. SY Muse og Pasteur er målesorter i 2012.

Tabel 5. Stigende mængder kvælstof til sukkerroer

N, kg 
pr. ha

1.000 pl. 
pr. ha 

v. frem-
spiring

Pct.
vedhæn-

gende jord 
før vask

Pct.
renhed

Pct. 
sukker

Saftkvalitet Udbytte Netto-
udbytte 

for  
kvælstof 1),

kr. pr. ha

mg pr. 100 g sukker
rod,

ton pr. ha
sukker,

ton pr. ha
fht.

sukkerNa K amino-
N

IV-
tal

2012. 1 forsøg
0 93 3,6 96,5 18,35 19 626 28 1,91 65,1 11,9 100 -
40 95 4,1 96,1 18,32 21 614 32 1,93 87,9 16,1 135 2.293
80 96 4,8 95,5 18,36 26 614 32 1,95 93,3 17,1 143 2.426
120 94 4,5 95,7 18,02 28 633 39 2,07 98,3 17,7 148 2.439
160 94 4,3 95,9 17,78 32 630 54 2,23 100,5 17,9 150 2.266
200 92 4,9 95,3 17,64 36 632 58 2,29 98,1 17,3 145 1.602
LSD 0,6 0,6 0,22 4 ns 7 0,12 4,2 0,8 7

1) Prisen for kvælstof er sat til 8 kr. pr. kg N.
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Sygdomme, sukkerroer

Konklusion
Der er ved afsætning som kvoteroer opnået 
lidt højere nettomerudbytter i årets forsøg med 
svampebekæmpelse ved brug af Opera end 
Opus, men merudbytterne ligger på samme ni-
veau. Ved brug af Opera og afsætning som kvote-
roer har to behandlinger med halv dosis resulte-
ret i det højeste nettomerudbytte i gennemsnit 
af forsøgene. Ved brug af Opus er det højeste 
nettomerudbytte opnået ved to behandlinger 
med kvart dosis, men i gennemsnit af de senere 
års forsøg med to behandlinger med kvart til 
halv dosis.

Udviklingen af svampesygdomme
Udviklingen af svampesygdomme i sukkerroer 
i 2012 fremgår af figur 5 til 8. Angrebene har 
overvejende været svage til moderate i forhold 
til tidligere år. Ramularia og bederust har bredt 
sig fra første uge af august og meldug fra midten 
af august. Angreb af sygdomme har udviklet sig 
svagt til midten af september. Fra september har 
bederust udviklet sig mest. Angrebene af Cercos-
pora bladplet har været meget svage. I registre-
ringsnettet er der varslet for første behandling i 
uge 31 (cirka 1. august). Hvor optagning er plan-
lagt til efter medio oktober, er der anbefalet en 

Sukkerroer 2012

1) Skala  0-10, hvor 0 = ingen dækning og 10 = 100 pct. dækning.
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Figur 5. Udviklingen af svampesygdomme i sukker-
roer i 2012.

Figur 6. Udviklingen af meldug i 2012 i forhold til 
tidligere år.

To sorter med forskellig modtagelighed for Ramula-
ria. (Fotos: Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for 
Landbrug).
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Firmaet forventer først Armure godkendt i roer 
i	 2014.	 Armure	 indeholder	 to	 triazoler,	 nemlig	
propiconazol,	som	er	kendt	fra	midlet	Bumper/
Tilt	250	EC,	og	triazolet	difenoconazol,	som	har	
været på markedet i udlandet i flere år. Indhol-
det i normaldoseringen på 0,8 liter pr. ha svarer 
til fuld dosering Bumper, nemlig 0,5 liter pr. ha, 
og	hertil	kommer	difenoconazol.
 Der er udført to svampebehandlinger, hvor 
første behandling er udført i perioden 3. til 
8. august og anden behandling fra 22. til 29. 
august. Forsøgene er taget op mellem 15. og 18. 
oktober. Alle tre forsøg er udført i sorten Pasteur, 
der er ret modtagelig for Ramularia og bederust 
samt middel modtagelig for meldug. Det frem-
går, at meldug og bederust har været de domine-
rende svampesygdomme i forsøgene.
 Der er ved kvart dosis opnået en lidt bedre 
bekæmpelse af alle tre svampesygdomme med 
Opera end med Opus. Der har ikke været sikre 
forskelle på de opnåede merudbytter med de tre 
midler, og der har ikke været sikre forskelle på de 
afprøvede doser. Der er opnået bruttomerud-
bytter på op til 8 procent i de tre forsøg.
 Nettomerudbytterne er udregnet på to 
måder, dels ved, at merudbyttet som følge af 
svampebekæmpelse kan udnyttes ved at dyrke 
et større areal med en alternativ afgrøde, og 
her er regnet med korn som alternativ afgrøde, 
dels ved at antage, at merudbyttet for svampe-
bekæmpelse afregnes som kvoteroer, fordi pro-
duktionen indrettes efter, at der udføres svam-
pebekæmpelse. Se de nærmere forudsætninger 
for beregninger af nettomerudbytter i afsnittet 
om sorter tidligere i dette afsnit. Det fremgår, at 
nettomerudbyttet for svampebekæmpelse er 
højest, når merudbyttet afregnes som kvoteroer. 
Ved afregning som kvoteroer er det højeste net-
tomerudbytte i gennemsnit af forsøgene opnået 
ved to behandlinger med halv dosis Opera.
 Nederst i tabellen ses resultater fra tidligere 
år. Der er ved kvart dosering opnået en lidt bed-
re bekæmpelse af svampesygdomme med Ope-
ra end med Opus, og der er ved afsætning som 
kvoteroer opnået lidt højere nettomerudbytter 
ved brug af Opera end Opus, men merudbyt-
terne ligger på samme niveau. Ved brug af Opera 
og afsætning som kvoteroer har to behandlinger 
med halv dosis resulteret i det højeste nettomer-
udbytte i gennemsnit af forsøgene. Ved brug af 

yderligere behandling tre uger senere, fordi der 
er konstateret nye angreb.

Bekæmpelse af bladsvampe
I tabel 6 ses resultatet af tre forsøg, hvor effek-
ten af Opera og Opus i hel, halv og kvart dosis er 
sammenlignet. Derudover er effekten af Armure 
i hel og halv dosis afprøvet. Armure er ikke god-
kendt til brug i roer, men er godkendt i hvede. 
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Figur 7. Udviklingen af Ramularia i 2012 i forhold 
til tidligere år.
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Figur 8. Udviklingen af bederust i 2012 i forhold til 
tidligere år.
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Opus er det højeste nettomerudbytte ved afsæt-
ning som kvoteroer opnået ved to behandlinger 
med kvart til halv dosis.

Svampesprøjtning ved ændrede afgifter
Nettomerudbyttet er i tabel 6 også beregnet ved 
de nye, forventede afgifter. Det er vedtaget, at 
afgifterne skal ændres, men det vides i skrivende 
stund ikke, hvornår de nye afgifterne træder i 

kraft, og afgiftsstørrelserne kan også for nogle af 
midlerne blive ændret i forhold til det angivne. 
Det forventes, at afgiftsændringerne først træ-
der i kraft efter forårssæsonen 2013. Det frem-
går af tabel 6, at det er de samme strategier, som 
er mest rentable med de nye, forventede afgif-
ter, men nettomerudbytterne bliver lavere, fordi 
prisen på både Opera og Opus forventes at stige 
med de nye afgifter. 

Tabel 6. Bladsvampe, midler og doser. (R3)

Sukkerroer

Karakter1) for angreb
før høst

Ami-
no-N, 
mg pr.
100 g 
sukker

Pct. 
sukker 
i råvare

Udbytte og merudb.,
ton pr. ha Fht. 

sukker

Nettomerudb.,
kr. pr. ha2), afregnet 

som

Nettomerudb.,
kr. pr. ha2), 

afregnet som, 
med ny afgift

mel-
dug

bede-
rust

Ramu-
laria rod suk-

ker korn2)  kvote-
roer2) korn2)  kvote-

roer2)

2012. 3 forsøg
1. Ubehandlet 6,5 3,9 4,1 41 18,58 91,7 17,04 100 - - - -
2. 2 x 1,0 l Opera 0,3 0,2 0,1 27 18,75 6,4 1,35 108 -338 517 -537 318
3. 2 x 0,5 l Opera 0,4 0,2 0,1 32 18,77 6,3 1,36 108 206 1.077 107 977
4. 2 x 0,25 l Opera 1,4 0,3 0,3 29 18,72 4,8 1,03 106 169 815 119 765
5. 2 x 1,0 l Opus 0,3 0,4 0,2 31 18,85 5,1 1,22 107 -7 767 -281 493
6. 2 x 0,50 l Opus 1,1 0,4 0,6 32 18,80 4,4 1,04 106 121 772 -16 634
7. 2 x 0,25 l Opus 2,8 1,9 1,8 35 18,80 4,4 1,04 106 270 920 201 851
8. 2 x 0,8 l Armure 0,6 0,4 0,5 28 18,89 4,3 1,09 106 -234 451 -180 505
9. 2 x 0,4 l Armure 0,8 0,6 0,5 31 18,75 5,6 1,20 107 78 824 105 851
LSD 1,5 0,7 1,1 7 0,15 2,2 0,47 3

2009-2012. 12 forsøg
1. Ubehandlet 4,9 3,8 2,0 70 18,25 87,8 16,02 100 - - - -
2. 2 x 1,0 l Opera 0,9 0,6 0,1 52 18,56 7,5 1,70 111 -51 991 -250 792
3. 2 x 0,5 l Opera 1,2 0,9 0,2 54 18,56 6,5 1,51 109 272 1.190 172 1.091
4. 2 x 0,25 l Opera 1,8 1,3 0,3 56 18,50 5,2 1,21 108 265 984 215 934
5. 2 x 1,0 l Opus 0,9 0,7 0,2 55 18,64 5,1 1,31 108 -102 682 -376 408
6. 2 x 0,50 l Opus 1,3 1,0 0,5 56 18,55 4,5 1,11 107 216 884 79 747
7. 2 x 0,25 l Opus 2,2 1,7 0,9 57 18,51 4,6 1,10 107 264 912 195 844
LSD 1,1 0,6 0,7 4 0,11 1,2 0,27 2

2008-2012. 15 forsøg
1. Ubehandlet 5,1 4,1 1,8 70 18,19 87,6 15,93 100 - - - -
2. 2 x 1,0 l Opera 0,7 0,5 0,1 53 18,50 7,4 1,68 111 -52 965 -251 765
3. 2 x 0,5 l Opera 1,0 0,8 0,2 55 18,48 6,6 1,50 109 300 1.206 201 1.106
4. 2 x 0,25 l Opera 1,7 1,2 0,3 56 18,44 5,3 1,21 108 289 1.001 239 951
7. 2 x 0,25 l Opus 2,1 1,6 0,8 58 18,47 4,3 1,06 107 358 982 290 914
LSD 1,1 0,6 0,6 3 0,10 1,3 0,27 2

2006-2007, 2009-2012. 20 forsøg
1. Ubehandlet 4,5 2,8 3,3 89 17,74 82,6 14,69 100 - - - -
5. 2 x 1,0 l Opus 1,4 0,6 0,7 73 18,24 5,3 1,40 110 273 1.041 -1 767
6. 2 x 0,5 l Opus 2,0 0,9 1,3 74 18,13 4,7 1,20 108 470 1.119 333 982
7. 2 x 0,25 l Opus 2,6 1,2 1,9 74 18,08 3,9 1,02 107 548 1.093 479 1.024
LSD 1,1 0,6 0,7 4 0,11 1,60 0,33 2

2002-2012. 37 forsøg
1. Ubehandlet 4,7 2,9 4,8 81 17,77 81,9 14,58 100 - - - -
7. 2 x 0,25 l Opus 2,4 1,1 3,0 67 18,18 4,1 1,09 107 503 1.085 435 1.016
LSD 0,9 0,5 0,5 3 0,08 0,93 0,21 1

1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen dækning, og 10 = 100 procent dækning.
2) Se tekst om forudsætningerne for beregningerne.
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Svampemidlernes effekt
I tabel 7 ses en oversigt over effekten af de god-
kendte svampemidler i bederoer. Det er kun re-
levant at bruge Opera og Opus/Rubric/Maredo. 
Effekterne er hovedsageligt vurderet ud fra for-
søg med nedsatte doseringer.

Bejdsning mod svampe
I lighed med tidligere år er effekten af bejdsning 
mod rodbrandsvampe undersøgt. Se tabel 8. Ef-
fekten af standardbejdsen Thiram er sammen-
lignet med bejdsning med Thiram + Tachigaren 
70 WP henholdsvis Tachigaren 70 WP alene. 

Tachigaren 70 WP virker især over for rodbrand-
svampene Aphanomyces og Pythium. Angreb af 
rodbrandsvampen Aphanomyces ses især ved 
sen såning.

Såkaldt Burkard sporefælde til at fange svampespo-
rer i luften. Svampemidlerne virker bedst, hvis de 
anvendes ved begyndende angreb. Da sprøjtning 
ønskes udført efter behov, er der brug for at kunne 
varsle for angreb af svampesygdomme. I forbindelse 
med en hovedopgave er der i samarbejde med NBR, 
Nordic Beet Research, Københavns Universitet og 
Aarhus Universitet set på muligheden for at anven-
de sporefælder til at forudsige risikoen for angreb af 
Ramularia. Der har været sat sporefælder op på tre 
lokaliteter. Symptomerne er set i marken 14 til 16 
dage efter de første sporefangster, hvilket er i over-
ensstemmelse med latenstiden (tiden fra smitte til 
symptomer ses) for Ramularia, der er cirka 14 dage. 
Såkaldt PCR-teknik har været anvendt til at opgøre 
sporefangsten. PCR-teknik måler Ramulariasvam-
pens DNA og er en hurtig teknik, sammenlignet 
med en visuel optælling af sporer i mikroskop. Det 
vil også blive forsøgt at finde en sammenhæng mel-
lem mængden af Ramulariasporer og klimahændel-
ser med henblik på at udvikle en varslingsmodel for 
svampen. (Foto: Anne Lisbet Hansen, NBR, Nordic 
Beet Research). 

Bladsvampe i bederoer 2013
•	 	Kend	de	valgte	sorters	modtagelighed	

for de enkelte sygdomme.
•	 	Bladsvampe	 bekæmpes	 ved	 begynden-

de angreb og senest, når 5 procent af 
planterne er angrebet.

•	 	Anvend	omkring	0,25	til	0,50	liter	Opera	
eller 0,25 til 0,50 liter Opus/Rubric/Ma-
redo pr. ha ved begyndende angreb, hø-
jeste dosis ved etablerede angreb eller et 
højt smittetryk.

•	 	Ved	angreb	af	meldug	anvendes	Opera.
•	 	Ved	 angreb	 af	 Ramularia	 og/eller	 bede-

rust anvendes Opera eller Opus/Rubric/
Maredo.

•	 	En	 ekstra	 behandling	 cirka	 tre	 uger	 se-
nere kan være aktuel

 – ved et fortsat højt smittetryk
 – i en modtagelig sort
 – ved optagning efter midten af oktober.
•	 	Ved	meget	 sen	optagning	og	meget	høj	

tilvækst kan der undtagelsesvis være 
behov for tre behandlinger. Sprøjtefri-
sten for de aktuelle svampemidler er fire 
uger.

Strategi

Tabel 7. Relativ virkning af godkendte svam-
pemidler i bederoer

Sygdomme
Amistar/
Mirador 
250 EC

Opus/
Rubric/
Maredo

Opera

Tilt 
250 EC/
Bumper 

25 EC

Kumu-
lus S 

(svovl)

Bedemeldug *(*) *** ***(*) **(*) ** 
Bederust ** ****(*) ****(*) ** *
Ramularia * **** **** * *
Cercospora ***(*) ***(*) **** * *
Normaldosering, 
liter/kg pr. ha 1,0 1,0 1,0 0,5 5,0
Pris pr. normal-
dosering inkl. afgift, 
ekskl. moms 400 295-365 425 95 225

* = svag effekt (under 40 pct.).
** = nogen effekt (40-50 pct.).
*** = middel til god effekt (51-70 pct.).
**** = meget god effekt (71-90 pct.).
***** = specialmiddel (91-100 pct.).
(*) = en halv stjerne.
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Jorden fra markerne er undersøgt for smitstof 
forud for etablering. Der er i et væksthus udsået 
roer i jorden, og angrebsgraden af rodbrand-
svampe er undersøgt. Der er fundet Aphanomy-
ces,	 Fusarium,	 Pythium	 og	 Rhizoctonia.	 Forsø-
gene er sået fra 22. til 29. marts.
 Der har i årets forsøg været moderate angreb 
af rodbrandsvampe, og der er opnået en forbed-
ret plantebestand, men ikke sikre merudbytter, 
hverken i de fire enkeltforsøg eller i gennemsnit 
af forsøgene.
 Nederst i tabel 8 ses resultater fra forsøg si-
den 2000. Angrebet af rodbrand er reduceret 
ved alle bejdsninger, og kombinationen af Thi-
ram og Tachigaren viser tendens til at reducere 
angrebene mere end anvendelse af de to svam-
pemidler hver for sig. Plantebestanden er blevet 
øget ved bejdsning. I gennemsnit af forsøgene i 
2000 til 2011 er der opnået et lavt og ikke sik-
kert merudbytte på 1 procent for at bejdse med 
Thiram + Tachigaren.
 Det anbefales at bejdse med Thiram + Tachi-

garen 70 WP ved erfaringsvis meget rodbrand, 
eller hvis der sås sent.

Skadedyr, sukkerroer
Konklusion
Der er udført to forsøg i 2012 med bekæmpelse 
af bedebladlus i marker, hvor der er anvendt 
bejdset udsæd. Der er opnået bruttomerudbyt-
ter på 0 henholdsvis 6 og 7 procent, hvor sidst-
nævnte ved afregning som kvoteroer svarer til 
et nettomerudbytte på 900 til 1.000 kr. pr. ha. 
Blandt andet på baggrund af disse forsøg er den 
vejledende bekæmpelsestærskel for bedeblad-
lus hævet til følgende: Over 50 procent planter 
med begyndende kolonidannelse (en koloni er 
minimum 10 bladlus). 

Bekæmpelse af bedebladlus
Der har været anlagt to forsøg efter forskellige 
forsøgsplaner med bekæmpelse af bedebladlus. 
Resultaterne fra begge forsøg fremgår af tabel 
9. Begge forsøg har været bejdset med Mundus 
Forte eller Gaucho, hvorefter der er sprøjtet på 
forskellige tidspunkter med Pirimor i det ene 
forsøg og med forskellige midler i det andet 
forsøg. Her er anvendt midlerne Pirimor, Karate 
eller Biscaya, hvor Biscaya ikke er godkendt til 
brug i roer. 
 I forsøget med forskellige sprøjtetidspunkter 
med Pirimor er der ikke opnået sikre merudbyt-
ter. I dette forsøg har der været op til 35 procent 
planter med kolonier af bedebladlus og op til 
10 bladlus pr. plante. I forsøget med sprøjtning 
med forskellige midler er der for alle midler op-
nået sikre merudbytter på 6 til 7 procent. I dette 
forsøg har der været op til 50 procent planter 
med kolonier af bedebladlus og op til 30 blad-
lus pr. plante. Der er med alle tre midler opnået 
nettomerudbytter på samme niveau, og de har 
været højest ved afregning af merudbyttet som 
kvoteroer.
 Udbyttet af bejdsning med Mundus Forte og 
Gaucho kan i forsøget ikke sammenlignes, da 
utilsigtet forringet frøkvalitet i partiet, bejdset 
med Gaucho, sandsynligvis er årsag til forskel i 
udbyttet.
 Resultaterne af ovenstående forsøg, sam-
menholdt med udenlandske forsøg med be-

Tabel 8. Bejdsning mod svampesygdomme. (R4)

Sukkerroer

1.000 
pl. 

pr. ha 
ved 

frem-
spiring

Pct. 
plan-

ter 
med 
rod- 

brand 
i maj

Pct. 
sukker 

i 
råvare

Ami-
no-N, 

mg 
pr. 

100 g 
sukker

Udbytte og 
merudbytte, 

ton pr. ha Fht. 
for 

sukker
rod sukker

2012. 4  forsøg
1. Ubehandlet 91 14 17,45 65 84,5 14,77 100
2. 7 g Thiram 98 8 17,53 64 2,0 0,39 103
3. 14 g Tachigaren 96 9 17,50 62 0,5 0,13 101
4. 6 g Thiram

+ 14 g Tachigaren 99 7 17,45 63 0,7 0,13 101
LSD 1-4 5 4 ns ns ns ns ns

2005-2012. 25 forsøg
1. Ubehandlet 95 4,4 17,21 96 80,9 14,00 100
2. 6 g Thiram1) 99 3,4 17,20 94 1,0 0,17 101
3. 18 g Tachigaren2) 97 2,8 17,23 93 -0,3 -0,05 100
4. 6 g Thiram

+ 14 g Tachigaren 99 1,8 17,24 94 0,5 0,15 101
LSD 1-4 1,3 1,1 ns ns 0,8 0,14 1

2000-2011. 37 forsøg
1. Ubehandlet 91 3,7 16,98 95 71,9 12,26 100
2. 6 g Thiram 97 3,3 16,98 94 0,3 0,06 100
3. 18 g Tachigaren 96 2,5 17,01 93 -0,5 -0,07 99
4. 6 g Thiram

+ 14 g Tachigaren 97 2,2 16,99 92 0,5 0,11 101
LSD 1-4 2 1,2 ns ns 0,7 0,13 1

1) I 2012 har dosis af Thiram været 7 gram.
2) I 2012 har dosis af Tachigaren været 14 gram.
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kæmpelse af bedebladlus, betyder, at den hid-
tidige bekæmpelsestærskel for bedebladlus er 
hævet. Hidtil har bekæmpelse været anbefalet 
ved over 15 procent angrebne planter og begyn-
dende kolonidannelse. Ifølge den nye bekæm-
pelsestærskel anbefales bekæmpelse fremover 
ved over 50 procent planter med begyndende 
kolonidannelse af bedebladlus. En koloni består 
af minimum 10 bedebladlus. 

Bladlusbekæmpelse ved ændrede afgifter 
Ligesom i forsøgene med svampebekæmpelse i 

tabel 6 er der i tabel 9 udregnet nettomerudbyt-
ter ved de nye, forventede afgifter. Nettomer-
udbyttet vil falde ved brug af Pirimor og Karate, 
da afgifterne for de to midler forventes at stige. 
Biscaya, som ikke er godkendt i roer, forventes at 
falde i pris.

Bejdsning mod skadedyr
Der er udført to forsøg med bejdsning mod ska-
dedyr. Se tabel 10. Det nuværende anvendte 
bejdsemiddel Gaucho er sammenlignet med 
Mundus Forte, som er på vej ind på markedet. 

Tabel 9. Bekæmpelse af bedebladlus

Sukkerroer

Middel
Be-

hand-
let

Bedebladlus 

pct. planter
med antal bladlus

blad-
lus
pr. 

plan-
te

pct. planter
med antal bladlus

blad-
lus
pr. 

plan-
te

pct. planter
med antal bladlus

blad-
lus
pr. 

plan-
teBejdsemiddel 0 1-9 > 9 0 1-9 > 9 0 1-9 > 9

2012. 1 forsøg 21. juni 27. juni 12. juli
1. Mundus Forte Ubehandlet - 45 20 35 7 75 10 15 3 100 0 0 0
2. Mundus Forte 0,3 kg Pirimor 21. juni 32 34 34 9 85 11 4 1 100 0 0 0
3. Mundus Forte 0,3 kg Pirimor 28. juni - - - - 75 3 22 5 100 0 0 0
4. Gaucho Ubehandlet - 75 12 13 3 75 4 21 6 100 0 0 0
5. Gaucho 0,3 kg Pirimor 21. juni 36 35 29 10 91 3 7 1 100 0 0 0
LSD 11 11 14 ns 8 5 7 2 - - - -

2012. 1 forsøg
1. Gaucho Ubehandlet - 2 42 56 33 0 9 91 233 0 20 80 26
2. Gaucho 0,3 kg Pirimor 21. juni - - - - 11 19 71 61 29 49 23 5
3. Gaucho 0,3 kg Karate 21. juni - - - - 17 18 65 81 17 40 43 15
4. Gaucho 0,3 l Biscaya 21. juni - - - - 7 13 79 93 29 58 13 3
LSD ns ns 12 103 ns 16 30 15

Sukkerroer

Middel
Be-

hand-
let

Pct. 
suk-
ker

Saft-
kvalitet, 
mg pr. 
100 g 
sukker

Udbytte og merudbytte, 
ton pr. ha

Nettomerudb.,
kr. pr. ha1), afregnet som

 korn1) kvote-
roer1)  korn1) kvote-

roer1)

Bejdsemiddel
ami-
no-
N

IV-
tal rod suk-

ker

suk-
ker, 
fht.

2012 afgift ny afgift

2012. 1 forsøg
1. Mundus Forte Ubehandlet - 18,59 52 2,12 89,3 16,59 100 - - - -
2. Mundus Forte 0,3 kg Pirimor 21. juni 18,44 46 2,11 -0,7 -0,25 98 -538 -776 -573 -812
3. Mundus Forte 0,3 kg Pirimor 28. juni 18,54 49 2,12 -3,1 -0,6 96 -751 -1.311 -786 -1.346
4. Gaucho Ubehandlet - 18,25 57 2,28 85,6 15,62 100 - - - -
5. Gaucho 0,3 kg Pirimor 21. juni 18,48 53 2,19 -0,4 0,13 101 -219 -143 -254 -178
LSD 0,14 ns 0,10 2,3 0,37 2

2012. 1 forsøg
1. Gaucho Ubehandlet - 18,67 31 2,19 85,3 15,92 100 - - - -
2. Gaucho 0,3 kg Pirimor 21. juni 18,56 31 2,2 7,0 1,09 107 352 997 316 961
3. Gaucho 0,3 kg Karate 21. juni 18,51 31 2,24 6,4 0,99 106 387 968 317 898
4. Gaucho 0,3 l Biscaya 21. juni 18,70 33 2,3 5,8 1,01 106 385 983 407 1.005
LSD ns ns ns 4,0 0,73 5

1) Se tekst om forudsætningen for beregningerne.
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Tabel 10. Bejdsning mod skadedyr. (R5)

Sukkerroer Indhold af 
aktivstof 

Gram 
aktivstof 
pr. unit

Frem-
spiring

Spring-
haler mv. Trips

Bede-
jord-

lopper

Runkel-
roebiller

Bede-
fluer Pct. 

suk-
ker

Udb. og merudb.,
ton pr. ha

Fht. 
for 

suk-
kerBejdsemiddel 50 pct. maks. pct. planter med angreb rod sukker

2012. 2 forsøg 2 2 1 1 1
1. Ubehandlet - - 68 99 34 13 - 9,0 - 18,36 83,7 15,39 100
2. Gaucho Imidacloprid 60 70 98 8 3 - 0,0 - 18,38 0,2 0,05 100
3. Mundus Forte Imidacloprid

+ clothianidin 
+ betacyflutrin

30 
+ 30

+ 8 65 98 13 3 - 1,0 - 18,42 0,2 0,08 100
LSD 1-3 ns ns ns ns 4,4 ns ns ns

2006-2012. 23 forsøg 16 23 4 3 1 9 5
1. Ubehandlet - - 52 96 52 46 70 23 60 18,15 80,9 14,75 100
2. Gaucho Imidacloprid 60 51 96 10 22 29 9 10 18,13 2,4 0,42 103
3. Mundus Forte Imidacloprid

+ clothianidin 
+ betacyflutrin

30
+ 30

+ 8 47 98 10 21 9 6 2 18,14 2,1 0,39 103
LSD 1-3 3 1,3 24 ns 23 9 30 ns 1,5 0,3 2

Tabel 11. Bejdsning mod bedebladlus i år med angreb

Sukkerroer Indhold af 
aktivstof

Gram 
aktivstof 
pr. unit

Bedebladlus

pct. planter
med antal bladlus bladlus

pr. plante

pct. planter
med antal bladlus bladlus

pr. plante
Bejdsemiddel 0 1-9 > 9 0 1-9 > 9

2012. 1 forsøg 28. juni 5. juli
1. Ubehandlet - - 35 21 44 14 25 17 58 17
2. Gaucho Imidacloprid 60 34 28 38 11 21 28 51 16
3. Mundus Forte Imidacloprid

+ clothianidin 
+ betacyflutrin

30
+ 30

+ 8 43 16 41 12 18 28 54 16

20012. 1 forsøg Skåne 19. juni 28. juni
1. Ubehandlet - - 52 21 27 20 8 11 81 135
2. Gaucho Imidacloprid 60 96 3 1 0 45 43 12 4
3. Mundus Forte Imidacloprid

+ clothianidin 
+ betacyflutrin

30
+ 30

+ 8 96 4 0 0 40 40 20 6

2009. 1 forsøg 8. juli 14. juli
1. Ubehandlet - - 51 40 9 7 63 23 14 10
2. Gaucho Imidacloprid 60 73 25 2 2 60 34 6 8
3. Mundus Forte Imidacloprid 

+ clothianidin 
+ betacyflutrin

30
+ 30

+ 8 53 44 3 6 80 16 4 1

2008. 4 forsøg 20.-24. juni 1.-8. juli
1. Ubehandlet - - 19 11 71 112 6 6 89 813
2. Gaucho Imidacloprid 60 36 27 38 20 8 14 79 284
3. Mundus Forte Imidacloprid

+ clothianidin
+ betacyflutrin

30
+ 30

+ 8 39 26 33 13 10 10 82 247

2007. 1 forsøg 26. juni 3. juli
1. Ubehandlet - - 94 3 3 5 89 3 8 8
2. Gaucho Imidacloprid 60 98 1 1 0 99 1 0 0
3. Mundus Forte Imidacloprid

+ clothianidin 
+ betacyflutrin

30
+ 30

+ 8 96 3 1 0 99 1 0 0
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Begge midler indeholder imidacloprid, men ind-
holdet er lavere i Mundus Forte, hvor der til gen-
gæld er tilsat clothianidin og pyrethroidet beta-
cyfluthrin. Imidacloprid og clothianidin tilhører 
begge gruppen af såkaldte neonicotinoider.
 Der har optrådt angreb af trips henholdsvis 
runkelroebiller i de to forsøg, og begge bejdse-
midler har reduceret angrebene til samme ni-
veau. Der er ingen sikker effekt af bejdsemidler-
ne på plantetal og udbytte, hvilket også gælder i 
de to enkeltforsøg.
 Nederst i tabellen ses resultater fra 2006 til 
2012. Begge bejdsemidler har givet sikre merud-
bytter på i gennemsnit 3 procent. Mundus Forte 
har også givet en lidt langsommere fremspiring. 
Angrebene af skadedyr er reduceret til samme 
niveau med begge bejdsemidler og med tendens 
til bedst effekt af Mundus Forte mod bedefluens 
larve.  
 I tabel 11 ses effekten af de to bejdsemidler 
mod bedebladlus i de samme forsøg som i tabel 9 
i år med angreb. I 2012 er to forsøg fra Danmark 
henholdsvis Sverige vist hver for sig, fordi der er 
opnået en relativt dårlig effekt af bejdsning mod 
bedebladlus i forsøget i Danmark. Årsagen hertil 
vurderes at være de meget tørre forhold i maj og 
juni, som har medført, at bejdsemidlerne ikke 
har virket tilstrækkeligt. I de øvrige år er der op-
nået en jævnbyrdig bekæmpelse af bedebladlus 
med de to bejdsemidler. Resultaterne fra sven-
ske forsøg medtages normalt ikke i Oversigt over 
Landsforsøgene, men er taget med her, fordi ef-
fekten i det danske forsøg har været dårlig.

Sorter, energi- og foderroer

Konklusion
Der er i 2012 igen høstet meget store udbytter 
af rodtørstof i roer til bioenergi og foder. I flere 
af de nye sorter er det lykkedes at kombinere et 
stort udbytte af tørstof i roden med egenskaber, 
der begrænser mængden af vedhængende jord. 
Sorterne Debby KWS og den nye 1B928 er ek-
sempler herpå.
 Flere af de afprøvede sorter har givet over 22 
ton tørstof pr. ha i rod eller omregnet et udbytte 
på over 21.000 foderenheder pr. ha. Dertil er 
der høstet 5.000 foderenheder pr. ha i toppen. 

Mange af de nye sorter er på niveau med eller 
bedre end de traditionelle sorter til foder.

Sortsforsøg
Der er gennemført tre forsøg med 19 sorter af 
energi- og foderroer. Et forsøg har været anlagt 
på JB 6 med forfrugt vårbyg, et forsøg på JB 7 
med forfrugt vinterhvede samt et forsøg på JB 2 
med forfrugt vårbyg. Jorden har gennemgående 
været i god gødningstilstand. Der er i gennem-
snit tilført cirka 100 kg kvælstof pr. ha i han-
delsgødning til forsøgene på JB 6 og 7 og 210 kg 
kvælstof pr. ha i handels- og husdyrgødning på 
JB 2. Rækkeafstanden har været 50 cm. Forsøgs-
serien omfatter flere nye sorter. Derfor er sor-
terne udsået med en frøafstand på cirka 12 cm. 
Efter fremspiring er hver anden plante fjernet, 
således at plantetallet har været cirka 90.000 pr. 
ha. Forsøgene er sået mellem 23. og 28. marts. 
Roerne er taget op 23. og 24. oktober. Den gen-
nemsnitlige vækstsæson er 215 døgn, hvilket er 
en god, lang vækstperiode for roer til bioenergi 
og en lang for roer til foder.
 Frøet er behandlet med en standardbejdse, 
bestående af Gaucho (60 gram a.i.) og Thiram 
(6 gram a.i.). Ukrudtet er bekæmpet efter be-
hov i hvert forsøg. Forsøgene er behandlet med 
Opera mod bladsvampe. Der er kun vurderet 
bladsvampe på én lokalitet (Tystofte) i et special-
forsøg uden svampebekæmpelse.
 Der er i 2012 anmeldt 16 sorter. Heraf er 15 
sorter af bioenergitypen og en sort af foderty-
pen. Der er tre traditionelle målesorter, en bio-
energi-, en foderroer- og en sukkerroetype, som 
ses øverst i tabel 12 med årets resultat.

Vælg en roesort til bioenergi og foder, 
der har
•	 	et	stort	udbytte	af	rodtørstof
•	 	et	højt	indhold	af	tørstof	i	roden
•	 	en	lille	mængde	vedhængende	jord
•	 	topskiven	placeret	6	til	7	cm	over	jorden	i	

ensartet højde
•	 	lav	tendens	til	stokløbning.	Det	er	et	krav	

ved tidlig såning
•	 	tolerance	over	for	Rizomania	
•	 	tolerance	over	for	angreb	af	bladsvampe,	

især Ramularia.

Strategi
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I årets forsøg har niveauet for stokløbning været 
for højt i flere af de afprøvede sorter. I praksis er 
en andel af stokløbere på over 0,5 promille uac-
ceptabel. Det skal bemærkes, at 2012 har været 
et specielt år med hensyn til udvikling af mange 
stokløbere. Den tidlige såning i kombination 
med lave, men stabilt stigende temperaturer 
uden en eneste dag med udsving over 20 grader 
C indtil omkring 20. maj, har resulteret i en me-
get høj forekomst af stokløbere i de følsomme 
sorter.
 Evnen til at danne stokløbere er uønsket, 
hvis roerene igen skal rykke til de kølige egne i 
Jylland. Det er forædlernes opgave at fjerne de 
frøpartier, der har tendens til stokløbning, før og 
under produktionen af frø.
 Vedhængende jord på roden og især sand-
fraktionen på roden er et stort problem ved 
drift af et biogasanlæg. Jorden bundfældes og 
kan være vanskelig at få ud af anlægget og øger 
slitagen på de mekaniske dele. Jord på roden til 
foderbrug er også generende.

Målet er at forædle en type roer, der har en me-
get begrænset mængde vedhængende jord.
 Det er normalt topskivens placering over jor-
den og en god kombination af egenskaber som 
en lille rodfure, begrænset grenethed, en høj 
vaskbarhed og stor glathed, der har betydning 
for mængden af vedhængende jord.
 Karakteren for rodfure er en bedømmelse 
af rodfurens dybde, hvor 1 angiver en ekstremt 
dyb rodfure, og 9 er ingen rodfure. Rodfurens 
karakter er knyttet til sorten, og bioenergisorten 
1B924 og foderroesorten Minotaure har haft de 
mindste rodfurer.
 Sorter med en lille rodfure er oftest lettere 
at vaske rene. Det udtrykkes i vaskbarhed, hvor 
roer med rodfurerne helt renvaskede får karak-
teren 9.
 Grenethed har især betydning for tab ved 
mekanisk optagning, men også for den mængde 
jord, der sidder på roden. Derfor er det vigtigt, at 
sorten får en høj karakter for grenethed. 

Tabel 12. Sorter af roer til bioenergi og foder. (R6)

Sort Type1)

Resi-
stens/
tole-

rance2)

Promil-
le stok-
løbere

Karakter3) for

Højde 
over 

jorden,
mm

Pct.
ved-
hæn-

gende 
jord før 

vask

Pct. 
tørstof

Pct. 
sukker

Udbytte og merudbytte i rod Fht. 
for 
ud-

bytte af 
rod 

i tørstof 
eller 
a.e. 

rod-
fure

vask-
bar-
hed

grenet-
hed

glat-
hed

ton pr. ha

a.e. pr. 
harod tørstof sukker

2012. 3 forsøg 3 3 3 3 3 3 3
Gerty KWS BE RT 1,9 4,2 3,6 7,0 2,0 57 4,8 22,7 16,50 98,8 22,4 16,34 217,8 100
Magnum F 8,9 4,1 3,4 7,4 2,2 78 3,6 19,5 14,25 12,8 -0,82 -0,47 -8,0 96
Rosalinda KWS S RT 3,8 3,8 3,4 7,2 2,0 45 4,4 23,0 17,20 -2,0 -0,22 0,37 -2,1 99
Jaquelina S RT 0,0 3,8 3,4 7,3 1,8 42 5,1 23,4 17,45 -4,6 -0,39 0,16 -3,8 98
Sandra KWS S RT 5,4 3,8 3,3 6,7 1,9 46 6,2 23,3 17,40 -4,5 -0,45 0,13 -4,4 98
Lissy KWS BE 1,6 4,3 3,8 7,5 2,1 61 3,6 23,1 16,95 -6,0 -1,09 -0,54 -10,6 95
Becky KWS BE RT + NT 8,2 5,0 4,1 7,3 2,1 54 4,7 22,6 16,76 -6,4 -1,59 -0,82 -15,4 93
Debby KWS BE RT 0,5 3,8 3,4 7,3 2,3 59 3,8 21,8 16,38 8,5 0,79 1,23 7,7 104
Minotaure F 68,8 6,0 4,8 7,6 2,6 77 3,9 17,6 12,34 19,7 -1,66 -1,73 -16,1 93
1B921 BE RT 0,0 4,0 3,7 7,4 2,2 52 4,5 22,1 16,08 3,3 0,12 0,14 1,2 101
1B923 BE RT 12,6 4,7 3,9 7,5 2,3 75 3,0 21,3 15,82 6,2 -0,10 0,29 -1,0 100
1B924 BE RT 2,3 6,3 4,9 7,6 2,6 81 3,8 18,1 13,27 17,4 -1,51 -0,91 -14,7 93
1B928 BE RT 3,0 5,2 4,2 7,5 2,3 66 3,3 22,8 17,22 1,3 0,30 0,89 2,9 101
2B933 BE RT + NT 78,3 4,3 3,8 7,3 2,3 64 5,6 20,7 15,60 0,0 -2,01 -0,94 -19,5 91
2B931 BE RT 0,8 4,8 3,8 7,3 2,2 74 3,7 21,0 15,83 5,1 -0,56 0,05 -5,4 98
2B930 BE RT 14,8 4,2 3,6 7,3 2,2 84 3,8 20,0 15,32 12,9 -0,05 0,55 -0,5 100
2B929 BE RT 69,9 4,7 3,8 7,5 2,3 90 4,0 20,8 15,61 0,7 -1,90 -0,77 -18,4 92
MA6001 BE 2,8 4,8 4,0 7,6 2,2 54 4,4 22,7 17,34 -2,9 -0,64 0,27 -6,2 97
MA6002 BE RT 1,1 3,8 3,6 7,3 2,3 56 4,7 22,5 17,04 2,0 0,28 0,86 2,7 101
LSD 0,6 0,51 0,30 5,1 1,14 0,75 5

1) BE: Bioenergiroer, S: Sukkeroer,  F: Foderroer. 
2)	RT:	Rizomaniatolerant,	NT:	Nematodtolerant.
3)  Skala 1-9, hvor 1 = rod med dybe rodfurer, rodfurer fyldt med jord og grene, 9 = ingen rodfurer, ingen jord, ingen eller få grene. Skala for glathed 1-4, 

hvor 1 = ru, 4 = meget glat.



376

Energi- og foderroer – sorter

Rodens glathed bedømmes på en skala fra 1 til 4, 
hvor 4 er mest glat. 
 Den samlede værdi af sortens egenskaber 
for dybde af rodfure, vaskbarhed, grenethed og 
glathed kommer til udtryk i mængden af ved-
hængende jord. De nye nummersorter 1B923 
og 1B928 samt sorterne Magnum og Lissy KWS 
er topscorerne for disse egenskaberne og har 
mindst vedhængende jord. 
 Det er afgørende, at sorterne har meget lidt 
vedhængende jord, og der udvikles en teknik, 
som kan fjerne resten af den vedhængende jord, 
da der er 1 ton sand eller jord for hver procent 
vedhængende jord, som er på sorten ved et ud-
bytte på 100 ton rod pr. ha.
 Sortens tørstofindhold er også en vigtig 
egenskab, da et højt tørstofindhold reducerer 
omkostninger til transport og opbevaring samt 
begrænser risikoen for tab ved et eventuelt 
saftafløb ved ensilering. I gennemsnit har ener-
gityperne et tørstofindhold på 21,6 procent og 
sorten Lissy KWS det højeste på 23,1 procent. I 
gennemsnit har fodertypen kun et tørstofind-
hold på 18,6 procent, og sorten Minotaure har 
det absolut laveste tørstofindhold. 

Tolerance	 eller	 resistens	 over	 for	Rizomania	 vil	
i fremtiden få betydning ved valg af sorter til 
bioenergi og foder, da roer antageligt vil blive 
dyrket intensivt og skal transporteres over større 
afstande.
 Udbyttet af tørstof er afgørende for sortens 
udbyttepotentiale, uanset om den skal anven-
des til foder eller energi. Udbyttet af afgrøde-
enheder er beregnet på traditionel vis, hvor der 
kan være et mindre indhold af sand i tørstoffet. 
I rod er 1 afgrødeenhed (a.e.) lig med 103 kg 
rodtørstof. I top er 1 afgrødeenhed (a.e.) lig med 
120 kg i toptørstof.
 Det største udbytte af rodtørstof er høstet i 
sorten Debby KWS, der er af bioenergitypen og 
er signifikant større end de bedste sorter af fo-
dertypen.
 Sorternes modtagelighed for bladsvampene 
bederust og Ramularia samt udbyttepotentiale 
i top ses i tabel 13.
 Der er høstet store udbytter af tørstof i top-
pen. I målesorten Gerty KWS er der høstet 6 ton 
tørstof pr. ha, hvilket svarer til 5.000 foderenhe-
der. Sorter af bioenergitypen har generelt lidt 
højere tørstofindhold i toppen end sorter af fo-

Tabel 13. Sorter af roer til bioenergi og foder

Sort Type1) Resistens/
tolerance2)

Pct. 
tørstof

Karakter3) for Udbytte og merudbytte
 i top Fht. for 

udbytte  
af top i

tørstof eller
a.e. bederust Ramularia

ton pr. ha a.e. 
pr. hatop tørstof

2012. Antal forsøg 3 1 1 3 3 3 3
Gerty KWS BE RT 13,6 0,5 0,0 44,4 6,05 5,0 100
Magnum F 11,8 0,0 0,0 3,9 -0,37 -0,3 94
Rosalinda KWS S RT 13,7 0,0 0,0 0,2 0,06 0,0 101
Jaquelina S RT 14,1 0,8 0,0 0,7 0,32 0,3 105
Sandra KWS S RT 13,4 0,5 0,0 7,6 0,92 0,8 115
Lissy KWS BE 13,8 0,3 0,0 -1,5 -0,14 -0,1 98
Becky KWS BE RT + NT 14,3 0,0 0,0 -4,0 -0,29 -0,2 95
Debby KWS BE RT 13,5 0,0 0,0 -1,6 -0,28 -0,2 95
Minotaure F 12,2 0,0 0,0 -10,4 -1,90 -1,6 69
1B921 BE RT 13,9 0,0 0,0 -6,4 -0,78 -0,7 87
1B923 BE RT 13,7 0,3 0,0 -16,7 -2,27 -1,9 63
1B924 BE RT 12,4 0,3 0,0 -1,7 -0,74 -0,6 88
1B928 BE RT 14,9 1,8 0,0 -3,4 0,06 0,0 101
2B933 BE RT + NT 13,6 0,3 0,0 1,5 0,20 0,2 103
2B931 BE RT 13,6 0,8 0,0 -3,9 -0,56 -0,5 91
2B930 BE RT 12,8 0,0 0,0 -10,2 -1,69 -1,4 72
2B929 BE RT 13,5 0,5 0,0 -3,3 -0,51 -0,4 91
MA6001 BE 13,3 0,0 0,0 5,0 0,52 0,4 108
MA6002 BE RT 13,5 0,8 0,0 2,0 0,22 0,2 104
LSD 1,0 0,76

1) BE: Bioenergiroer, S: Sukkeroer,  F: Foderroer.  
2)	RT:	Rizomaniatolerant,	NT:	Nematodtolerant.
3) Skala 0-9, hvor 0 = ingen dækning, 9 = mest dækning. Gennemsnit af bedømmelser 28. aug. og 10. sept. 2012.
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dertypen. I 2012 er der ikke registreret angreb af 
Ramularia, og der er ikke betydende forskel i ty-
pernes modtagelighed for i øvrige bladsvampe. 
 En oversigt over de seneste tre års afprøvning 
af sorter til bioenergi og foder ses i tabel 14. Sor-
terne er rangeret efter antal år i afprøvningen og 
dernæst efter deres udbytte i rod i 2012.

Tabel 14. Forholdstal for udbytte af tørstof og 
foderenheder

Sort Type1)

Forholdstal for udbytte 
af tørstof eller a.e. i rod

2010 2011 2012

Antal forsøg 3 3 3
Målesort2), ton pr. ha BE 17,7 23,3 22,4
Gerty KWS2) BE 100 100 100
Debby KWS BE 100 99 104
Rosalinda KWS S 101 100 99
Magnum F 91 89 96
Becky KWS BE 96 92 93
Minotaure F 96 96 93
1B921 BE - 101 101
1B928 BE - 99 101
1B923 BE - 101 100
1B924 BE - 94 93
MA6002 BE - - 101
2B930 BE - - 100
2B931 BE - - 98
Jaquelina S 98
Sandra KWS S 98
MA6001 BE - - 97
Lissy KWS BE 95
2B929 BE - - 92
2B933 BE - - 91

1) BE: Bioenergiroer, S: Sukkeroer, FB: Foder og bioenergi,  F: Foderroer. 
2) Målesort.

 

Jord på roer før vask Højde over jord Rodfure

Vaskbarhed Grenethed 

Procent jord før vask, højde over jord, 
cm, rodfure, vaskbarhed og grenethed 

Egenskaber for rod

2 3 4 5 6 7 8 9

1B923

1B928

Magnum

2B931

1B924
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Becky KWS
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Gns. dyrkede sorter 

Figur 9. Sorter af roer til bioenergi og foder. De er 
rangeret efter mængden af vedhængende jord på 
roden. Rodens egenskaber som grenethed og rod-
furens dybde er normalt afgørende for, hvor meget 
jord der hænger på roden. Dertil kommer også top-
skivens højde over jorden, som måske er den vigtig-
ste.
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Sygdomme, energi- og foder-
roer

Svampebekæmpelse i energi- og foderroer
Der har i mange år været udført forsøg med 
svampesprøjtning i sukkeroer. I 2012 er der for 
første gang i Danmark udført et forsøg i foder-
roer/energiroer. Der har været anlagt to forsøg, 
men kun et forsøg er afsluttet. Se tabel 15. Forsø-
get er udført i sorten Enermax. Der har været an-
greb af Ramularia, men ikke af de øvrige svam-
pesygdomme. Første sprøjtning er udført ved 
begyndende angreb den 27. juli. Det fremgår, at 
der er opnået et højt og sikkert nettomerudbytte 
på omkring 2.800 kr. pr. ha for to behandlinger 
med 0,25 liter Opera pr. ha.

Tabel 15. Bladsvampe i foder- og energiroer. (R7)

Foder- og 
energiroer

Pct. planter med Udbytte og merudb.
Netto-
mer-
udb.

Netto-
mer-
udb., 

ny 
afgift

mel-
dug

bede-
rust

Ramu-
laria

mel-
dug

bede-
rust

Ramu-
laria

mel-
dug

bede-
rust

Ramu-
laria rod tør-

stof a.e.

før 1. behandling 26. september ved optagning ton pr. ha kr. pr. ha

2012. 1 forsøg
1. Ubehandlet 0 0 3 0 0 9 0 0 15 81,8 16,0 157,6 - -
2. 2 x 0,25 l Opera 0 0 3 0 0 1 0 0 2 11,3 2,7 27,6  2.822  2.772 
LSD 4,5

Angreb af Ramularia. I 2012 er der for første gang 
udført et forsøg med svampebekæmpelse i foder-
roer/energiroer. I forsøget har der været angreb af 
Ramularia, og der er opnået et nettomerudbytte 
på 2.800 kr. pr. ha for svampebekæmpelse. (Foto: 
Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug).
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Græsmarksplanter

Sorter

Konklusion
I forsøgene med andet brugsår er de største 
udbytter af protein og foderenheder høstet i 
strandsvingelsorten Tower og rajsvingelsorten 
Hipast. Udbyttet af protein er godt 700 kg pr. 
ha, og udbyttet af foderenheder er 30 og 23 
afgrødeenheder højere end i de respektive må-
leblandinger af alm. rajgræs, men energikoncen-
trationen er relativt lav i forhold til sorterne af 
alm. rajgræs.
 I det tredje brugsår er der i strandsvingelsor-
terne Swaj og Barolex høstet næsten 40 og 35 
afgrødeenheder mere pr. ha end i de respektive 
måleblandinger af alm. rajgræs, og det på trods 
af en væsentligt lavere energikoncentration. Af 
rajgræssorterne har Dunluce haft den bedste 
kombination af en høj energikoncentration og et 
stort udbytte af foderenheder.

I forsøgene med rødkløver i første og andet 
brugsår er udbyttet af råprotein i rødkløver stort, 
men der er kun mindre fremgang i udbyttet af 
foderenheder i de nye sorter.

Sorter af alm. rajgræs, rajsvingel og 
strandsvingel, andet brugsår
I 2012 er der gennemført fire forsøg, tre forsøg 
på henholdsvis JB 1, 2, 3 og et på JB 6. Forsøgene 
er ikke vandet
 Der er tilført kvælstof i handelsgødning efter 
NaturErhvervstyrelsens normer for græs uden 
kløver. I gennemsnit er der tilført cirka 320 kg 
kvælstof pr. ha i handelsgødning. Måleblandin-
gerne er på vægtbasis sammensat af 60 procent 
tetraploide og 40 procent diploide rajgræssor-
ter. Sorterne i måleblandingerne fremgår af ta-
bellens fodnoter. Udsædsmængden af diploide 
sorter er 22 kg pr. ha og af tetraploide sorter 30 

Tabel 1. Slætforsøg med sorter af alm. rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, andet brugsår. (S1) 

Sort Art Plo-
idi1)

Karak-
ter for 
over-
vin-

tring2)

Tør-
stof,
 pct.

Gram pr. kg tørstof

FK
NDF

FK 
org. 
stof

iNDF,
g pr. kg

NDF

NEL20,
MJ 
pr. 

kg TS

Udb. og merudb. pr. ha Fht. 
for 
ud-

bytte 
af 

NEL20 
a.e.

rå-
pro-
tein

suk-
ker NDF

 hkg rå-
pro-
tein

 hkg 
tør-
stof

 NEL20
 a.e.

2012. 4 forsøg, middeltidlige sorter
Måleblanding3) alm. rajgræs D/T 8 17,8 164 158 458 75,6 78,8 128 6,39 18,89 115,1 99,0 100
Solomon alm. rajgræs D 8 18,6 165 143 478 74,4 77,7 135 6,31 -0,97 -6,5 -6,8 93
Borsato alm. rajgræs D 8 17,6 160 145 481 74,8 77,6 128 6,31 0,93 8,9 6,4 106
Massimo alm. rajgræs D 8 19,4 165 154 467 74,7 78,2 127 6,38 -1,03 -6,8 -5,9 94
Abosan 1 alm. rajgræs D 8 17,9 160 149 474 74,7 77,8 141 6,29 1,40 11,6 8,2 108
Tower strandsvingel H 9 19,4 163 75 560 70,0 72,4 154 5,91 7,70 48,0 30,8 131
LSD 1,90 16,5 13,1

2012. 4 forsøg, sildige sorter
Måleblanding4) alm. rajgræs D/T 8 17,6 164 157 459 76,4 79,1 123 6,43 18,70 113,7 98,4 100
Hipast rajsvingel H 9 19,3 175 82 536 72,0 74,2 138 6,09 7,30 35,0 23,4 124
Timing alm. rajgræs D 8 17,6 163 151 471 75,2 78,2 136 6,33 -0,22 -0,3 -1,8 98
Humbi 1 alm. rajgræs D 8 17,6 159 146 473 75,7 78,3 128 6,33 0,06 4,0 1,9 102
Toddington alm. rajgræs D 8 18,2 170 145 463 75,3 78,4 133 6,36 -0,10 -4,3 -4,7 95
Alcander alm. rajgræs T 8 17,5 168 159 449 76,4 79,3 130 6,42 -0,19 -3,4 -3,0 97
LSD 2,10 15,4 12,2

1) D = diploid, T = tetraploid, H = hexaploid.
2) Skala 0-10, hvor 0 = dårlig overvintring, og 10 = god overvintring.
3) Calibra, Kentaur, Option, Stefani.
4) Tivoli, Polim, Foxtrot, Licarta. 
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kg pr. ha. Tre forsøg er gennemført med fire og et 
forsøg med fem slæt. Se tabel 1.
 Udbytteniveauet i 2012 er tilfredsstillende 
højt i de forsøg, der er gennemført i Jylland, men 
forsøget på Sjælland på JB 6 har været tørkeramt 
i begyndelsen vækstperioden, og overvintringen 
har været mindre god. Der er i gennemsnit af 
forsøgene høstet cirka 99 afgrødeenheder i den 
middeltidlige måleblanding og 98 afgrødeenhe-
der pr. ha i den sildige måleblanding.
 I de afprøvede sorter af alm. rajgræs i den 
middeltidlige og sildige gruppe har sukkerind-
holdet, FK NDF og FK organisk stof været høje, 
hvilket kommer til udtryk i et højt energiindhold, 
dvs. MJ pr. kg tørstof.
 I den middeltidlige gruppe afprøves den nye 
strandsvingelsort Tower og i den sildige gruppe 
sorten Hipast, der er en rajsvingel af strandsvin-
geltypen, dvs. en artskrydsning mellem strand-
svingel og italiensk rajgræs. I sorten kombineres 
nogle af de gode egenskaber fra strandsvingel 
og italiensk rajgræs, som for eksempel et stort 
udbytte og et lidt højere sukkerindhold, FK NDF, 
FK organisk stof og energiindhold end i sorten 
Tower, der er en ren strandsvingel. Udbyttet af 
råprotein og energi har været signifikant størst i 
strandsvingel og rajsvingel.
 I modsætning til første brugsår har sorterne 
af alm. rajgræs, Borsato, Abosan 1, Timing og 
Humbi 1, i andet brugsår givet et væsentligt stør-
re udbytte end måleblandingen, hvilket antyder 
en bedre persistens i disse sorter. Resultatet ses i 
tabel 1.

Afgræsningsegenskaber
Sorternes afgræsningsegenskaber er undersøgt 
på et økologisk areal, hvor de er udsået sammen 
med hvidkløver. En stor del af udbyttet afgræs-
ses, og den overskydende produktion bjærges 
ved slæt. Forsøget er anlagt på JB 1 og er uvan-
det. I 2012 har afgræsningstrykket været meget 
højt gennem hele vækstperioden, og det har 
ikke været muligt at høste vraggræs i forsøget.
 I tabel 2 ses en oversigt over sorternes egen-
skaber ved afgræsning.
 Andelen af hvidkløver er vurderet til at være 
meget høj og ensartet i alle sorter.
 Stængeldannelse er en uønsket egenskab 
ved afgræsning og er bedømt midt juli og i sep-
tember, hvor stængler er særligt generende. 

Stængeldannelsen er afhængig af sort, dyrk-
ningsteknik og klima. I både den middeltidlige 
og sildige gruppe (afgræsningstypen) har de af-
prøvede sorter haft en mindre stængeldannelse 
end måleblandingerne, der er sammensat af 
alm. rajgræs. Det er især bemærkelsesværdigt, 
at strandsvingelsorten Tower og rajsvingelsorten 
Hipast ikke har dannet stængler efter de første 
afgræsningsrunder. 
 Karakteren for vraggræs, græshøjden efter 
afgræsning, viser sorternes egnethed til afgræs-
ning, idet vraggræs stort set må betragtes som 
tab. Karaktererne for vraggræs er i år givet i juli 
og september. Kun i strandsvingelsorten Tower 
er der en lille tendens til vraggræs. I de øvrige 
sorter er der tendens til, at ædelysten er på ni-
veau med måleblandingerne, hvilket lover godt 
for de nye sorters afgræsningsegenskaber. For-
søget viser også, at man ved hård afgræsning i 
kombination med en stor andel af hvidkløver er 
i stand til at afgræsse strandsvingel og rajsvingel 
med et tilfredsstillende resultat. 

Tabel 2. Afgræsningsforsøg med sorter af alm. 
rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, andet 
brugsår. (S1) 

Sort Art Ploi-
di1)

Karakter for2)

Græs-
høj-

de3), 4)

cm

over-
vin-

tring

klø-
ver3)

stæn-
gel-
dan-

nelse3)

vrag-
græs3) 

2012. 1 forsøg, middeltidlige sorter
Måleblanding5) alm. rajgræs D/T 7 10 3 0 6
Solomon alm. rajgræs D 10 10 1 0 6
Borsato alm. rajgræs D 9 10 2 0 6
Massimo alm. rajgræs D 10 10 2 0 6
Abosan 1 alm. rajgræs D 9 10 2 0 6
Tower strandsvingel H 10 10 0 1 7

2012. 1 forsøg, sildige sorter
Måleblanding6) alm. rajgræs D/T 8 10 3 0 6
Hipast rajsvingel H 9 10 0 0 6
Timing alm. rajgræs D 9 10 1 0 6
Humbi 1 alm. rajgræs D 9 10 1 0 6
Toddington alm. rajgræs D 9 10 1 0 6
Alcander alm. rajgræs T 8 10 2 0 6

1) D = diploid, T = tetraploid, H = hexaploid.
2)  Skala 0-10, hvor 10 = 100 pct. dækning af kløver, kraftig 

stængeldannelse og mest vraggræs.
3) I juli og i september. 4) Målt med plademåler.
5) Calibra, Kentaur, Option, Stefani. 
6) Tivoli, Polim, Foxtrot, Licarta. 
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Sorter af alm. rajgræs, rajsvingel og 
strandsvingel, tredje brugsår
I 2012 er der gennemført to forsøg på JB 6 uden 
vanding.

Der er tilført kvælstof i handelsgødning efter 
NaturErhvervstyrelsens normer for græs uden 
kløver. I gennemsnit er der tilført 320 kg kvæl-
stof pr. ha i handelsgødning. Måleblandingerne 

Tabel 3. Slætforsøg med sorter af alm. rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, tredje brugsår. (S2)

Sort Art Plo-
idi1)

Karakter for2) 

Tør-
stof,
 pct.

Gram pr. kg tørstof

FK
NDF

FK 
org. 
stof

iNDF,
g pr. kg

NDF

NEL20,
MJ 
pr. 

kg TS

Udb. og merudb. pr. ha Fht.
for 

udbytte
af

NEL20
a.e.

over-
vin-

tring

sne-
skim-
mel

rå-
pro-
tein

suk-
ker NDF

 hkg rå-
pro-
tein

 hkg 
tør-
stof

 NEL20
 a.e.

2012. 2 forsøg, tidlige sorter
Måleblanding3) alm. rajgræs D/T 9 0 18,3 176 152 457 76,9 78,9 115 6,45 20,55 116,5 101,2 100
Karatos alm. rajgræs T 9 0 17,8 175 162 451 76,9 79,1 116 6,46 -1,89 -9,6 -8,3 92
LSD ns ns ns

2012. 2 forsøg, middeltidlige sorter
Måleblanding4) alm. rajgræs D/T 8 0 17,6 181 151 452 78,3 79,7 101 6,54 20,39 112,6 99,1 100
Novello alm. rajgræs T 8 0 17,0 178 156 450 78,1 79,8 114 6,50 -0,49 -0,5 -1,1 99
Dunluce alm. rajgræs T 9 0 17,7 165 179 443 79,8 80,7 113 6,55 0,39 13,3 11,8 112
Barnauta alm. rajgræs T 8 0 17,1 175 151 454 78,5 79,8 104 6,51 -1,54 -4,7 -4,6 95
Gerrison alm. rajgræs D 8 0 18,8 175 153 458 77,1 79,1 125 6,43 0,28 5,5 3,1 103
Swaj strandsvingel H 9 0 19,5 176 100 525 74,6 76,0 109 6,31 8,31 50,8 39,6 140
Hostyn rajsvingel H 9 0 16,7 174 129 486 74,9 76,9 114 6,32 2,14 16,7 10,8 111
LSD 5,61 19,3 16,9

2012. 2  forsøg, sildige sorter
Måleblanding5) alm. rajgræs D/T 8 0 17,6 169 154 465 76,4 78,4 117 6,41 19,26 114,0 98,3 100
Malambo alm. rajgræs D 8 0 19,2 164 158 464 75 78,1 142 6,31 -0,24 2,1 0,4 103
AberChoice alm. rajgræs D 8 0 18,9 167 180 443 76,9 79,3 134 6,45 0,28 3,1 3,3 106
Barolex strandsvingel H 9 0 18,6 177 96 523 73,7 75,3 135 6,17 9,09 46,5 34,9 138
Direct alm. rajgræs D 8 0 17,6 175 155 457 76,8 78,8 125 6,43 0,26 -2,2 -1,6 101
Masai alm. rajgræs T 8 0 17,3 171 156 459 77,5 79,1 109 6,46 -0,03 -1,7 -0,6 102
LSD ns 15,8 15,5

2009-2012. 10 forsøg, tidlige sorter 9 fs.
Måleblanding3) alm. rajgræs D/T 8 1 18,7 165 142 465 72,8 77,2 119 6,25 21,38 129,8 109,3 100
Karatos alm. rajgræs T 9 1 18 162 143 462 73,3 77,5 118 6,26 -0,51 -0,9 -0,7 99
LSD ns ns ns

209-2012. 10 forsøg, middeltidlige sorter 9 fs.
Måleblanding4) alm. rajgræs D/T 9 1 18,1 164 138 459 74,1 78,0 113 6,29 21,94 133,6 113,1 100
Novello alm. rajgræs T 9 1 17,4 162 147 452 75,5 78,9 107 6,35 -0,46 -1,2 0,2 100
Dunluce alm. rajgræs T 9 1 17,8 156 161 447 76,4 79,5 112 6,38 0,38 9,4 9,8 109
Barnauta alm. rajgræs T 9 1 17,3 163 137 458 74,7 78,3 104 6,31 -0,44 -1,7 -1,1 99
Gerrison alm. rajgræs D 7 1 18,7 167 139 463 73,6 77,7 118 6,29 -0,52 -5,0 -4,2 96
Swaj strandsvingel H 10 0 19,5 169 95 513 72,5 75,2 99 6,19 4,60 23,3 17,8 116
Hostyn rajsvingel H 9 1 17,3 160 133 488 71,5 75,9 120 6,16 0,83 8,6 4,9 104
LSD 1,30 9,2 7,6

2009-2012. 10  forsøg, sildige sorter 9 fs.
Måleblanding5) alm. rajgræs D/T 8 1 17,8 165 141 464 73,6 77,6 114 6,30 21,57 131,0 111,1 100
Malambo alm. rajgræs D 8 1 18,8 167 136 467 72,9 77,3 125 6,24 -0,38 -4,2 -4,5 96
AberChoice alm. rajgræs D 8 1 19,1 162 159 446 74,1 78,3 123 6,33 -0,84 -3,1 -2,1 98
Barolex strandsvingel H 9 0 19,1 168 97 515 71,4 74,5 121 6,11 5,79 32,1 23,2 121
Direct alm. rajgræs D 8 1 17,9 169 127 465 73,1 77,1 117 6,25 -0,40 -6,0 -5,9 95
Masai alm. rajgræs T 8 1 17,2 163 139 464 74,1 77,7 106 6,30 -0,01 1,6 1,4 101
LSD 1,07 7,7 6,6

1) D = diploid, T = tetraploid, H = hexaploid.
2) Skala 0-10, hvor 0 = dårlig overvintring eller ingen sneskimmel, og 10 = god overvintring eller meget sneskimmel.
3) Tetramax, Triton, Kimber, Betty.
4) Calibra, Aubisque, Mikado, Stefani. 
5) Tivoli, Polim, Sameba, Licarta. 
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er på vægtbasis sammensat af 60 procent tetra-
ploide og 40 procent diploide rajgræssorter. Sor-
terne i måleblandingerne fremgår af tabellens 
fodnoter. Udsædsmængden af diploide sorter 
er 22 kg pr. ha og af tetraploide sorter 30 kg pr. 
ha. Forsøgene er gennemført med fire slæt. Se 
tabel 3.
 Udbytteniveauet i 2012 er tilfredsstillende 
højt i det forsøg, der er gennemført i Jylland, 
men meget lavere i forsøget på Sjælland, der 
har været tørkeramt i begyndelsen af vækstpe-
rioden og har haft en svag overvintring. Der er 
i gennemsnit høstet cirka 102, 99 og 98 afgrø-
deenheder pr. ha i den tidlige, middeltidlige og 
sildige måleblanding.
 I den middeltidlige og sildige gruppe afprø-
ves de nye strandsvingelsorter Swaj og Baro-
lex. Her er sukkerindholdet væsentligt lavere, 
FK NDF og FK organisk stof er lidt lavere, men 
NDF-indholdet er væsentligt højere end i sor-
terne af alm. rajgræs. Samlet kommer dette til 
udtryk ved et lidt lavere energiindhold, dvs. MJ 
pr. kg tørstof. Rajsvingelsorten Hostyn, der er 

Strandsvingel ses midt i billedet og er en relativt 
ny art til foder i Danmark. Den har et meget stort 
udbyttepotentiale af protein og foderenheder, men 
desværre også en væsentligt lavere energikoncen-
tration end alm. rajgræs. Arten har en god overvin-
tring, er meget persistens og har et stort og dybtgå-
ende rodsystem, der egner sig til både tørre og våde 
arealer. Strandsvingel indgår nu i to anbefalede 
frøblandinger til græsmarker. (Foto: Ole Elkjær, For-
søgsvirksomheden Ytteborg).

Tabel 4. Sorter af alm. rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, 2010, 2011 og 2012

Sort Art Ploidi1)

Udb. og 
merudb.

 i vraggræs,
hkg TS
pr. ha2)

Fht. for NEL20 a.e. 
pr. ha NEL20, MJ pr. kg TS

1. brugsår 
2010

2. brugsår 
2011

3. brugsår 
2012

1. brugsår 
2010

2. brugsår 
2011

3. brugsår 
2012

Slætforsøg, rent græs

Tidlige sorter, antal  forsøg 1 4 4 2 4 4 2
Måleblanding3) alm. rajgræs D/T 1,9 100 100 100 6,11 6,33 6,45
Karatos alm. rajgræs T -0,6 102 100 92 6,12 6,34 6,46

Middeltidlige sorter, antal forsøg 1 4 4 2 4 4 2
Måleblanding4) alm. rajgræs D/T 2,0 100 100 100 6,12 6,38 6,54
Novello alm. rajgræs T 0,2 98 103 99 6,24 6,43 6,50
Dunluce alm. rajgræs T -0,2 104 113 112 6,21 6,50 6,55
Barnauta alm. rajgræs T -0,7 99 101 95 6,18 6,38 6,51
Gerrison alm. rajgræs D -0,5 94 96 103 6,23 6,29 6,43
Swaj strandsvingel H -0,8 97 126 140 6,07 6,25 6,31
Hostyn rajsvingel H -0,4 100 107 111 6,01 6,27 6,32

Sildige sorter, antal  forsøg 1 4 4 2 4 4 2
Måleblanding5) alm. rajgræs D/T 2,2 100 100 100 6,19 6,38 6,41
Malambo alm. rajgræs D 0 93 97 103 6,18 6,28 6,31
AberChoice alm. rajgræs D 0,1 98 96 106 6,24 6,37 6,45
Barolex strandsvingel H -0,9 108 129 138 6,06 6,14 6,17
Direct alm. rajgræs D -0,7 94 94 101 6,14 6,3 6,43
Masai alm. rajgræs T 0,2 102 101 102 6,16 6,39 6,46

1) D = diploid, T = tetraploid, H = hexaploid.
2) Afgræsningsforsøg  i kløvergræs i 2010.
3) Tetramax, Triton, Kimber, Betty.
4) Calibra, Aubisque, Mikado, Stefani. 
5) Tivoli, Polim, Sameba, Licarta. 
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en artskrydsning mellem engsvingel og italiensk 
rajgræs (rajgræstype), har haft et lidt lavt energi-
indhold på niveau med strandsvingel. Generelt 
er energiindholdet på et højt niveau i alle sorter 
af alm. rajgræs. Blandt sorterne af alm. rajgræs 
har sorten Dunluce givet det største udbytte af 
foderenheder, men resultatet er ikke signifikant 
højere end de bedste sorter af alm. rajgræs.
 I tabel 4 ses en samlet oversigt over udbyttet 
af foderenheder og energikoncentration i de år, 
sorterne har været i afprøvning. Sorterne er nu 
færdigafprøvede.

Sorter af rødkløver, første og andet brugsår
Der er i foråret 2010 henholdsvis 2012 anlagt to 
forsøg på JB 6. Det gennemførte forsøg er uvan-
det og tilført 50 kg kvælstof pr. ha for at sikre en 
god start.
 Udsædsmængden af rødkløver er 10 kg pr. ha 
i renbestand. I forsøget er der høstet fire og fem 
slæt. Resultaterne er vist i tabel 5.
 Udbytteniveauet i 2012 er moderat i forhold 
til tidligere år. Der er høstet 2.300 kg råprotein 
og cirka 78 afgrødeenheder pr. ha.
 Blandt de afprøvede sorter er der ingen væ-
sentlige forskelle på indholdet af sukker og NDF 
eller på fordøjelighed og energikoncentration. 
Energikoncentrationen i rødkløver ligger på et 

lavere niveau end i græs, men da foderoptagel-
sen er større i bælgplanter, bør energikoncentra-
tionen ikke sammenlignes direkte med græs.

Dyrkningsforsøg

Konklusion
I forsøg udlagt i foråret 2011, det vil sige første 
brugsår, har en øget slæthyppighed fra fire til 
fem slæt årligt i kløvergræs og rødkløver øget 
indholdet af råprotein meget samt fordøjelighe-
den og energikoncentrationen væsentligt og har 
givet et større udbytte af protein, men ikke et 
større udbytte af afgrødeenheder.
 Det største udbytte af afgrødeenheder er 
høstet i blanding nr. 45, og det største udbytte 
af råprotein er høstet i en specialblanding med 
rødkløver, i rødkløver og i lucerne uden tilførsel 
af kvælstof.
 I forsøg udlagt i sensommeren 2010, det vil 
sige andet brugsår, har en øget slæthyppighed 
fra fire til fem slæt i andet brugsår øget afgrø-
dens indhold af råprotein og energi væsentligt 
i alle blandingerne og i rødkløver, og det har gi-
vet et større udbytte af protein og afgrødeenhe-
der.

Tabel 5. Slætforsøg med sorter af rødkløver. (S4)

Sort Plo-
idi1)

Karakter 
for for 
over-

vintring2)

Tør-
stof,
 pct.

Gram pr. kg tørstof

FK
NDF

FK 
org. 
stof

iNDF,
g pr. kg

NDF

NEL20,
MJ 
pr. 

kg TS

Udb. og merudb. pr. ha Fht. 
for 
ud-

bytte 
af 

NEL20 
a.e.

sukker
rå-

pro-
tein

NDF

 hkg 
rå-

pro-
tein

 hkg 
tør-
stof

 NEL20
 a.e.

2012. 1 forsøg 2. brugsår
Rajah D 7 13,1 65 221 320 50,3 73,0 240 5,42 23,62 106,8 78,0 100
Suez D 8 13,0 68 232 305 53,3 74,9 222 5,62 -0,61 -7,5 -3,0 96
Callisto D 9 12,6 63 235 301 51,4 74,3 218 5,56 2,93 6,1 6,6 108

2012. 1 forsøg 1. brugsår
Rajah D 8 14,6 39 235 320 51,7 73,1 271 5,27 25,91 110,3 78,2 100
Suez D 6 15,6 53 213 339 50,1 71,6 294 5,19 -0,58 8,6 4,9 106
Callisto D 7 16,1 53 214 332 48,4 71,5 295 5,17 -1,48 3,7 1,2 102

2011-2012. 2 forsøg 1. brugsår
Rajah D 7 13,8 52 228 320 51,0 72,1 256 5,34 24,76 108,6 78,1 100
Suez D 7 14,3 60 222 323 51,5 72,2 263 5,39 -0,59 0,5 1,0 101
Callisto D 8 14,1 58 225 317 49,8 71,9 258 5,37 0,73 4,9 3,9 104
LSD ns ns ns

1) D = diploid, T = tetraploid.
2) Skala 0-10, 0 = dårlig overvintring, 10 = god overvintring.
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Foreløbig konklusion over brugsår
Ved at øge slæthyppigheden fra fire til fem slæt 
årlig i kløvergræs
•	 	høstes	250	til	500	kg	råprotein	mere	pr.	ha
•	 	øges	 indholdet	 af	 råprotein	 med	 2,3	 til	 3,0	

procentenheder protein i henholdsvis blan-
ding 22 og 45

•	 	øges	 energikoncentrationen	 med	 0,24	 og	
0,36 MJ pr. kg tørstof i henholdsvis blanding 
22 og 45

•	 	øges	 det	 samlede	 udbytte	 af	 foderenheder	
ofte lidt, men ikke nødvendigvis.

Derudover 
•	 	er	de	største	udbytter	af	råprotein	høstet	i	en	

specialblanding med rødkløver og engrap-
græs, men energikoncentrationen er lav, an-
tageligt på grund af en god udvikling af rød-
kløver

•	 	kan	rødkløver	 i	 renbestand	uden	tildeling	af	
kvælstof give et stort udbytte af protein, men 
man opnår ikke en synergieffekt mellem græs 

og kløver som ved dyrkning af græs og kløver 
i blanding

•	 	bør	 udlæg	 af	 lucerne	 og	 rødkløver	 i	 renbe-
stand ske om foråret, hvis en god overvintring 
skal sikres

•	 	er	der	i	gennemsnit	af	første	og	andet	brugsår	
hvert år høstet 139 kg råprotein og 940 foder-
enheder mere pr. ha pr. år i blanding 45 end i 
blanding 22 ved fire slæt årligt.

Øget proteinforsyning og slætstrategi i 
kløvergræs
Tidligere års forsøg har vist, at slætstrategien har 
stor betydning for kvaliteten af det producerede 
foder og merudbytterne af foderenheder og pro-
tein.
 De to nedestående forsøgsserier er anlagt 
efter samme model. Der er anvendt kløvergræs-
blanding nr. 22 og 45, som er tilført kvælstof i 
handelsgødning efter NaturErhvervstyrelsens 
norm til kløvergræs og græs, i gennemsnit 230 
kg kvælstof pr. ha. Fordelingen af kvælstof har 

Tabel 6. Øget forsyning af protein, første brugsår, udlagt i foråret 2011. (S5)

Slæt-
strategi Blanding eller art Kg N 

pr. ha

Kar.1) 
for 

kløver

Tør-
stof,
 pct.

Gram pr. kg tørstof

FK
NDF

FK 
org. 
stof

iNDF,
g pr. kg

NDF

NEL20,
MJ pr. 
kg TS

Udb. og merudb. pr. ha Fht. 
for 
ud-

bytte 
af 

NEL20 
a.e. 

rå-
pro-
tein

suk-
ker NDF

 hkg rå-
pro-
tein

 hkg 
tør-
stof

 NEL20
 a.e.

2012. 2 forsøg 
4 slæt 22 220 9 15,5 156 138 441 73,1 77,5 138 6,24 22,27 142,4 119,5 100
5 slæt 22 220 9 14,2 188 125 339 74,4 79,3 110 6,43 3,96 -2,90 1,20 101
LSD ns ns ns

2012. 2 forsøg 
4 slæt 45 220 9 16,3 139 127 480 68,6 74,1 163 5,93 21,97 158,6 126,6 100
5 slæt 45 220 9 14,7 177 113 425 73,6 78,2 125 6,31 4,26 -10,70 -1,00 99
LSD ns ns ns

2012. 2 forsøg 
4 slæt Rødkløver 0 10 11,6 196 80 322 48,4 72,2 237 5,35 27,72 141,3 101,6 100
5 slæt Rødkløver 0 10 11,5 220 69 308 50,2 73,7 214 5,51 4,35 4,30 6,3 106
LSD ns ns ns

2012. 2 forsøg 
4 slæt Specialblanding2) 100 9 12,4 196 75 352 51,1 71,6 241 5,47 29,18 148,9 109,7 100
5 slæt Specialblanding2) 100 10 11,7 223 62 329 52,8 73,5 217 5,64 4,33 1,50 4,50 104
LSD ns ns ns

2012. 2 forsøg 
3 slæt Lucerne 0 0 16,6 229 29 378 48,5 69,4 401 5,00 28,26 123,20 82,90 100
4 slæt Lucerne 0 0 20,3 192 41 432 40,7 62,8 470 4,52 2,66 10,10 -1,80 98
LSD ns ns ns

1) Skala 0-10, 0 = ingen kløver, 10 = 100 pct. overfladedækning.
2) Specialblandingen består af 85 pct. rødkløver og 15 pct. engrapgræs. Dette giver en bælgplanteandel på cirka 48 pct.
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været 45, 30 og 25 procent henholdsvis til før-
ste, anden og tredje slæt til både fire- og til fem-
slætstrategien. Kløvergræsblanding nr. 22 og 45 
er baseret på henholdsvis rajgræs og hvidkløver 
og på rajgræs og rajsvingel samt hvid- og rødklø-
ver.
 Til specialblandingen med 85 procent rødklø-
ver og 15 procent engrapgræs er der kun tilført 
100 kg kvælstof pr. ha. Der er ikke tilført kvæl-
stof til rødkløver og lucerne i renbestand.

Første brugsår, forsøg udlagt foråret i 2011 
og høstet i 2012
Der er anlagt to forsøg på JB 1 og 6. I 2012 er for-
søgene ikke vandet. 
 I 2012 har overvintringen været tilfredsstil-
lende i alle blandinger med kløvergræs, i ren 
rødkløver og i ren lucerne. 
 Tidspunktet for første slæt er fastlagt ved 
hjælp af Slætprognosen ved en forventet ener-
gikoncentration på 6,5 MJ pr. kg tørstof i NorFor, 
hvilket svarer til 1,05 kg tørstof pr. foderenhed 
i det gamle fodermiddelvurderingssystem. Ener-
gikoncentrationen har i gennemsnit været 6,52 
MJ pr. kg tørstof. Herefter er slætstrategien gen-
nemført efter en bestemt plan med et interval 
på fire uger ved fem slæt og fem uger ved fire 
slæt. 
 Resultaterne er vist øverst i tabel 6.

Andet brugsår, forsøg udlagt i sensommeren 
2010
I sensommeren 2010 blev der udlagt tre forsøg på 
JB 1, 3 og 6. Ingen af forsøgene er vandet i 2012.
 I 2012 har overvintringen været tilfredsstil-
lende i alle blandinger med kløvergræs, men 
parcellerne med rødkløver i renbestand har væ-
ret noget svækket. Lucerne i renbestand er ud-
vintret efter den første vinter trods en udmærket 
fremspiring i efteråret 2010.
 I 2012 er det største udbytte af råprotein og 
energi høstet ved fem slæt i de traditionelle klø-
vergræsblandinger, i rødkløver og i en special-
blanding med et stort indhold af rødkløver. 
 Tidspunktet for første slæt er fastlagt ved 
hjælp af Slætprognosen ved en forventet ener-
gikoncentration på 6,5 MJ pr. kg tørstof i NorFor, 
hvilket svarer til 1,05 kg tørstof pr. foderenhed 
i det gamle fodermiddelvurderingssystem. Ener-
gikoncentrationen har i gennemsnit været 6,54 

MJ pr. kg tørstof. Herefter er slætstrategien gen-
nemført efter en bestemt plan med et interval 
på fire uger for fem slæt og fem uger for en stra-
tegi med fire slæt.
 Resultaterne er vist øverst i tabel 7.
 I 2011var der lokalt problemer med at få gen-
nemført den korrekte slætstrategi og ramme det 
planlagte slættidspunkt for første slæt på grund 
af de klimatiske forhold, dvs. nedbør m.m.
 Resultaterne for første og andet brugsår er 
regnet sammen og ses nederst i tabel 7.
 En ændret slætstrategi fra fire til fem har øget 
udbyttet af råprotein. Fordøjeligheden af NDF 
og FK organisk stof er øget i alle blandinger med 
kløvergræs og i ren rødkløver.
 I alle kløvergræsblandinger er der høstet et 
større udbytte af protein, men udbyttet af foder-
enheder er ikke øget væsentligt. Det tilskrives 
blandt andet, at den første slæt har været gen-
nemført for sent på den ene lokalitet.
 To forsøg fortsættes.

Rødkløver er den græsmarksbælgplante, der kan 
producere det største udbytte af protein og fiksere 
mest kvælstof. Rødkløver kan være dominerende 
i blandinger med svage græsser som alm. rajgræs. 
Derfor er der gennemført forsøg med dyrkning af 
rødkløver i renbestand. Udbyttet af protein har 
også været meget stort. I rødkløver vurderes ener-
giindholdet at være lavt, men ved samme energi-
indhold er foderoptagelsen væsentligt større end i 
græs. Derfor bør man ikke vurdere bælgplanter og 
græs ens. (Foto: Ole Elkjær, Forsøgsvirksomheden Yt-
teborg).
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Optimering af protein- og energiproduktion
Af seniorforsker Karen Søegaard, Aarhus Uni-
versitet

Konklusion
Syv forskellige slætstrategier i kløverblanding 
35, kløverblanding 45 og ren rødkløver giver 
lidt forskellige udbytter. De enkelte slæt bliver 
til gengæld meget forskellige, både med hensyn 
til udbytte og kvalitet, selv om slætperiodernes 
længde ikke er særligt forskellige. Forsøget i 

2012 viser, at strategierne, hvor anden slæt bli-
ver høstet, inden kvaliteten reduceres på grund 
af varmere sommervejr, giver samlet den bedste 
kvalitet, dvs. hvor første slæt er høstet forholds-
vis tidligt. Desuden synliggør resultaterne nød-
vendigheden af nogle klare, definerbare kvali-
tetsmål for at kunne planlægge slætstrategien 
optimalt. Data fra dette forsøg skal være med 
til at udvikle et planlægningsredskab til fastsæt-
telse af slætstrategi inden vækststart.

Tabel 7. Øget forsyning af protein, andet brugsår, udlagt sensommer 2010. (S6)

Slæt-
strategi

Blanding 
eller art

Kg N 
pr. ha

Kar.1) 
for 

kløver

Tør-
stof,
 pct.

Gram pr. kg tørstof

FK
NDF

FK 
org. 
stof

iNDF,
g pr. kg

NDF

NEL20,
MJ pr. 
kg TS

Udb. og merudb. pr. ha Fht. 
for 
ud-

bytte 
af 

NEL20 
a.e. 

rå-
pro-
tein

suk-
ker NDF

 hkg rå-
pro-
tein

 hkg 
tør-
stof

 NEL20
 a.e.

2012. 3 forsøg 
4 slæt 22 220 6 19,5 145 148 466 72,8 76,8 157 6,20 18,18 125,1 104,2 100
5 slæt 22 220 6 15,8 175 139 434 75,0 78,9 130 6,44 4,91 6,60 9,80 109
LSD ns ns ns

2012. 3 forsøg 
4 slæt 45 220 7 17,7 139 127 495 67,9 73,4 178 5,92 19,14 137,4 109,5 100
5 slæt 45 220 6 15,1 178 114 442 71,9 76,9 133 6,26 4,46 -4,60 2,40 102
LSD ns ns ns

2012. 3 forsøg 
4 slæt Rødkløver 0 8 14,8 191 71 365 47,4 70,0 297 5,18 19,90 104,1 72,6 100
5 slæt Rødkløver 0 7 13,7 219 71 339 51,7 73,1 240 5,53 2,34 -2,50 3,10 104
LSD ns ns ns

2012. 3 forsøg 
4 slæt Specialblanding2) 100 8 13,9 191 70 379 50,4 70,4 271 5,38 24,04 125,8 91,1 100
5 slæt Specialblanding2) 100 8 13,5 222 62 358 54,0 72,7 217 5,67 3,24 -3,0 2,7 103

  ns ns ns
2011-2012. 6 forsøg 
4 slæt 22 220 7 18,8 132 161 470 72,1 72,5 156 6,16 17,80 135,1 111,9 100
5 slæt 22 220 6 16,8 155 166 432 75,3 72,0 136 6,41 2,42 -5,1 0,3 100
LSD

2011-2012. 6 forsøg 
4 slæt 45 220 7 18,6 126 144 500 68,2 65,2 181 5,91 19,19 152,5 121,3 100
5 slæt 45 220 7 15,9 155 143 453 71,5 69,3 144 6,20 2,46 -12,8 -4,7 96
LSD ns ns ns

2011-2012. 6 forsøg 
4 slæt Rødkløver 0 8 15,5 182 81 379 48,5 46,5 283 5,17 19,46 106,9 74,4 100
5 slæt Rødkløver 0 8 14,1 207 84 340 53,1 52,0 228 5,55 1,43 -5,90 1,00 101
LSD ns ns ns

2011-2012. 6 forsøg 
4 slæt Specialblanding2) 100 8 14,4 183 81 376 51,1 47,8 260 5,39 23,19 126,5 91,9 100
5 slæt Specialblanding2) 100 8 13,7 209 79 351 53,3 51,3 216 5,64 2,34 -4,60 0,70 101
LSD ns ns ns

1) Skala 0-10, 0 = ingen kløver, 10 = 100 pct. overfladedækning.
2) Specialblandingen består af 85 pct. rødkløver og 15 pct. engrapgræs. Dette giver en bælgplanteandel på cirka 48 pct.
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Forsøget
Der er gennemført et forsøg på Forskningscenter 
Foulum på JB 4 uden vanding. I kløvergræsblan-
ding 35 og 45 samt i ren rødkløver er der gen-
nemført syv forskellige slætstrategier, som er vist 
i tabel 8. Blanding 35 og 45 er gødet med 160 kg 
kvælstof pr. ha; 100 kg om foråret og 60 kg efter 
anden slæt. Alle parceller er gødet med 150 kg 
kalium pr. ha. Der er meget lidt ukrudt i forsøget, 
under 1 procent af tørstof.

De enkelte slæt
Slætstrategien påvirker i høj grad vækst og kva-
litet, selv om der kun er små forskelle i slæt-
periodernes længde. Det er vist for tre 5-slæt 
strategier i figur 1. Generelt bliver de to typer, 
blandingerne nr. 35 og 45 og rødkløver i renbe-
stand, påvirket på samme måde, men på forskel-
ligt niveau. Kløverandelen er generelt større i 
blanding 45 end i blanding 35 på grund af rød-
kløverens gode konkurrenceevne, og som det 
kan ses i figur 1, bliver hvidkløveren trykket ved 
en længere slætperiode i blanding 45. Den rene 
rødkløver er i dette forsøg meget tæt og næsten 
uden ukrudt.
 Fordøjeligheden af organisk stof, FK orga-
nisk stof, viser det mest jævne forløb i strategi 
3 og det mest variable i strategi 2. Den lavere 
FK organisk stof i rødkløver er med til at sænke 
niveauet i blanding 45 og i ren rødkløver. Rå-
proteinindholdet er meget påvirket af kløveran-
delen, hvorfor indholdet er størst i rødkløver og 
mindst i blanding 35, og indholdet er størst midt 
på sommeren. Men afgrødemængden har også 
stor betydning, hvorfor længere slætperioder 
har medført et lavere indhold af råprotein. Suk-
kerindholdet er mindre i kløver end i græs, og 
derfor er indholdet mindst i rødkløver og størst 
i blanding 35. Sukkerindholdet er yderligere me-
get påvirket af temperaturen, hvorfor det er hø-
jest i foråret. Til gengæld er sukker ikke så påvir-
keligt af slætstrategien, især fordi temperaturen 
har så stor betydning. Tørstofudbyttet gennem 
sæsonen bliver kraftigt påvirket af slætstrate-
gien på grund af både slætperiodens længde og 
størrelsen af den foregående slæt. Sidstnævnte 
kan blandt andet ses ved at sammenligne anden 
slæt i strategi 3 og 4, hvor slætperioden er fem 
uger, men størrelsen af den foregående slæt er 
forskellig. 

Årsudbytte
Det største udbytte af tørstof, afgrødeenheder 
og råprotein er høstet i blanding 45, men det 
er ikke signifikant forskelligt fra blanding 35. I 
ren rødkløver er udbyttet signifikant mindre i 
tørstof og signifikant større af protein. Se tabel 
9. Strategierne påvirker udbyttet i den enkelte 
blanding, både afhængigt af slætstrategien og 
klimaforholdene omkring slættidspunkterne. I 
blandingerne opnås det største udbytte inden 
for 5-slæt strategierne overraskende i de ekstre-
me strategier 1 og 5. Det største energiindhold 
findes i strategi 1 og 3 i begge blandinger. Nor-
Fors fyldeværdi er en del påvirket af strategien. 
Den mindste fyldeværdi findes i strategi 2 og 3 
i blanding 35 og i strategi 1 til 3 i blanding 45. 
Fyldeværdien er signifikant mindst i rødkløver 
og signifikant størst i blanding 45. Det vægtede 
gennemsnit er 0,43, 0,46 og 0,41 for blanding 
35, blanding 45 og rødkløver.

Planlægning og forskellighed
Fodringsforsøg har antydet, at køernes opta-
gelse af ensilage samt mælkeydelse i høj grad be-
stemmes af fordøjeligheden af organisk stof og 
ikke af, hvilken slæt ensilagen kommer fra. Når 
FK organisk stof bliver større end cirka 78, stiger 
mælkeydelsen ikke mere, men når slættene skal 
sammenlignes, giver det store udfordringer på 
grund af bælgplanteeffekten, altså det forhold, 
at køerne æder noget mere af kløver end af 
græs, og mælkeydelsen stiger. Udfordringen er 
for eksempel at sammenligne en forårsslæt med 

Tabel 8. Slætstrategier for kløvergræsblanding 
35 og 45 og rødkløver, første brugsår. Ren rød-
kløver er kun undersøgt i strategi 2, 4 og 6. 

Slæt-
strategi

Antal 
slæt

1. slæt1) 2. slæt2) 3. slæt2) 4. slæt2) 5. slæt2)

Uger mellem slæt

2012. 1 forsøg på Foulum
1 5 2 5 5 5 6
2 5 3 4 4 6 6
3 5 3 5 5 4 6
4 5 4 5 5 4 5
5 5 5 5 4 5 4
6 4 4 6 7 6 -
7 4 5 6 6 6 -

1) Antal uger efter 1. maj.
2) Antal uger mellem slæt.
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mindre andel af kløver med en sommerslæt med 
en stor kløverandel. For at kunne sammenligne 
slættene er der derfor beregnet et teoretisk ”op-
tageligt fordøjeligt organisk stof” (OFOSbælg.
ef.), hvor der tages hensyn til kløverandelen. 
Denne værdi kan ikke bruges til en endelig sam-
menligning, men er starten på en metode til 
sammenligning af slæt. Der er brugt samme be-
regning som brugt til fylde i ”det gamle” foderen-
hedssystem, hvor der var en korrektion for bælg-
planteandelen. Desuden er der antaget en klø-
verandel på 30 procent i forsøgene, som ligger 
til grund for konklusionen om, at ydelseskurven 
knækker ved cirka 78 procent FK organisk stof.
 I tabel 10 er andelen af årets tørstofproduk-
tion vist for forskellige kategorier af FK organisk 
stof. Andelen af tørstof over 78 varierer meget, 

i blanding 35 fra 27 til 100 procent, i blanding 
45 fra 5 til 61 procent, og i ren rødkløver findes 
ingen slæt over 78 procent FK organisk stof. Stra-
tegi 3 i blandingerne giver den højeste score. Når 
der tages hensyn til bælgplanteeffekten i OFOS-
bælgp.ef. beregningen, stiger værdien for som-
merslættene med høj kløverandel, og for nogle 
forårsslæt falder værdien. I blanding 35, stra-
tegi 4 går første slæt fra 78,1 til 75,8, og tredje 
slæt går fra 77,0 til 78,5. Hvis slættene skal sa-
mensileres i henhold til ovennævnte kurve med 
knækket ved 78, vil det give to helt forskellige 
muligheder for at sammensætte slæt for opnå 
en tilfredsstillende kvalitet.
 Det teoretiske OFOSbælgp.ef. for ren rødklø-
ver er betydeligt større end FK organisk stof på 
grund af 100 procent kløver. Ved at tage hensyn 
til bælgplanteeffekten forbedres den relative 
kvalitet markant for ren rødkløver, så en meget 
større andel af tørstoffet er over 78 procent or-
ganisk stof.
 Klimaet vil altid have en påvirkning, som ikke 
kan planlægges på forhånd. Den største usikker-
hed er skift i temperaturen, fordi den påvirker 
sukkerkoncentrationen betydeligt, og det får 
betydelig effekt på FK organisk stof. Det kan for 
eksempel ses i blanding 35, strategi 4 og 5, hvor 
varme inden første slæt i strategi 4 modsat stra-
tegi 5, som er høstet en uge senere, reducerer 
sukkerindholdet og dermed FK organisk stof. Se 
tabel 10. Forsøget i 2012 viser, at strategierne, 
hvor anden slæt, der bliver høstet, inden kvali-
teten reduceres på grund af varmere sommer-
vejr, samlet set giver den bedste kvalitet. Den 
konklusion kan underbygges af figur 1 ved at 
sammenligne FK organisk stof og tørstofudbyt-
terne. 

Gødskning

Konklusion
Fem fastliggende forsøg i første og andet brugsår 
med forskellige kløvergræsblandinger og rent 
græs har med de nuværende prisrelationer vist, 
at
•	 	kvælstofbehovet	i	første	brugsår	er	større	end	

i andet brugsår
•	 	der	 skal	 5	 foderenheder	 til	 at	 betale	 1	 kg	

Figur 1. Kvalitet og udbytte i de enkelte slæt i strate-
gi 2, 3 og 4. Antal ugers tilvækst er vist over søjlerne 
for FK organisk stof. Se slætstrategierne i tabel 8.

Tabel 9. Udbytte, gennemsnit for andel af klø-
ver og fyldeværdi

Stra-
tegi

Antal 
slæt

Udbytte pr. ha
Pct. 

kløver
Fylde-
værdi

NEL20,
MJ pr. 
kg TShkg 

tørstof
hkg rå-
protein

NEL20 
a.e.

2012. 1 forsøg på Foulum
Blanding nr. 35
1 5 135,4 24,7 117,0 38 0,42 6,42
2 5 135,3 26,6 115,9 40 0,41 6,36
3 5 133,4 24,8 115,7 37 0,41 6,44
4 5 131,4 22,8 111,9 30 0,43 6,33
5 5 140,3 23,2 119,5 33 0,44 6,33
6 4 133,5 21,5 109,6 32 0,45 6,10
7 4 147,4 22,3 121,8 34 0,45 6,14
LSD 5,4 1,9 4,5 ns 0,008 0,07

Blanding nr. 45
1 5 146,0 27,4 121,7 47 0,42 6,19
2 5 138,6 26,1 113,2 49 0,42 6,07
3 5 141,2 26,9 117,5 48 0,42 6,18
4 5 143,8 24,5 116,6 44 0,46 6,02
5 5 148,8 24,6 119,6 41 0,46 5,97
6 4 152,7 23,6 115,8 48 0,49 5,63
7 4 160,3 24,4 123,8 55 0,47 5,74
LSD 6,8 0,4 6,4 8 0,006 0,1

Rødkløver
2 5 133,1 29,7 101,2 - 0,39 5,65
4 5 129,7 27,8 98,3 - 0,41 5,63
6 4 126,7 25,7 92,3 - 0,42 5,41
LSD 6,1 1,8 0,007 0,06
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kvælstof, når den optimale kvælstofmængde 
er høj, over 400 kg kvælstof pr. ha, både i rent 
græs og kløvergræs

•	 	der	 skal	 9	 foderenheder	 til	 at	 betale	 1	 kg	
kvælstof, når den optimale kvælstofmængde 
er lav i kløvergræs, 340 kg kvælstof pr. ha og 
430 kg i alm. rajgræs

•	 	den	optimale	 kvælstofmængde	 varierer	me-
get med bytteforholdet mellem afgrøde og 
kvælstof, specielt i kløvergræs, men også pri-
sen på suppleringsprotein påvirker kvælstof-
behovet

•	 	nettoøkonomien	 ved	 tilførsel	 af	 kvælstof	 til	
kløvergræs i et stort interval kun i svag grad er 
påvirket af tilførslen

•	 	gylle	 til	 græs	og	 kløvergræs	 giver	mindre	 re-
spons pr. kg ammoniumkvælstof end kvæl-
stof i handelsgødning. En vis skadevirkning 
ved nedfældning kan være forklaringen

•	 	skadevirkningen	ved	nedfældning	af	gylle	to	

gange i to år i træk ikke er større, end at net-
toøkonomien med og uden nedfældning ved 
høje kvælstofmængder stort set er ens

•	 	der	på	mineraljord	har	været	den	bedste	øko-
nomi i at dyrke kløvergræs frem for græs, selv 
ved meget høje kvælstofmængder.

I andet brugsår har det i 2012 været økonomisk 
optimalt at tilføre op til 480 kg kvælstof pr. ha til 
kløvergræs og de rene græsarter. Der er tendens 
til, at strandsvingel har haft lidt større optagelse 
af kvælstof end alm. rajgræs og rajsvingel.
 I både første og andet brugsår er det største 
udbytte af afgrødeenheder høstet i kløvergræs-
blanding nr. 45 og 46, der også indeholder raj-
svingel.
 Der var i 2010 og 2011 en negativ effekt ved 
at nedfælde gylle i både kløvergræs og rent græs 
ved samme tilførsel af mineralsk kvælstof.

Tabel 10. Andelen af årets udbytte, opdelt i forskellige kategorier i henholdsvis FK organisk stof, 
OFOSbælgp.ef., som er en teoretisk beregning af fordøjelighed, hvor der tages hensyn til bælg-
planteandelen og indhold af råprotein

Slætantal Strategi
FK org.stof OFOSbælgp.ef. Råprotein, gram pr. kg TS

< 75 75-78 > 78 < 75 75-78 > 78 < 150 150-200 > 200

2012. 1 forsøg på Foulum
Blanding nr. 35
5 1 0 19 81 0 0 100 29 24 47
5 2 23 21 56 0 23 77 0 69 31
5 3 0 0 100 0 0 100 20 56 24
5 4 0 23 77 47 0 53 58 0 42
5 5 0 14 86 0 49 51 49 14 37

Blanding nr. 45
5 1 45 - 55 0 25 75 26 25 49
5 2 24 20 56 0 24 76 0 74 26
5 3 0 39 61 0 25 75 19 59 22
5 4 72 0 28 47 25 28 47 38 15
5 5 53 29 18 53 0 47 53 15 32

Rødkløver
5 2 27 59 14 0 0 100 0 27 73
5 4 87 11 3 0 0 100 0 43 57

Blanding nr. 35
4 6 29 45 27 45 0 55 45 45 10
4 7 23 19 59 0 72 28 49 41 10

Blanding nr. 45
4 6 94 0 6 75 19 6 44 50 6
4 7 95 0 5 0 95 5 49 45 6

Rødkløver
4 6 100 0 0 0 34 66 0 77 23
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Stigende mængder kvælstof til nye græsarter 
med og uden kløver
I foråret 2010 blev der anlagt en ny forsøgsserie 
med kløvergræsblandinger og græsarterne alm. 
rajgræs, rajsvingel og strandsvingel til slæt. De to 
forsøg er gennemført på JB 1, og i 2012 er de ikke 
vandet.
 Strandsvingel er en særdeles interessant art, 
set i sammenhæng med tildeling af kvælstof 
samt miljø. Strandsvingel er meget persistent og 
har et mere dybtgående og effektivt rodsystem 
end rajgræs og dermed større mulighed for at 
optage vand og kvælstof fra større dybder, hvil-
ket ofte kommer til udtryk i et højere indhold af 
protein og et stort udbytte af protein.
 I forsøgsserien er der tilført fra 0 til 375 kg 
kvælstof pr. ha i handelsgødning. I de gyllegøde-
de forsøgsled er der nedfældet 27 ton kvæggylle 
i det tidlige forår og 27 til ton kvæggylle straks 
efter første slæt. I gennemsnit af forsøgene er 
der tilført 42 og 44 kg ammoniumkvælstof pr. ha 
til henholdsvis første og anden slæt. Der er ned-
fældet gylle første gang, det har været muligt at 
køre på arealerne uden at lave spor i marken. 
Forsøgene er gennemført med fire slæt. Som 
forsøgsgødning er der anvendt en NS-gødning, 
der er fordelt gennem vækstperioden efter den 
forventede plantevækst.
 Der er anvendt frøblandinger, sammensat af 
Det Permanente Frøblandingsudvalg. Blandin-
gernes sammensætning af arter fremgår af tabel 
11.
 Tildelingen af kvælstof i handelsgødning og i 
gylle og årets resultater fremgår af tabel 12.

I 2012 er der høstet tilfredsstillende, store ud-
bytter. Der er i gennemsnit af de tre blandinger 
med kløvergræs høstet 110 afgrødeenheder pr. 
ha, og i gennemsnit af de tre arter i renbestand 
er der høstet 102 afgrødeenheder ved tildeling 
af henholdsvis 236 og 311 kg kvælstof pr. ha, 
som er tæt på NaturErhvervstyrelsens norm til 
kløvergræs og græs.
 Inden for den normale tildelingsnorm for 
kvælstof er de største udbytter af råprotein og 
foderenheder høstet i kløvergræsblanding nr. 
45, der har været domineret af rødkløver.

Udbytte og kvalitet gennem hele vækstperio-
den
I figur 2 ses betydningen af stigende mængder 
kvælstof i handelsgødning til kløvergræs og alm. 
rajgræs, rajsvingel og strandsvingel.
 1 2011 var andelen af kløver konstant høj 
gennem hele vækstperioden. I 2012 har stigen-

Tabel 11. Oversigt over blandinger

Blandinger
og arter

Indhold af 

græs kløver

Bl. nr. 22 85 pct. alm. rajgræs 15 pct. hvidkløver
Bl. nr. 45 50 pct. rajsvingel, 

32 pct. alm. rajgræs
9 pct. rødkløver, 
9 pct. hvidkløver

Bl. nr. 46 50 pct. rajsvingel, 
37 pct. alm. rajgræs 13 pct. hvidkløver

Rajsvingel 100 pct. rajsvingel af 
rajgræstypen

Alm. rajgræs 100 pct. alm. rajgræs
Strandsvingel 100 pct. strandsvingel af 

middeltidlig type

Tabel 12. Stigende mængder kvælstof til kløvergræs og græs, andet brugsår. (S1, S7)

Græs Blanding 
eller art

Kg pr. ha Kar.1) for 
kløver

Tør-
stof, 
pct.

Gram pr. kg tørstof

FK 
NDF

FK 
org. 
stof

iNDF,
g 

pr. kg
NDF

NEL20,
MJ pr. 
kg TS

Udb. og merudb. pr. ha Fht. for 
udbytte 

af 
NEL20 

a.e. 
N i
 NS

NH4-N
i 

gylle

ved 
2. 

slæt

ved
4. 

slæt

rå-
pro-
tein

suk-
ker NDF

 hkg 
rå-

pro-
tein

 hkg 
tør-
stof

 NEL20
 a.e.

2012. 2 forsøg  
1. Bl. nr. 22 0 86 4 7 17,5 172 137 419 73,2 77,2 144 6,21 17,48 101,7 85,0 100
2. Bl. nr. 45 0 86 7 8 15,7 181 99 408 66,9 75,1 174 6,02 4,98 22,2 15,3 118
3. Bl. nr. 46 0 86 4 7 17,9 163 145 415 74,4 78,0 131 6,26 0,50 8,3 7,7 109
4. Rajsvingel 0 86 0 0 19,4 131 197 453 76,5 78,6 141 6,29 -6,49 -17,8 -14 84
5. Alm. rajgræs 0 86 0 0 20,3 135 186 443 75,1 78,6 155 6,31 -6,08 -17,5 -13,6 84
6. Strandsvingel 0 86 0 0 22,0 149 89 543 67,8 70,7 173 5,75 -5,94 -24,2 -25 71
7. Bl. nr. 45 0 - 8 8 16,2 201 86 364 58,4 73,7 217 5,79 5,18 11,3 3,1 104
8. Rajsvingel 0 - 0 0 20,9 146 184 409 74,1 78,9 159 6,25 -8,13 -37,8 -31,2 63
LSD 7,96 31,3 26,9

fortsættes
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Græs Blanding 
eller art

Kg pr. ha Kar.1) for 
kløver

Tør-
stof, 
pct.

Gram pr. kg tørstof

FK 
NDF

FK 
org. 
stof

iNDF,
g 

pr. kg
NDF

NEL20,
MJ pr. 
kg TS

Udb. og merudb. pr. ha Fht. for 
udbytte 

af 
NEL20 

a.e. 
N i
 NS

NH4-N
i 

gylle

ved 
2. 

slæt

ved
4. 

slæt

rå-
pro-
tein

suk-
ker NDF

 hkg 
rå-

pro-
tein

 hkg 
tør-
stof

 NEL20
 a.e.

2012. 2 forsøg  
1. Bl. nr. 22 75 86 4 6 16,8 182 128 417 72,8 77,5 133 6,32 20,13 110,8 94,2 100
2. Bl. nr. 45 75 86 5 7 16,3 180 109 424 66,1 74,2 176 6,01 3,67 21,7 13,1 114
3. Bl. nr. 46 75 86 2 6 17,6 163 141 444 73,4 77,0 140 6,28 -0,75 8,2 6,4 107
4. Rajsvingel 75 86 0 0 18,8 141 174 466 75,2 77,5 140 6,26 -5,58 -7,6 -7,3 92
5. Alm. rajgræs 75 86 0 0 18,7 147 178 450 76,7 78,7 133 6,40 -5,42 -10,7 -8,0 92
6. Strandsvingel 75 86 0 0 20,7 154 87 549 68,2 70,6 163 5,79 -4,56 -9,9 -15,5 84
7. Bl. nr. 45 75 - 8 8 17,6 177 126 399 66,0 75,5 199 6,05 2,00 14,4 7,8 108
8. Rajsvingel 75 - 0 0 21,8 114 210 470 74,9 78,2 172 6,19 -10,15 -23,5 -21,4 77
LSD 6,66 ns ns

2012. 2 forsøg  
1. Bl. nr. 22 150 86 5 6 17,7 175 151 436 74,7 78,0 130 6,43 22,26 127,3 110,2 100
2. Bl. nr. 45 150 86 6 7 16,3 185 114 428 69,5 75,7 147 6,20 3,48 11,9 6,0 105
3. Bl. nr. 46 150 86 3 6 17,3 174 140 443 74,1 77,4 131 6,39 0,57 3,6 2,4 102
4. Rajsvingel 150 86 0 0 18,1 154 156 470 74,9 77,1 126 6,28 -4,98 -15,1 -15,5 86
5. Alm. rajgræs 150 86 0 0 17,8 160 166 449 76,9 78,7 132 6,43 -3,97 -12,8 -11,1 90
6. Strandsvingel 150 86 0 0 20,2 165 82 542 67,9 70,6 163 5,82 -1,85 -3,6 -13,2 88
7. Bl. nr. 45 150 - 6 7 17,7 175 142 415 69,5 76,4 162 6,24 0,04 0,1 -3,2 97
8. Rajsvingel 150 - 0 0 20,9 128 214 448 76,4 79,1 150 6,34 -9,59 -28,2 -25,7 77
LSD 3,95 13,5 12,1

2012. 2 forsøg  
1. Bl. nr. 22 225 86 2 6 17,2 185 130 437 75,2 78,2 117 6,48 24,62 132,7 115,8 100
2. Bl. nr. 45 225 86 3 7 16,1 186 110 443 71,1 75,9 138 6,27 1,76 9,3 3,9 103
3. Bl. nr. 46 225 86 3 6 16,7 182 111 454 74,0 77,0 124 6,39 -1,12 -3,5 -4,7 96
4. Rajsvingel 225 86 0 0 17,0 163 131 475 74,1 76,5 127 6,25 -4,72 -10,7 -13,1 89
5. Alm. rajgræs 225 86 0 0 17,4 177 130 460 76,1 77,9 122 6,43 -3,60 -14,1 -13,1 89
6. Strandsvingel 255 86 0 0 19,1 172 63 552 67,9 70,1 155 5,78 -1,62 1,4 -11,5 90
7. Bl. nr. 45 225 - 6 7 17,2 178 130 425 70,7 76,6 149 6,28 -1,77 -4,4 -7,3 94
8. Rajsvingel 225 - 0 0 19,2 145 169 461 74,9 77,8 139 6,31 -9,34 -27,2 -26,3 77
LSD 3,34 12,9 12,4

2012. 2 forsøg  
1. Bl. nr. 22 300 86 2 5 17,0 200 111 433 73,9 77,7 123 6,46 28,41 142,0 123,5 100
2. Bl. nr. 45 300 86 3 6 16,0 194 90 438 70,6 75,8 141 6,23 -0,02 4,2 -1,0 99
3. Bl. nr. 46 300 86 2 6 16,7 191 101 447 74,0 77,3 119 6,40 -1,76 -2,7 -3,6 97
4. Rajsvingel 300 86 0 0 17,1 180 102 474 74,0 76,5 125 6,25 -4,73 -10,6 -12,9 90
5. Alm. rajgræs 300 86 0 0 17,1 181 124 458 75,8 78,0 113 6,46 -4,39 -9,6 -8,4 93
6. Strandsvingel 300 86 0 0 19,1 178 52 556 68,1 70,3 152 5,82 -1,46 9,2 -5,1 96
7. Bl. nr. 45 300 - 5 6 17,1 180 123 438 71,8 76,7 139 6,34 -3,08 -1,3 -3,4 97
8. Rajsvingel 300 - 0 0 18,2 161 143 462 75,5 78,0 122 6,38 -9,68 -25,9 -23,8 81
LSD 3,98 13,4 12,6

2012. 2 forsøg  
1. Bl. nr. 22 375 86 3 6 16,4 207 114 419 76,0 79,2 115 6,58 27,95 135,3 119,9 100
2. Bl. nr. 45 375 86 4 5 16,4 197 106 430 73,0 77,4 118 6,38 1,92 16,4 10,3 109
3. Bl. nr. 46 375 86 2 5 17,0 192 114 441 74,8 77,9 115 6,48 0,82 14,3 10,5 109
4. Rajsvingel 375 86 0 0 16,9 193 117 452 74,4 77,6 108 6,41 -1,00 4,1 0,4 100
5. Alm. rajgræs 375 86 0 0 17,3 195 130 438 76,4 79,0 118 6,53 -1,01 3,0 1,7 101
6. Strandsvingel 375 86 0 0 18,9 187 55 542 68,6 71,1 145 5,90 2,33 26,8 8,8 107
7. Bl. nr. 45 375 - 4 6 17,8 188 124 432 72,6 77,4 140 6,39 -0,45 10,8 5,8 105
8. Rajsvingel 375 - 0 0 17,9 169 145 452 74,8 77,9 126 6,37 -6,97 -11,3 -13,6 89
LSD 4,24 17,5 ns

1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen kløver, og 10 = fuld bestand af kløver.

Tabel 12. Fortsat

Figur 2. Stigende mængder kvælstof til kløvergræs 
og græs, andet brugsår, efter udlæg i foråret 2010. 
Der er nedfældet 42 og 44 kg kvælstof pr. ha i gylle 
til henholdsvis første og anden slæt.
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indholdet på et lavere niveau, dvs. cirka 0,20 til 
0,25 MJ pr. kg tørstof.
 I græsarterne har energikoncentrationen væ-
ret mindre påvirket af stigende mængder kvæl-
stof. Energiindholdet er højest i alm. rajgræs, lidt 
lavere i rajsvingel og lavest i strandsvingel.
 I tabel 13 er resultater samlet for ti forsøg i 
perioden 2009 til 2012. Ved de laveste tildelin-
ger af kvælstof i handelsgødning og nedfældet 
gylle er de største udbytter af foderenheder og 
protein høstet i kløvergræsblanding nr. 45, som 
både indeholder rødkløver og hvidkløver. Ved 
en tildeling af kvælstof på 236 kg kvælstof pr. 
ha, hvilket er NaturErhvervstyrelsens norm for 
kvælstof til kløvergræs, er udbyttet af foderen-
heder stort set ens i de tre blandinger af kløver-
græs. Kvælstoffet betydning for blandingernes 
indhold af protein og energi samt de øvrige kva-
litetsparametre fremgår også af tabellen. Hvis 
man ønsker at studere kvælstoffet betydning det 
enkelte år med forskelligt klima, henvises til figu-
rerne i Oversigt Landsforsøgene i perioden 2009 
til 2012.

Beregning af optimale kvælstofmængder
Ud fra udbytter og proteinindhold i de fem gen-
nemførte forsøg i første- og i andetårs græs er det 
økonomiske udbytte i de enkelte blandinger og 
ved de forskelige kvælstofmængder beregnet. 
Beregningen er foretaget ved en afgrødepris på 
145 kr. pr. a.e. og en kvælstofpris på 8,00 kr. pr. 
kg samt en pris på suppleringsprotein på 2,00 kr. 
pr. kg. Ammoniumkvælstof i gylle er indregnet til 
samme værdier som kvælstof i handelsgødning. 
Resultatet af beregningen for første, andet og 
gennemsnittet for de to brugsår fremgår af tabel 
14.
 Prisforholdet mellem afgrøde og kvælstof, 
hvor der skal avles 5,5 foderenheder for at be-
tale for 1 kg kvælstof, er gunstigt, set i forhold 
til de foregående år. Dette prisforhold resulterer 
i et stort behov for kvælstof. Samtidig er prisen 
for suppleringsprotein på 2,00 kr. pr. kg også høj 
og større end i de foregående år.
 Det resulterer i, at der i første brugsår er et 
økonomisk merudbytte for at tilføre helt op til 
den størst tilførte kvælstofmængde i forsøget. 
Hvis den beregnede optimale kvælstofmængde 
overskrider denne mængde, er der anvendt den 
maksimalt tilførte kvælstofmængde som den 

de mængder kvælstof til kløvergræs ikke reduce-
ret andelen af kløver væsentligt før en tildeling, 
der er større end normen for kvælstof til kløver-
græs. Den relativt store andel af kløver tilskrives 
de betydelige mængder nedbør i efteråret 2011 
og gennem vækstperioden i 2012. I blanding 45 
har andelen af kløver været domineret af rødklø-
ver.
 I kløvergræsblandinger, der indeholder alm. 
rajgræs og rajsvingel, er udbyttet af råprotein 
og afgrødeenheder stigende op til den størst 
tildelte mængde på 480 kg kvælstof pr. ha. I 
kløvergræsblandinger, der kun indeholder alm. 
rajgræs, er udbyttet af råprotein og afgrødeen-
heder stigende op til cirka 380 kg kvælstof pr. 
ha. I græsarterne er udbyttet af protein og fo-
derenheder stigende op til de maksimalt tilførte 
mængder.
 I blandinger med kløvergræs er indhold og 
kvalitetsparameteren gram NDF pr. kg tørstof, 
FK organisk stof og energikoncentrationen me-
get præget af den høje andel af kløver. Især 
i blanding nr. 45 ved de laveste tildelinger af 
kvælstof er disse parametre domineret af en stor 
andel af rødkløver, som afspejles i kvaliteten for 
hele afgrøden.
 I kløvergræs er indholdet af NDF stigende op 
til omkring 300 kg kvælstof pr. ha, hvorefter det 
er svagt faldende. I græsarterne er NDF-indhol-
det meget forskelligt, i alm. rajgræs og rajsvingel 
er NDF-indholdet næsten ens op til cirka 400 
kg kvælstof pr. ha og herefter svagt faldende. I 
strandsvingel er NDF-indholdet meget højere og 
næsten konstant med svagt faldende tendens 
over 400 kg kvælstof pr. ha.
 I kløvergræsblanding nr. 22 og 46, hvor den 
eneste græsmarksbælgplante er hvidkløver, er 
FK organisk stof ens højt omkring de 78 pro-
cent i normalområdet for tildeling af kvælstof til 
kløvergræs. I blanding nr. 45, der er baseret på 
både hvid- og rødkløver, er FK organisk stof cirka 
2 procentenheder lavere, hvilket tilskrives den 
lavere fordøjelighed i rødkløver og lidt lavere i 
rajsvingel. I græsarterne er FK organisk stof me-
get forskellige. I alm. rajgræs er fordøjeligheden 
høj, den er lidt lavere i rajsvingel og meget lavere 
i strandsvingel.
 I kløvergræsblanding nr. 22 og 46 er energi-
indholdet ens, højt og stærkt stigende op til 220 
kg kvælstof pr ha. I blanding nr. 45 ligger energi-
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Tabel 13. Stigende mængder kvælstof til kløvergræs, 2009 til 2012. (S8, S9, S10)

Græs Blanding 
eller art

Kg pr. ha Kar.1) for 
kløver

Tør-
stof, 
pct.

Gram pr. kg tørstof

FK 
NDF

FK 
org. 
stof

iNDF,
g 

pr. kg
NDF

NEL20,
MJ pr. 
kg TS

Udb. og merudb. pr. ha Fht. for 
udbytte 

af 
NEL20 

a.e. 
N i
 NS

NH4- N
i 

gylle

ved 
2. 

slæt

ved
4. 

slæt

rå-
pro-
tein

suk-
ker NDF

 hkg 
rå-

pro-
tein

 hkg 
tør-
stof

 NEL20
 a.e.

2009-2012. 10 forsøg  9 fs.
1. Bl. nr. 22 0 86 7 8 16,8 173 133 389 69,3 78,0 156 6,17 16,24 93,7 77,8 100
2. Bl. nr. 45 0 86 8 8 16,4 169 117 395 64,1 75,7 180 5,94 1,77 12,8 7,2 109
3. Bl. nr. 46 0 86 7 8 17,2 162 136 402 69,1 77,5 148 6,14 0,01 6,5 5,0 106
4. Rajsvingel 0 86 0 0 20,7 111 217 441 71,9 78,0 162 6,14 -8,19 -21,3 -17,9 77
5. Alm. rajgræs 0 86 1 0 22,1 128 201 423 72,2 78,6 169 6,11 -8,24 -31,1 -26,4 66
7. Bl. nr. 45 0 - 9 9 16,4 193 96 362 59,0 75,1 201 5,86 2,83 5,0 0,0 100
8. Rajsvingel 0 - 0 0 21,3 128 192 418 70,9 77,9 183 6,10 -10,00 -45,0 -37,8 51
LSD 2,11 10,1 8,4

2009-2012. 10 forsøg  9 fs.
1. Bl. nr. 22 75 86 6 7 17,3 165 144 404 70,7 78,3 146 6,26 17,71 107,4 90,5 100
2. Bl. nr. 45 75 86 6 7 17,2 157 133 418 66,3 75,9 162 6,03 1,35 13,9 7,9 109
3. Bl. nr. 46 75 86 5 6 17,9 150 152 427 70,1 77,3 147 6,19 -0,98 4,2 2,5 103
4. Rajsvingel 75 86 0 0 19,8 115 195 463 72,0 77,4 151 6,15 -6,68 -11,6 -11,2 88
5. Alm. rajgræs 75 86 0 0 21,0 123 207 431 73,3 79,1 150 6,28 -6,80 -18,7 -15,6 83
7. Bl. nr. 45 75 - 7 8 17,3 163 137 396 64,4 76,0 185 5,99 0,45 4,2 -0,5 99
8. Rajsvingel 75 - 0 0 21,9 98 242 441 72,2 78,5 177 6,15 -9,80 -27,0 -24,0 73
LSD 2,25 8,7 6,8

2009-2012. 10 forsøg  9 fs.
1. Bl. nr. 22 150 86 5 5 17,7 162 146 419 71,1 77,9 138 6,28 19,40 119,9 101,3 100
2. Bl. nr. 45 150 86 4 5 17,3 159 126 440 67,4 75,7 151 6,09 1,09 8,8 4,2 104
3. Bl. nr. 46 150 86 4 5 17,6 151 140 448 70,2 76,7 145 6,19 -0,90 2,3 0,5 100
4. Rajsvingel 150 86 0 0 18,9 127 158 484 70,7 76,1 143 6,09 -5,23 -8,1 -9,6 91
5. Alm. rajgræs 150 86 0 0 20,1 133 185 441 73,0 78,4 143 6,27 -5,10 -12,5 -10,6 90
7. Bl. nr. 45 150 - 6 6 17,9 153 143 429 67,5 76,2 163 6,08 -0,90 1,2 -2,2 98
8. Rajsvingel 150 - 0 0 20,7 106 212 460 70,8 77,1 175 6,06 -8,94 -21,2 -20,8 79
LSD 2,08 8,5 6,6

2009-2012. 10 forsøg  9 fs.
1. Bl. nr. 22 225 86 4 4 17,2 169 132 434 71,6 77,7 125 6,33 21,20 125,6 107,1 100
2. Bl. nr. 45 225 86 4 4 16,9 162 115 454 67,6 75,2 147 6,08 0,69 9,4 3,4 103
3. Bl. nr. 46 225 86 3 4 17,0 158 122 465 70,2 76,2 139 6,20 -1,13 1,2 -1,3 99
4. Rajsvingel 225 86 0 0 17,7 141 137 489 69,8 75,4 145 6,07 -3,97 -3,1 -7,0 93
5. Alm. rajgræs 225 86 0 0 18,2 149 146 463 72,2 77,4 131 6,25 -3,86 -9,1 -9,1 92
7. Bl. nr. 45 225 - 4 5 17,3 152 139 444 67,8 75,8 156 6,10 -2,29 -0,9 -4,8 96
8. Rajsvingel 225 - 0 0 19,1 120 172 478 70,6 76,4 156 6,09 -7,75 -13,7 -15,5 86
LSD 1,86 6,8 5,1

2009-2012. 10 forsøg  9 fs.
1. Bl. nr. 22 300 86 3 4 16,7 179 112 441 71,2 77,2 125 6,31 23,24 130,1 110,4 100
2. Bl. nr. 45 300 86 3 4 16,4 172 102 452 67,7 75,3 145 0,21 6,5 1,7 112,1 102
3. Bl. nr. 46 300 86 3 4 16,8 167 114 457 70,4 76,5 127 -0,86 3,8 2,2 112,6 102
4. Rajsvingel 300 86 0 0 17,2 157 111 487 70,1 75,3 133 -2,97 -1,3 -4,5 105,9 96
5. Alm. rajgræs 300 86 0 0 17,7 163 128 456 71,9 77,3 117 -2,60 -3,1 -3,1 107,3 97
7. 45 300 - 4 4 17,6 155 132 455 68,0 75,5 149 -2,32 5,2 1,2 111,6 101
8. Rajsvingel 300 - 0 0 18,2 137 141 489 69,8 75,5 146 -6,26 -6,5 -9,3 101,1 92
LSD 1,81 6,6 5,4

2009-2012. 10 forsøg  9 fs.
1. Bl. nr. 22 375 86 3 3 16,7 185 115 438 71,9 77,8 125 6,38 24,69 133,8 114,8 100
2. Bl. nr. 45 375 86 3 3 16,8 176 105 462 68,3 75,4 139 6,15 0,76 11,0 5,0 104
3. Bl. nr. 46 375 86 2 3 16,7 174 107 465 69,6 75,8 133 6,21 -0,03 7,5 3,3 103
4. Rajsvingel 375 86 0 0 17,1 167 106 488 68,7 74,7 139 6,09 -1,57 4,5 -1,5 99
5. Alm. rajgræs 375 86 0 0 17,2 174 125 453 72,0 77,5 124 6,32 -1,82 -2,3 -3,0 97
7. Bl. nr. 45 375 - 3 3 17,8 160 130 459 68,4 75,5 151 6,14 -1,94 8,7 2,9 103
8. Rajsvingel 375 - 0 0 17,5 152 126 488 68,8 75,0 148 6,05 -5,21 -5,3 -10,1 91
LSD 1,68 7,1 4,9

1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen kløver, og 10 = fuld bestand af kløver.
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optimale. For kløvergræsblanding 22 øges det 
økonomiske nettoudbytte i første brugsår med 
547 kr. pr. ha ved at øge kvælstofmængden fra 
310 til 460 kg kvælstof pr. ha. For kløvergræs-
blanding 45 øges det økonomiske nettoudbytte 
tilsvarende med 1.302 kr. pr. ha. I alm. rajgræs er 
opnået en gevinst på 2.113 kr. pr. ha ved at øge 
kvælstofmængden fra 310 til 460 kg kvælstof pr. 
ha. Selv om merudbyttet i kløvergræs er mindre 
end i græs, er der alligevel opnået en betydelig 
gevinst ved en stor kvælstoftilførsel til kløver-
græs.

I andet brugsår er resultatet påvirket af, at for-
søget er fastliggende. Dvs. kløverprocenten i 
det enkelte forsøgsled er bestemt af tilførslen 
af kvælstof det foregående år. Merudbyttet for 
tilførsel af kløvergræs er betydeligt mindre i an-
det brugsår end i første brugsår. Selv om den 
økonomisk optimale kvælstofmængde er bereg-
net til stort set den maksimale kvælstoftilførsel i 
forsøget, er det økonomiske merudbytte ved en 
kvælstoftilførsel ud over 300 kg kvælstof pr. ha 
meget beskedent i kløvergræs. I blanding 22 og 
45 er der ikke opnået økonomisk merudbytte, 

Tabel 14. Økonomi i kvælstoftilførsel til græs og kløvergræs

Tilført mineralsk N, kg N pr. ha 85 160 235 310 385 460
Optimal 

kvælstofmængde, 
kg N pr.ha

1. brugsår. 5 forsøg Nettoudbytte1), kr. pr. ha
Bl. 22 11.763 13.303 14.361 14.786 14.480 15.343 421
Bl. 45 12.812 14.070 14.762 14.979 14.863 16.166 460
Bl. 46 12.537 13.253 13.844 14.459 15.164 15.761 460
Rajsvingel 7.563 10.010 11.740 13.150 13.659 14.919 430
Alm. rajgræs 6.411 9.631 11.887 12.580 14.242 14.693 460

Tilført mineralsk N, kg N pr. ha 0 75 150 225 300 375

Bl. 45 uden gyllednedfældning 13.191 14.215 14.828 14.419 15.597 16.182 375
Rajsvingel uden gyllenedfældning 5.110 8.478 10.364 12.028 13.335 13.511 375

2. brugsår. 5 forsøg

Tilført mineralsk N, kg N pr. ha 87 162 237 312 387 462

Nettoudbytte1), kr. pr. ha
Bl. 22 12.182 12.403 13.201 13.813 14.233 13.678 426
Bl. 45 12.610 13.754 13.814 14.215 14.090 14.080 355
Bl. 46 11.677 12.378 13.216 13.054 13.471 13.886 462
Rajsvingel 8.208 9.985 10.923 11.516 12.337 12.641 462
Alm. rajgræs 6.772 9.495 11.033 12.017 12.445 12.794 421

Tilført mineralsk N, kg N pr. ha 0 75 150 225 300 375

Bl. 45 uden gyllednedfældning 12.720 12.828 13.194 12.938 13.454 13.556 375
Rajsvingel uden gyllenedfældning 6.739 8.699 9.792 10.449 11.304 11.736 375

Gns. af 1. og 2. brugsår. 10 forsøg

Tilført mineralsk N, kg N pr. ha 86 161 236 311 386 461

Nettoudbytte1), kr. pr. ha
Bl. 22 11.973 12.853 13.781 14.299 14.356 14.510 423
Bl. 45 12.711 13.912 14.288 14.597 14.477 15.123 451
Bl. 46 12.107 12.816 13.530 13.756 14.318 14.823 461
Rajsvingel 7.886 9.998 11.331 12.333 12.998 13.780 461
Alm. rajgræs 6.591 9.563 11.460 12.299 13.344 13.744 450

Tilført mineralsk N, kg N pr. ha 0 75 150 225 300 375

Bl. 45 uden gyllednedfældning 12.996 13.561 14.051 13.719 14.565 14.909 375
Rajsvingel uden gyllenedfældning 5.965 8.629 10.118 11.279 12.359 12.663 375

Forudsætninger: 145 kr. pr. a.e. ved et proteinindhold på 170 gram pr. FEN. Korrektion for proteinindhold (2,00 kr. pr. kg suppleringsprotein). 
Kvælstofpris på 8,00 kr. pr. kg N.
1) Nettoudbytte er bruttoudbytte minus omkostninger til kvælstof.
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mens der i blanding 46 er opnået en gevinst på 
832 kr. pr. ha for at øge kvælstoftilførslen fra 312 
til 462 kg kvælstof pr. ha eller stort set samme 
gevinst som i de rene græsser.
 Ved de aktuelle prisforhold i 2012 har der 
således været økonomi i særdeles høje kvælstof-
tilførsler til kløvergræs, dvs. 460 kg kvælstof pr. 
ha i første brugsår. I andet brugsår har udslaget 
været mindre, men fortsat er den optimale kvæl-
stoftilførsel meget høj.

Prisforholdenes betydning for den optimale 
kvælstofmængde i kløvergræs og græs
Forholdet mellem afgrødepris og kvælstofpris 
har svinget meget i de foregående år. Prisforhol-
det kan udtrykkes ved antal foderenheder, der 
skal avles for at betale for 1 kg kvælstof. Dette 
forhold har svinget lige fra, at der kun skal avles 
5 foderenheder, og til, at der skal avles 11 foder-
enheder for at betale for 1 kg kvælstof. Desuden 
svinger prisen på suppleringsprotein. Kvælstof-
tilførslen har i rent græs afgørende indflydelse 
på indholdet af protein pr. foderenhed. I klø-
vergræs er denne sammenhæng mere kompli-
ceret, men ved tilførsel af kvælstof udover 300 
kg kvælstof pr. ha stiger indholdet af protein 
pr. foderenhed også i kløvergræs. Prisen på sup-
pleringsprotein afhænger af forholdet mellem 
kornpris og prisen på soya- eller rapsskrå. I 2012 
er regnet med en pris for suppleringsprotein på 
2,00 kr. pr. kg, hvor den tidligere er regnet til 
1,50 kr. pr. kg. Når prisen ikke er steget mere ved 
de nuværende priser på soya- og rapsskrå, skyl-
des det, at kornprisen samtidig er høj.
 I tabel 15 er vist, hvordan bytteforholdet mel-
lem afgrøde og kvælstof påvirker den optimale 
kvælstofmængde i blanding 22 og i alm. rajgræs. 
Udgangspunktet for beregningen er gennemsnit 
af udbytter i første og andet brugsår i de gen-
nemførte fem forsøg.
Den optimale kvælstofmængde påvirkes me-
get specielt i kløvergræs af bytteforholdet. Ved 
en pris på suppleringsprotein på 2,00 kr. pr. kg 
falder den optimale kvælstofmængde fra 486 
kg pr. ha til 261 kg pr. ha. Alm. rajgræs påvirkes 
mindre af bytteforholdet. En forøgelse af prisen 
på suppleringsprotein på 1,00 kr. pr. kg påvirker 
den optimale kvælstofmængde med cirka 50 kg 
kvælstof pr. ha ved et bytteforhold, hvor der skal 
7 foderenheder til at betale for 1 kg kvælstof. 

Ved et dårligere bytteforhold slår ændringer i 
prisen på suppleringsprotein mindre igennem.
 Selv om både bytteforholdet og prisen på 
suppleringsprotein påvirker den optimale kvæl-
stofmængde relativt meget, er den samlede øko-
nomiske gevinst for landmanden af tilpasningen 
af kvælstofmængden til de aktuelle prisforhold 
ikke så stor.
 I figur 3 er vist det økonomiske udbytte ved 
stigende kvælstoftilførsel ved to prisniveauer. 
Ved det nuværende høje prisniveau på afgrøder 

Tabel 15. Optimale kvælstofmængder med 
varierende prisforhold på kvælstof, afgrøde og 
suppleringsprotein

Kr. pr. kg 
supplerings-
protein

Foderenheder pr. kg  N

5,0 7,0 9,0 11,0

Kløvergræs, blanding 22
1,00 417 358 299 240
2,00 486 411 336 261
3,00 605 503 400 297

Alm. rajgræs
1,00 440 413 387 360
2,00 493 461 430 399
3,00 570 532 493 454
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Figur 3. Det økonomiske udbytte for stigende 
mængder kvælstof i kløvergræs og alm. rajgræs ved 
et forhold på 145 kr. pr. a.e. og 8 kr. pr. kg kvælstof 
(fuldt optrukken linje) og ved et forhold på 100 kr. 
pr. a.e. og 9 kr. pr. kg kvælstof (stiblet linje) i gen-
nemsnit af første og andet brugsår.
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er den optimale kvælstofmængde 423 kg kvæl-
stof pr. ha. Udbyttetabet ved at reducere denne 
kvælstofmængde med 50 kg pr. ha er relativt 
beskedent. Ved den lave afgrødepris og dårli-
gere bytteforhold er det økonomiske resultat i 
blanding 22 næsten ens ved en kvælstoftilførsel 
varierende fra 200 til 460 kg kvælstof pr. ha. Det 
økonomiske resultat i ugødet kløvergræs er langt 
højere end i ugødet græs.

Effekt af gylle
Forsøgene er gennemført med og uden tilførsel 
af gylle. I forsøgsleddene med gylle er der ned-
fældet gylle før første og anden slæt. I gennem-
snit er der tilført 86 kg ammoniumkvælstof pr. 
ha. I figur 4 er vist merudbyttet i kr. pr. ha for 
nedfældning af gylle i blanding 45 og i rajgræs 
ved stigende mængder kvælstof i handelsgød-
ning.
 I alm. rajgræs er der opnået et betydeligt øko-
nomisk merudbytte for nedfældning af gylle. 
Merudbyttet er aftagende ved stigende tilførsel 
af kvælstof i handelsgødning. Det skyldes et af-
tagende merudbytte pr. kg tilført kvælstof. Ved 
tilførsel af gylle er der i alm. rajgræs opnået et 
merudbytte på 21 kr. pr. kg tilført ammonium-
kvælstof uden tilførsel af handelsgødning. Ved 
tilførsel af 75 kg kvælstof pr. ha handelsgødning 
alene er der tilsvarende opnået et merudbytte 
på 34 kr. pr. kg kvælstof. Den økonomiske effekt 
har således været betydeligt dårligere ved tilfør-
sel af kvælstof i gylle end af handelsgødning. Det 
kan skyldes en vis skadevirkning af nedfældning.
 I blanding 45 er der ikke opnået merudbytte 
for nedfældning af gylle i forsøgsleddet uden til-
førsel af kvælstof i handelsgødning. Kvælstofre-
sponsen for kvælstof er mindre i kløvergræs, og 
kvælstofresponsen kan være ophævet af skade-
virkning af nedfældningen. Ved høje tilførsler af 
kvælstof i handelsgødning er der opnået samme 
økonomiske resultat med og uden nedfældning 
af gylle. 

Udbringning af gylle
Konklusion
Forsøg med forskellig udbringningsteknik og 
-metode i kløvergræs til slæt viser, at der ikke er 
signifikant forskel på udbytter mellem nedfæld-

ning og slangeudlægning af gylle uden og med 
forsuring, men forsøgene viser en tendens til 
mindre udbytter ved slangeudlægning. Protein-
indholdet ser ud til at falde med stigende grad 
af forsuring. Afgrødeskaden fra nedfælderskæ-
rene, målt i handelsgødede forsøgsled, udgør 4 
procent af udbyttet. Målinger af ammoniakfor-
dampningen viser, at den reduceres med hen-
holdsvis 40 og 60 procent ved forsuring til hen-
holdsvis pH 6,5 og 6,0 i forhold til slangeudlagt, 
ikke forsuret gylle. Det laveste ammoniaktab er 
fundet i forsøgsled med nedfældning med en 
afstand mellem skærene på 34 cm. Ligeledes 
viser ammoniakmålingerne, at en fordobling af 
afstanden mellem nedfælderskærene halverer 
ammoniaktabet uden udbyttetab.

Strategi for udbringning af flydende husdyr-
gødning til kløvergræs til slæt
Der er gennemført to forsøgsserier med hver tre 
forsøg for at finde den optimale udbringnings-
strategi for flydende husdyrgødning til græs. 
Nedfældning af gylle er sammenlignet med for-
suret og slangeudlagt gylle. Afgrødeskaden ved 
nedfældning af gylle er målt ved at foretage en 
nedfældning uden samtidig tildeling af gylle. 

Merudbytte for gylle til græs og kløvergræs

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

0 75 150 225 300 375

M
er

ud
by

tt
e 

fo
r n

ed
fæ

ld
et

 g
yl

le
, k

r. 
pr

. h
a

Bl. 45 Alm. rajgræs

Figur 4. Merudbytte i kr. pr. ha for nedfældning af 
gylle i kløvergræsblanding nr. 45 og i alm. rajgræs 
ved stigende mængder kvælstof i handelsgødning. 
Gennemsnit af første og andet brugsår. 
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Endvidere er der målt ammoniakfordampning 
efter udbringning af gylle i to forsøg til henholds-
vis første og anden slæt og ved første til fjerde 
slæt.

Udbringningsteknik ved gylle til græs
Med virkning fra foråret 2011 er der krav om 
nedfældning eller forsuring af al gylle til foder-
græs. Forsøg fra Sverige har vist betydelige afgrø-
deskader ved nedfældning af gylle, især til første 
slæt, hvor jorden ofte indeholder betydelige 
mængder vand. Omvendt reduceres ammoniak-
fordampningen ved nedfældning af gylle, som 
erfaringsvis giver en høj udnyttelse af kvælstof. 
Ved nedfældning er der endvidere minimal kon-
takt mellem gylle og de overjordiske plantedele. 
Alternativet til nedfældning er forsuring af gyl-
len, enten ved stald- eller tankforsuring eller 
ved forsuring under udbringning, hvorved gyl-
len lovligt kan udbringes med slæbeslanger. Her 
giver den store arbejdsbredde og det mindre 
trækkraftbehov færre køreskader end nedfæld-
ning. Ved forsuring af gylle tilføres en betydelig 
mængde svovl. Forsuret gylle fordeler sig over en 
større del af de overjordiske plantedele end ved 
slangeudlagt, ikke forsuret gylle. Formålet med 
forsøgene er at afklare, om forskellige udbring-
ningsteknikker og metoder giver forskellige ud-
bytter.
 I denne forsøgsserie sammenlignes forskelli-
ge udbringningsteknikker af gylle ved gødskning 

af de tre første slæt. Endvidere undersøges, hvad 
nedfælderskærene giver af afgrødeskade, både 
den akkumulerede skade samt betydningen for 
de enkelte slæt, idet udbringningsstrategien va-
rierer mellem slættene. Der er ikke kørt i parcel-
lerne, hvorfor køreskaden fra nedfælder og ved 
slangeudlægning ikke indgår. Forsøgene er gen-
nemført i førsteårs kløvergræsmarker på JB 2, 3 
og 1 i henholdsvis Nord-, Vest- og Sønderjylland. 
Udbringning af gylle er foretaget med forsøgs-
udstyr. Nedfældning til de to første slæt er fore-
taget med en enkeltskærsnedfælder med 22 cm 
mellem skærene. Til tredje slæt er nedfældning 
foretaget med skær fra Samsons skiveskærsned-
fælder med to skråtstillede skiveskær med en 
skærafstand på 17 cm. Der er således ikke ned-
fældet i samme nedfælderriller til de forskellige 
slæt. Forsuring er foretaget efter SyreN-princip-
pet, hvor syren tilsættes i fordeleren på gyllevog-
nen. pH i gyllen har som gennemsnit før forsu-
ring været omkring 7,0 og er forsuret til cirka 5,6. 
Der er anvendt fra 3,1 til 5,1 liter svovlsyre pr. 
ton gylle for at opnå en tilstrækkelig reduktion i 
pH-værdien. Det betyder, at der til første slæt er 
tilført i gennemsnit knap 120 kg svovl pr. ha med 
svovlsyren og til anden slæt omkring 75 kg svovl. 
Behovet for svovl til slætgræs er cirka 30 kg pr. 
ha. Målet har været at sikre en pH-værdi under 
6,0. Gyllen er til første slæt udbragt fra 13. marts 
til 2. april, til anden slæt fra 25. maj til 4. juni og 
til tredje slæt fra 27. juni til 5. juli.

Tabel 16. Forsøgsplan for udbringningsteknik og afgrødeskader ved gylleudbringning i kløver-
græs til slæt

Slætgræs
Udbringningsmetode1) før

Kg N   pr. ha

Handels-
gødning

NH4-N i 
gylle

Handels-
gødning

NH4-N i 
gylle

Handels-
gødning

NH4-N i 
gylle Mineralsk 

kvælstof 
i alt 1. slæt 2. slæt 3. slæt 1. slæt 2. slæt  3. slæt

2012. 3 forsøg
 1. Handelsgødet 80 0 50 0 40 0 170
 2. Handelsgødet 120 0 80 0 40 0 240
 3. Handelsgødet 160 0 100 0 60 0 320
 4. Nedfældning Nf Nf Nf 40 80 30 50 0 40 240
 5. Effekt af nedfælder (- gylle) Nf Nf Nf 120 0 80 0 40 0 240
 6. Slangeudlægning Sl Sl Sl 40 80 30 50 0 40 240
 7. Forsuring, nedfældn. Sy Nf Nf 40 80 30 50 0 40 240
 8. Forsuring, nedfældn. (- gylle) Sy Nf Nf 40 80 80 0 40 0 240
 9. Slangeudlægning, forsuring Sl Sy Sy 40 80 30 50 0 40 240
10. Forsuring, nedfældn. Sy Sy Nf 40 80 30 50 0 40 240
11. Forsuring, nedfældn. (- gylle) Sy Sy Nf 40 80 30 50 40 0 240
12. Forsuring Sy Sy Sy 40 80 30 50 0 40 240

1) Nf: nedfældning, Sl: slangeudlagt, Sy: forsuret, slangeudlagt.
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Forsøgsplanen fremgår af tabel 16. Forsøgsled 
1 til 3 er referenceled med stigende tilførsel af 
kvælstof i handelsgødning. I forsøgsled 4, 6 og 12 
anvendes samme udbringningsteknik til alle tre 
slæt, henholdsvis nedfældning, slangeudlægning 
og forsuring med SyreN-system. Forsøgsled 5 er 
udelukkende gødet med handelsgødning, men 
gennemkørt med en tom nedfælder før alle slæt 
for at isolere afgrødeskaden fra nedfælderskæ-
rene. I de øvrige forsøgsled kombineres forsuring 
og nedfældning for blandt andet at afklare, om 
nedfælderen laver forholdsvis større skade ved 
første slæt end i de efterfølgende slæt.
 Da temperaturen ofte er lav ved den første 
gylleudbringning, forventes ammoniakfordamp-
ningstabet her at være lille. I forsøgsled 7 slange-
udlægges gyllen derfor til første slæt, som efter-
følges af forsuring til de følgende slæt, hvor am-
moniaktabet vurderes at være højere på grund 
af højere temperaturer omkring udbringningen.

Merudbytter for kvælstof i handelsgødning
Der er opnået et merudbytte på 11 foderen-
heder pr. kg tilført kvælstof ved at øge kvæl-
stoftilførslen i handelsgødning fra 170 til 320 
kg kvælstof pr. ha. For hvert kg kvælstof, tilført 
i handelsgødning, er der opnået en stigning i 
kvælstofudbyttet på knap 0,4 kg kvælstof pr. ha. 
Se figur 5. Den direkte sammenhæng mellem 
kvælstoftilførsel og kvælstofoptagelse giver et 
grundlag for at vurdere virkningen af kvælstof, 
tilført med husdyrgødning, og effekten af de for-
skellige udbringningsteknikker. 

Sammenligning af udbringningsteknikker
I figur 5 er resultatet af kvælstofoptagelsen i 
forsøgsled med henholdsvis slangeudlægning, 
nedfældning og forsuring til alle slæt illustreret. 
Kvælstofoptagelsen ved nedfældning af gylle 
er på niveau med handelsgødning ved samme 
mængde tilført mineralsk kvælstof, mens slan-
geudlægning og forsuring har resulteret i en 
væsentligt lavere kvælstofoptagelse. Udbyt-
terne i forsøget fremgår af tabel 17. Den lavere 
kvælstofoptagelse i forsøgsled 6 med slangeud-
lægning af gylle skyldes et lille tørstofudbytte, 
hvorimod forsøgsled 12 med forsuret gylle har 
et forholdsvis lavt indhold af råprotein, som af-
spejler den mindre kvælstofoptagelse.
 Nedfældning har resulteret i det største ud-

bytte og slangeudlægning i det mindste, men 
udbytteforskellen er ikke signifikant.
 I den nederste del af tabel 17 er værdital for 
gyllen beregnet, dvs. hvor mange kg kvælstof i 
handelsgødning 100 kg totalkvælstof i husdyr-
gødningen kan erstatte. Set over alle slæt har 
forsøgsled 12 med forsuring det laveste værdi-
tal. Værditallet til første slæt er derimod højest 
for alle forsøgsled med forsuret gylle, og til an-
den slæt ligger værditallet for forsuret gylle på 
niveau med nedfældning og betydeligt over 
slangeudlægning.
 Værditallet af slangeudlagt gylle til både før-
ste og anden slæt er meget lavt, men det væg-
tede værdital af alle fire slæt er højere. Dette 
viser en eftervirkning af gyllen, som bidrager til 
udbyttet af fjerde slæt.
 Årsagen til, at forsuret gylle har et lavere 
værdital, set over alle slæt, i forhold til slange-
udlagt og nedfældet gylle, kan være, at kløver-
procenten, vurderet ved tredje slæt, har været 
lavest ved tilførsel af forsuret gylle i de to første 
slæt. Det betyder, at udbyttet i tredje og fjerde 
slæt ved forsuret gylle ved den relativt beskedne 
tilførsel af kvælstof kan være begrænset af den 
lave kløverandel.
 I forsøgsled 9 er ikke forsuret gylle slangeud-
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Figur 5. Kvælstofoptagelse som funktion af stigende 
tilførsel af kvælstof i handelsgødning. Punkter for 
forskellige udbringningsteknikker er indtegnet.
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lagt til første slæt, mens gyllen til anden og tred-
je slæt er forsuret. Udbyttet er på niveau med 
forsøgsled 12, hvor al gyllen er forsuret.

Udbytter af de enkelte slæt
I figur 6 er udbytterne i de forskellige slæt vist 
som afgrødeenheder pr. ha for alle forsøgsled. 
Gennemsnitsudbyttet i første slæt er en anelse 
større i forsøgsled med forsuret gylle. Denne ten-
dens fortsætter ved anden slæt, mens tredje og 
fjerde slæt er større, hvor der er nedfældet gylle. 
 Udbyttet i fjerde slæt stiger med andelen af 
tilført husdyrgødning.

Afgrødeskader fra nedfælderen
I forsøgsled 5 er der gødsket med handelsgød-

ning, men der er kørt med nedfælder for at finde 
udbyttepåvirkningen af overskårne rødder og 
udløbere af nedfælderskærene. Sammenlignes 
udbyttet med forsøgsled 2 med samme tilførsel 
af handelsgødning, er der et udbyttetab på 3,8 
a.e. som følge af afgrødeskaden. Denne udbyt-
teforskel er ikke signifikant, men svarer som gen-
nemsnit til 4 procent. Ved nedfældning af gylle 
til alle tre slæt er der tendens til større udbytte 
end ved andre udbringningsteknikker for gylle. 
Det kan skyldes, at skaden ved nedfældning 
opvejes af en bedre udnyttelse af kvælstof. Ned-
fældning af gylle til alle tre slæt har ikke resulte-
ret i et udbyttetab i forhold til, når der kun ned-
fældes til anden og tredje slæt eller i forhold til 
nedfældning kun til tredje slæt.

Tabel 17. Udbytte ved forskellig udbringningsstrategi og afgrødeskade ved gylleudbringning i 
kløvergræs til slæt. (S11)

Slætgræs

Kar. for 
kløver 
ved 3. 
slæt1)

Tør-
stof,
 pct.

Gram pr. kg tørstof

FK
NDF

FK 
org. 
stof

NEL20,
MJ pr. 
kg TS

Udb., 
kg N

pr. ha

Udb. og merudb. pr. ha,
alle slæt

Fht. 
for 
ud-

bytte 
af 

NEL20
a.e. 

rå-
pro-
tein

suk-
ker NDF

 hkg 
tør-
stof

 hkg rå-
pro-
tein

 NEL20
 a.e.

2012. 3 forsøg
1. Handelsgødet led 170 N 6 17,7 160 165 429 76,0 79,9 6,48 307 119,9 19,2 104,5 100
2. Handelsgødet led 240 N 4 17,6 162 154 445 76,1 79,4 6,49 337 10,3 1,9 9,2 109
3. Handelsgødet led 320 N 3 17,0 165 149 457 75,5 78,8 6,50 365 18,2 3,7 16,3 116
4. Nedfældning 4 16,2 165 138 453 76,0 79,0 6,41 338 8,3 2,0 6,1 106
5. Effekt af nedfælder (- gylle) 4 16,9 168 141 450 75,3 78,9 6,47 339 6,4 2,1 5,4 105
6. Slangeudlægning 6 16,1 164 138 446 74,0 78,3 6,30 321 2,3 0,9 -0,8 99
7. 1 x forsuring, 2 x nedfældn. 4 16,5 161 143 462 76,0 78,7 6,40 330 8,1 1,4 5,7 105
8. Forsuring, nedfældn. (- gylle) 4 16,8 158 150 459 75,7 78,7 6,41 328 9,7 1,3 7,3 107
9. 1 x slangeudlægning, 2 x forsuring 5 16,3 162 146 443 75,5 79,0 6,37 328 6,5 1,3 3,9 104

10. 2 x forsuring, 1 x nedfældn. 4 16,5 160 144 459 76,5 79,0 6,40 327 7,9 1,3 5,6 105
11. Forsuring, nedfældn. (- gylle) 4 16,5 159 140 468 75,7 78,4 6,37 329 9,3 1,4 6,3 106
12. Forsuring 3 16,5 159 147 457 76,5 79,0 6,39 319 5,4 0,8 3,3 103
LSD 1 6,7 1,4 5,3
LSD 1, led 1-3 7,8 2,0 6,4
LSD 1, led 4-12 ns ns ns

Gødning, mængde, indhold og 
værdital

 Forud for 1. slæt Forud for 2. slæt Værdital2)

Mæng-
de, ton 
pr. ha

pH-
værdi

Tør-
stof, 
pct.

Total-
N, kg 

pr. 
ton

NH4-N, 
kg pr. 

ton

NH4-
andel, 

pct.

Mæng-
de, ton 
pr. ha

pH-
værdi

Tør-
stof, 
pct.

Total-
N, kg 

pr. ton

NH4-N, 
kg pr. 

ton

NH4-
andel, 

pct.

 1. 
slæt

2. 
slæt

Alle 
slæt

2012. 3 forsøg
4. Nedfældning 47 7,0 6,2 3,0 1,7 57 29 7,0 7,1 3,5 2,0 58 52 33 54
6. Slangeudlægning 47 7,0 6,2 3,0 1,7 57 29 7,0 7,1 3,5 2,0 58 36 22 40
7. Forsuring, nedfældning 47 5,7 6,2 3,0 1,7 57 29 7,0 7,1 3,5 2,0 58 62 20 47
9. Slangeudlægning, forsuring 47 7,0 6,2 3,0 1,7 57 29 7,0 7,1 3,5 2,0 58 37 43 45
10. Forsuring, nedfældning 47 5,7 6,2 3,0 1,7 57 29 5,5 7,1 3,5 2,0 58 74 39 45
12. Forsuring 47 5,7 6,2 3,0 1,7 57 29 5,5 7,1 3,5 2,0 58 68 32 38

1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen kløver, og 10 = 100 pct. dækning af kløver.
2) Kvælstofudnyttelse beregnet på baggrund af udbyttet af råprotein.
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Udviklingen i kløverbestanden
Kløverbestanden falder fra 6 til 3 med stigende 
tilførsel af kvælstof i handelsgødning. Indholdet 
af råprotein i gram pr. kg tørstof er ens mellem 
forsøgsled med handelsgødning, mens tørstof-
udbyttet stiger med tilførslen af kvælstof. I de 

-
bestanden vurderet til 4, som svarer til vurderin-
gen ved den samme kvælstoftilførsel (forsøgsled 
2). I forsøgsled 6 med slangeudlægning af gylle 
er kløverbestanden vurderet som høj med karak-
teren 6. Det kan muligvis afspejle det lave værdi-
tal, idet en ringe kvælstofoptagelse forbedrer 
kløverens konkurrenceevne over for græsset. 
Dette gælder også i mindre grad for forsøgsled 
9, som kun har fået slangeudlagt, ubehandlet 
gylle til første slæt, og som får karakteren 5. I for-
søgsled 12 med forsuring til alle slæt er kløveren 
vurderet til karakteren 3. Det kan være et resul-
tat af den bedre kvælstofvirkning af gyllen i de 
to første slæt.
 Forsøget fortsætter i 2013.

Ammoniaktab ved forskellige udbringnings-
teknikker til gylle
I en forsøgsserie, gennemført i samarbejde med 
Aarhus Universitet og universitetet i Kiel, er der 
foretaget målinger af ammoniakfordampning i 
forsøgsled med udbringning af gylle med ned-

fælder og slangeudlægning af forsuret gylle. For-
målet er at undersøge, om der er forskelle i tabet 
af ammoniak ved forskellige udbringningsmeto-
der, og om de målte forskelle kommer til udtryk i 
varierende udbytter.
 De to forsøg er udført i Sønderjylland hen-
holdsvis på Jyndevad Forsøgsstation på JB 1 og 
ved Agerskov på JB 1, mens det tredje forsøg er 
udført i Nordtyskland på stiv marskjord.
 Nedfældning af gylle er foretaget med ud-
styr fra Aarhus Universitet med en nedfælder 
med dobbeltskær og en afstand mellem ned-
fælderskærene på 17 cm. I forsøget afprøves 
nedfældning på dobbelt afstand for at se, om 
det har udbyttemæssig betydning, og hvordan 
det påvirker kvælstoftabet ved ammoniakfor-
dampning. Ved nedfældning på dobbelt afstand 
er hver andet udløb lukket, men nedfælderskæ-
rene går stadig i jorden. Ved nedfældning af godt 
40 ton gylle pr. ha ved dobbelt skærafstand be-
tyder det en nedfældningsdybde på 8 til 10 cm. 
Da alle skær går i jorden, forventes en forholds-
vis stor afgrødeskade ved denne nedfælderdyb -
de.
 Den forsurede gylle er udbragt med SyreN-
systemet, og gyllen er forsuret til henholdsvis 
pH 6,0 og 6,5. I de danske forsøg er der anvendt 
godt 3 og 1,6 liter svovlsyre pr. ton gylle, sva-
rende til en svovltilførsel på godt 80 og 45 kg pr. 
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Figur 6. Udbytte af de forskellige slæt, målt i afgrødeenheder pr. ha.
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ha til første slæt og henholdsvis godt 50 og knap 
25 kg svovl til anden slæt. I Tyskland er der an-
vendt gylle med kort lagringstid, som har givet 
et syreforbrug på omkring det dobbelte. Inden 
forsøgets start er der udført test af rågylle fra 
fortanken, som har vist sig at kræve så store sy-
remængder for at reducere pH-værdien, at det 

Gylleanalyser fra Tyskland viser en tørstofpro-
cent på cirka 7 som i den danske gylle, men med 
et indhold af totalkvælstof på 5 kg pr. ton og et 
ammoniumindhold på 2,4 kg pr. ton.
 Universitetet i Kiel har foretaget ammoni-
akfordampningsmålingerne i forsøget ved Jyn-
devad efter gylleudbringning til de to første 
slæt og i Nordtyskland efter gylleudbringning til 
første til fjerde slæt. Alle parceller er 9 gange 9 

meter med brede værn for at sikre, at ammoni-
akmålingen stammer fra den aktuelle behand-
ling. Forsøgsplanerne i Danmark og Tyskland er 
forskellige, da gødningsniveauerne er forskel-
lige, og der kun er udbragt gylle til de to første 
slæt i forsøgene i Danmark. Gylle til første slæt 
er udbragt den 19. marts, til anden slæt den 25. 
maj i Jyndevad og den 30. maj i Agerskov. Der er 
anvendt samme gylle til de to danske forsøg. For-
søgsplan og udbytteresultater af de to danske 
forsøg ses i tabel 18 og 19.
 Gyllen i det tyske forsøg er udbragt den 21. 
marts til første slæt, den 24. maj til anden slæt, 
den 9. juli til tredje slæt og den 4. september til 
fjerde slæt.

Test af nedfælderdybde ved dobbelt skærbredde (til 
venstre) samt resultat af nedfældning. Gyllen fylder 
strengen uden at løbe over. (Fotos: Annette V. Ve-
stergaard, Videncentret for Landbrug). 

Tabel 18. Forsøgsplan for udbringningsteknik af gylle i kløvergræs til slæt. (S12)

Slætgræs

Kg N pr. ha

Handels-
gødning NH4-N i gylle Handels-

gødning NH4-N i gylle Handels-
gødning NH4-N i gylle Mineralsk 

kvælstof i alt 
1. slæt 2. slæt  3. slæt

2012. 3 forsøg
1. Kontrol 0 N 0 0 0 0 0 0 0
2. Handelsgødet 80 0 50 0 40 0 170
3. Handelsgødet 120 0 80 0 40 0 240
4. Handelsgødet 160 0 100 0 60 0 320
5. Nedfældning 17 cm 40 80 30 50 40 0 240
6. Nedfældning 34 cm 40 80 30 50 40 0 240
7. Slangeudlægning 40 80 30 50 40 0 240
8. Forsuring, pH 6,5, slangeudl. 40 80 30 50 40 0 240
9. Forsuring, pH 6,0, slangeudl. 40 80 30 50 40 0 240

Nedfældning af gylle med dobbeltskær, foretaget af 
Aarhus Universitet. (Foto: Annette V. Vestergaaard, 
Videncentret for Landbrug).
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Temperaturen ved første udbringning har været 
omkring 10 grader C. Ved anden udbringning i 
maj er der registreret dagstemperaturer på 20 
til 25 grader C og nattemperaturer på 10 til 15 
grader C i dagene efter udbringningen. Vindha-
stigheden er målt til 0 til 6 meter pr. sekund. 

Merudbytter for kvælstof i handelsgødning

Der er kun opnået betydende merudbytter for 
stigende tilførsel af kvælstof op til 120 kg kvæl -
stof pr. ha i handelsgødning. Sammenhængen 
mellem kvælstoftilførsel i handelsgødning og 
optaget kvælstof i afgrøden er usikker og frem-

-
ske forsøg er en stor kløverandel, der påvirker 
kvælstofoptagelsen i afgrøden.
 
kvælstofrespons i de handelsgødede parceller. 
Kun i forsøget på Jyndevad er der målt protein-
indhold. Kun i første slæt i forsøget på Jyndevad 
kan der udregnes et værdital for kvælstof i den 
tilførte gylle med tilstrækkelig sikkerhed.

Sammenligning af udbringningsteknikker
Som gennemsnit af de to danske forsøg er der 
ikke fundet signi�kante forskelle mellem de
forskellige udbringningsteknikker og -metoder.
Som gennemsnit er der dog opnået størst ud-
bytte i led 6 med nedfældet gylle på dobbelt
afstand.
Figur 8 viser udbytterne i det tyske forsøg, målt 
i ton tørstof pr. ha. Der foreligger ikke foderan-
lyser af det tyske forsøg. 
 Der er kun små forskelle på udbytterne i hus -
dyrgødede parceller. Fælles for forsøgene på 

af nedfældning på 34 cm mellem skærene, målt
som summen af alle �re slæt. Dette er på trods 
af, at nedfælderskærene har kørt i parcellen med 
17 cm afstand. Således er der ”dobbelt afgrøde -
skade” fra nedfælderen, men til gengæld indgår 
køreskaden ikke. På 34 cm nedfælderbredde 
kunne forventes er der ikke observeret synlige  

Slætgræs

Kar. for 
kløver 
ved 3. 
slæt1)

Tør-
stof,
 pct.

Gram pr. kg tørstof

FK
NDF

FK 
org. 
stof

NEL20,
MJ pr. 
kg TS

Udb., 
kg N 

pr. ha

Udb. og merudb.
pr. ha

Fht. 
for 
ud-

bytte 
af 

NEL20
a.e. 

rå-
pro-
tein

suk-
ker NDF

 hkg 
tør-
stof

 hkg rå-
pro-
tein

 NEL20
 a.e.

2012. 2 forsøg
1. Kontrol 0 N 8 13,9 183 106 387 68,4 76,5 5,9 255 87,1 15,9 69,6 100
2. Handelsgødet 6 15,1 145 112 470 70,7 74,6 5,9 258 24,2 0,2 19,2 128
3. Handelsgødet 5 14,6 144 109 491 71,5 74,4 6,0 272 31,0 1,1 25,8 137
4. Handelsgødet 5 14,2 159 85 501 71,8 74,2 6,1 306 33,0 3,2 28,2 141
5. Nedfældning 17 cm

6

14,6 146 114 480 71,6 74,7 6,0 257 23,0 0,1 19,1 127
6. Nedfældning 34 cm 5 15,3 137 130 470 72,9 75,9 6,1 265 33,9 0,6 28,9 142
7. Slangeudlægning

5

15,2 144 116 480 71,6 74,7 6,0 270 30,3 1,0 24,9 136
8. Forsuring, pH 6,5, slangeudl. 5 15,0 146 104 493 70,7 73,5 5,9 270 28,6 1,0 22,7 133
9. Forsuring, pH 6,0, slangeudl. 5 15,3 136 112 503 71,7 73,8 6,0 251 28,4 -0,3 22,9 133
LSD 1, led 1-4, led 5-9 ns ns ns

Gødning, mængde, indhold 
og værdital

 Forud for 1. slæt Forud for 2. slæt Vær-
dital2)

Mæng-
de, ton 
pr. ha

pH-
værdi

Tør-
stof, 
pct.

Total-N, 
kg pr. 

ton

NH4-N, 
kg pr. 

ton

NH4-
andel, 

pct.

Mæng-
de, ton 
pr. ha

pH-
værdi

Tør-
stof, 
pct.

Total-N, 
kg pr. 

ton

NH4-N, 
kg pr. 

ton

NH4-
andel, 

pct.
 1. slæt

2012. 1 forsøg på Jyndevad
5. Nedfældning 17 cm 45 7,3 7,4 3,2 1,8 56 29 6,9 7,2 3,3 1,9 58 24
6. Nedfældning 34 cm 45 7,3 7,4 3,2 1,8 56 29 6,9 7,2 3,3 1,9 58 38
7. Slangeudlægning 45 7,3 7,4 3,2 1,8 56 29 6,9 7,2 3,3 1,9 58 23
8. Forsuring, pH 6,5, slangeudl. 45 6,4 7,4 3,2 1,8 56 29 6,6 7,2 3,3 1,9 58 35
9. Forsuring, pH 6,0, slangeudl. 45 5,9 7,4 3,2 1,8 56 29 5,8 7,2 3,3 1,9 58 48

1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen kløver, og 10 = 100 pct. dækning af kløver.
2) Kvælstofudnyttelse beregnet på baggrund af udbyttet af råprotein.

Merudbyttet for tilført kvælstof i handels-
gødning er meget lille i forsøget i Agerskov.

gødningsstriber efter nedfælderen. Dette har
dog ikke været tilfældet for nogen af forsøgene
og afspejler, at tilstrækkelige nedbørsmængder
i foråret har sikret en e�ektiv fordeling og op-
tagelse af kvælstof fra gyllen. Til den første slæt
har der været en ty-
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deligt kraftigere vækst i forsuret forsøgsled på 
Jyndevad, hvor udbyttet i forsøgsled 9 med for-
suring til pH 6,0 nærmer sig udbyttet i handels-
gødet forsøgsled med 240 kg kvælstof pr. ha.

y = 0,1417x + 246,87
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Figur 7. Udbytte i kvælstof som funktion af stigende 
tilførsel af kvælstof i handelsgødning.
Udbytter af husdyrgødede parceller er indtegnet. 
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Figur 8. Udbytte i ton tørstof pr. ha fra forsøget i Tyskland.

Forsøgsarealet ved Jyndevad inden høst af første 
slæt. Parcel med nedfældning (øverst) og forsuring 
til pH 6,0 (nederst). (Fotos: Annette V. Vestergaard).
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Måling af ammoniakfordampningen
I figur 9 og 10 ses resultatet af målinger af am-
moniakfordampningen ved Jyndevad og i Nord-
tyskland. Desværre er der sket en fejl ved den 
tyske måling af tabet ved gylleudbringning med 
forsuret gylle, pH 6,0, til tredje slæt. Dette er 
markeret ved en mønstret udfyldning. Måling-
erne følger meget godt hinanden på de to loka-
liteter. Således opnås den største reduktion af 
ammoniakfordampningen ved at nedfælde gyl-
len ved dobbelt afstand mellem skærene.
 Sammenlignet med ubehandlet, slangeud-
lagt gylle er ammoniaktabet en tredjedel ved 
nedfældning på dobbelt afstand. Vigtigheden af 
at forsure gyllen tilstrækkeligt fremgår som for-
skellen mellem ammoniaktabet ved henholds-
vis pH 6,0 og 6,5. Ammoniaktabet er størst ved 
tredje og fjerde slæt trods en faldende udbring-
ning af gylle. Til de to første slæt er det samlede 
tab 15 kg kvælstof pr. ha for slangeudlagt gylle, 
heraf cirka 10 kg kvælstof pr. ha til første slæt. 
Tabet ved anden slæt er overraskende lavt set 
i lyset af, at dagstemperaturerne har været 20 
grader C og derover. Selv om den procentvise 
reduktion ved at forsure og ved at nedfælde gyl-
len er stor, er tabet fra slangeudlagt gylle så lavt, 

at det ikke kan forventes at have målelig, udbyt-
temæssig betydning. Den miljømæssige effekt af 
nedfældning eller forsuring er således begræn-
set ved tidlig udbringning i dette forsøg.
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Figur 9. Måling af ammoniakfordampningen i kg 
kvæl stof pr. ha fra Jyndevad (universitetet i Kiel).

Figur 10. Måling af ammoniakfordampningen i kg 
kvælstof pr. ha fra Wayggaardish i Tyskland. Der er 
usikkerhed på målingen i forsuret forsøgsled, pH 
6,0, ved tredje slæt. Vist som tværstriber i 1. søjle, 
tredje slæt (universitetet i Kiel).
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Majs

Sorter

Konklusion
Til helsæd i 2012 har majssorterne Activate, 
Keen og Ramirez den bedste kombination af et 
stort udbytte, et højt indhold af energi og en 
høj FK NDF blandt de sorter, som er modnet i 
september. I gruppen af sorter, som er modnet i 
første halvdel af oktober, klarer KXB 1011, Sun-
lite, Emblem, Astiano og Truxx sig godt. Blandt 
sorterne, som ikke er modnet før i sidste halvdel 
af oktober, har Atrium, Aastar og Nitro haft den 
bedste kombination af et stort udbytte, et stort 
indhold af energi og en høj FK NDF.
 Til kernemajs i 2012 giver sorterne Amagra-
no, KXB 1004 og Lapromessa det største kerne-
udbytte. Amagrano har den bedste kombination 
af et stort udbytte af foderenheder og et højt 
energiindhold til svin. Blandt de tidlige sorter 
har sorten Yukon klaret sig bedst. Desværre er 
Amagrano blandt de mest angrebne sorter af 
bladsygdomme.
 Se mere på www.sortinfo.dk

Sorter til helsæd
Årets landsforsøg med sorter af majs til helsæd 
har omfattet 97 sorter, der ses i tabel 1.

Forsøgsbetingelser
Alle sorter er afprøvet i samme forsøgsserie på 
syv lokaliteter.
 Forfrugten er majs i fire forsøg og korn, klø-
vergræs og bederoer i hver et forsøg. Forsøgene 
er sået i perioden fra 25. april til 13. maj på 75 
cm rækkeafstand. Frøafstanden er planlagt til 
13,3 cm, svarende til 10 frø pr. m2.
 Måleblandingen er sammensat af sorterne 
Anvil, Atrium, LG 30.211 og NK Bull, og i forhold 
til 2011 har sorten LG 30.211 erstattet Banguy.
 Seks forsøg er tilført husdyrgødning. Forsø-
gene er i øvrigt tilstræbt gødsket efter NaturEr-
hvervstyrelsens kvælstofnormer til majshelsæd. 
Ved såning er der placeret 150 kg NP 21-10-0 m. 
S pr. ha. Ingen forsøg er vandet.
 Høsten er foretaget ved en stubhøjde på 30 
cm i perioden fra 8. oktober til 1. november. Det 
er tilstræbt at høste forsøgene ved et tørstofind-

Billedet til venstre viser en majsmark, som har været udsat for jordfygning i vækststadium 13. Billedet i 
midten viser majsplanter, som udvikler nye blade efter jordfygningen. Knoppen, som sidder under jordover
fladen, har ikke taget skade af jordfygningen. Billedet til højre viser en majsmark, hvor der som en effektiv 
foranstaltning mod jordfygning er sået cirka 30 kg vårbyg pr. ha før såning af majs. Vårbyggen er bekæmpet 
med MaisTer ved den første behandling mod ukrudt. Andre foranstaltninger mod jordfygning er såning af 
majs direkte efter pløjning med jordpakker, pløjefri dyrkning, øverlig nedfældning af gylle på tromlet bund 
efter pløjning og straks efterfulgt af en harvning uden slæbeplanke og uden ruller. Brug eventuelt mere end 
én foranstaltning i samme mark. Jordfygning skal undgås, da majs skades varigt, selv om knoppen ikke ska
des. (Fotos: Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug).
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hold på 31 til 33 procent i måleblandingen, dog 
senest midt i oktober.

Vækstbetingelser
Køligt vejr og regn i sidste halvdel af april har be-
tydet, at forsøgene er sået forholdsvis sent. Tørt 
og lunt vejr i maj har sikret en hurtig fremspiring, 
og plantetallet har været tilfredsstillende. I for-
søget ved Holstebro har majsen været hæmmet 
af jordfygning. I juni og juli har majsen udviklet 
sig langsomt på grund af regn og køligt vejr, og 
majsen har blomstret en til to uger senere end 
normalt. Bestøvningen har været god. Sol i 
august har bevirket, at majsen har indhentet lidt 
af det tabte, men køligt vejr og regn i september 
og oktober har, især i de jyske forsøg, igen forha-
let majsens udvikling. Det har betydet, at kerne-
fyldningen har trukket ud, og at mange sorter i 
flere af forsøgene ikke har kunnet opnå det øn-
skede indhold af tørstof ved høst.
 I figur 1 ses summen af majsvarmeenheder i 
vækstperioden fra 15. april til 15. oktober.
 I alle egne af landet har antallet af majsvar-
meenheder været omkring normalen for 1960 
til 1990. Døgnbidraget til majsvarmeenhederne 
beregnes ud fra minimum- og maksimumtem-
peraturen og er større end 0, hvis minimum-
temperaturen er over 4,4 grader C, eller hvis 
maksimumtemperaturen er over 10 grader C. 
Se beregningen af majsvarmeenheder i afsnittet 
Sorter, priser, midler og udviklingsstadier.
 I tabel 1 ses en samlet oversigt over tørstof-
indhold, tørstoffets sammensætning og de op-
nåede udbytter.
 Sorterne er rangeret efter indhold af tørstof, 
således at sorterne med de højeste tørstofind-
hold står øverst i tabellen, og sorterne med de 
laveste tørstofindhold står nederst.
 Tørstofindholdet i måleblandingen er i gen-
nemsnit af forsøgene på det ønskede niveau. I 
fire forsøg har tørstofprocenten i måleblandin-
gen været under 31 med 24,3 procent som den 
laveste og i tre forsøg over 33 med 35,9 procent 
som den højeste.
 Udbytteniveauet er meget varierende mel-
lem forsøgene og afspejler de forskellige vejrfor-
hold. Udbytteniveauet har været højest på Fyn, 
Sjælland og i Varde og lavest i Hjørring og Holste-
bro. Udbyttet i målesortsblandingen i gennem-
snit af alle forsøgene er 117,7 afgrødeenheder 

pr. ha, hvilket er 24,7 afgrødeenheder pr. ha el-
ler 17 procent mindre end i 2011.
 Udbyttet af afgrødeenheder varierer blandt 
de 97 afprøvede sorter mellem 99,2 og 122,5 
afgrødeenheder pr. ha. Ingen af sorterne giver 
et signifikant større udbytte end målesortsblan-
dingen. 25 sorter giver et signifikant mindre ud-
bytte end måleblandingen.
 Udbyttet af tørstof varierer mellem 120,9 og 
141,2 hkg pr. ha. LG 30.240, Cathy, LG 30.223, 
KXB 1302 og Sunshinos giver et signifikant stør-
re udbytte af tørstof end måleblandingen.
 Indholdet af råprotein er højt og ligger for alle 
sorter i intervallet 83 til 97 gram pr. kg tørstof.
 Indholdet af stivelse er på et moderat niveau 
med en stor variation fra 229 til 419 gram pr. kg 

Majsvarmeenheder 2012

6,2 til 0 pct. lavere end normalt
0 til 12 pct. højere end normalt

Region
Akkumulerede MVE fra 15/4 til 15/10

2012 1960-1990 2012 i procent
af 1960-1990

Nordjylland 2.284 2.276 100

Midtjylland 2.300 2.324  99

Sydjylland 2.389 2.334 102

Øerne 2.464 2.449 101

Hele landet 2.359 2.346 101

Figur 1. Majsvarmeenheder fra 15. april til 15. ok
tober i 2012 i forhold til normalen 1960 til 1990.
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tørstof. Indholdet af sukker er lavt. Indholdet af 
NDF, NEL20 samt FK NDF ligger på et normalt ni-
veau.
 De øverste sorter til og med Ramirez i tabel 1 
kan betegnes som tidlige sorter, som i gennem-
snit af forsøgene teoretisk har været høstklare 
i september. Sorten Activate har været den ab-
solut tidligste sort i afprøvningen og har været 
betydeligt tidligere end den næsttidligste sort 
Kaspian. I denne gruppe kombinerer sorterne 
Activate, Keen og Ramirez et pænt udbytte med 
en høj foderværdi og en høj FK NDF.
 Sorterne fra og med Artist og til og med Red 
bull kan betegnes som middeltidlige sorter, som 
i gennemsnit af forsøgene teoretisk har været 
høstklare i første halvdel af oktober. Sorterne 
KXB 1011, Sunlite, Emblem, Astiano og Truxx 
har bedst kunnet kombinere et stort udbytte 
med en høj foderværdi og en høj FK NDF.
 Sorterne fra og med RH11011 til og med ES 
Fortran kan betegnes som sildige sorter, som i 
gennemsnit af forsøgene teoretisk ikke har væ-
ret høstklar før efter 15. oktober. I denne gruppe 
kombinerer de dyrkede sorter Atrium, Aastar og 
Nitro bedst et stort udbytte med en høj foder-
værdi og en høj FK NDF.
 Sorterne fra og med DA Zoi og nedefter i tabel 
1 kan betegnes som meget sildige sorter, som i 
gennemsnit af forsøgene ikke har kunnet nå at 

modne i oktober. Sorterne i denne gruppe kan 
ikke måle sig med de fleste af de øvrige sorter i 
afprøvningen, hverken hvad angår udbytte, ind-
hold af NEL20 eller FK NDF.
 I tabel 2 er vist en samlet oversigt over de re-
gistrerede dyrkningsegenskaber i årets forsøg. I 
tabellen er sorterne arrangeret på samme måde 
som i tabel 1. I juli er der målt plantehøjde, og 
majsens dækning af jordoverfladen er bedømt 
for at få et indtryk af sorternes konkurrenceevne 
over for ukrudt, hvilket især har betydning i øko-
logisk dyrkning. Plantehøjden har varieret fra 70 
til 96 cm og afgrødedækningen af jordoverfla-
den fra 30 til 53 procent.
 Der har kun været en svag sammenhæng mel-
lem plantehøjden og vurderingen af, hvor godt 
sorterne dækker jordoverfladen.
 Sorterne Mixture, Astiano, Award, Anvil og 
Monty har haft en stor dækning af jorden i be-
gyndelsen af juli.
 Plantehøjden ved høst er mindre end normalt 
og varierer fra 180 til 232 cm fra jordoverfladen 
til basis af hanblomsten. 51 sorter er lavere end 
måleblandingen. De laveste sorter er Lapriora, 
Ascender, Shoxx, Chavoxx og Rodriguez KWS. 
Tre sorter er mere end 20 cm højere end måle-
blandingen. Kolbehøjden over jordoverfladen 
varierer fra 50 til 83 cm og er lavest i sorterne 
Ascender, Formula og RH11011 og højest i LG 

Billedet til højre viser dårlig vækst af majs i forageren i en majsmark. Årsagen er strukturskader som følge af 
kørsel med tungt materiel under fugtige forhold. På billedet til venstre ses to majsrækker midt i billedet, som 
er veludviklede. På hver side af de to rækker er en majsrække, som er noget mindre udviklet. De to mindre 
udviklede rækker er sået i hjulsporene efter traktor og såmaskine. Majs er en af de mest følsomme afgrøder 
for strukturskader. Derfor skal man undgå kørsel i marken, når jorden er fugtig, og man skal undgå at så i 
hjulspor efter traktor eller såmaskine. Det undgår man ved at køre med tvillingehjul, som kører på hver side 
af såsporene, i stedet for at montere brede enkelthjul. (Fotos: Martin Mikkelsen, Videncentret for Landbrug).
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30.240. En lav kolbehøjde kan gøre det vanske-
ligt at høste alle kolber med plukkebord i år, hvor 
planterne ikke er så høje. Omvendt kan en stor 
kolbehøjde øge risikoen for lejesæd efter blæst.
 Ved høst har der kun været sporadiske fore-
komster af lejesæd i enkelte sorter og i enkelte 
forsøg. Der er i gennemsnit af forsøgene ikke 
større forskelle på karaktererne for sorternes 
kulderesistens. Der har været tendens til dan-
nelse af sideskud i nogle sorter. Sorterne Oberst 
og Sunchinos har haft sideskud på mere end ti 
procent af planterne.
 Hanblomsten er begyndt blomstringen i alle 
sorter i perioden fra 29. juli til 10. august, hvilket 
er en uge senere end normalt.
 Ved høst er der konstateret mest øjeplet på 
sorterne Tixxien, ES Platoon, Kaspian, Agiraxx, 
Shoxx og Chavoxx. Mindst øjeplet er konstateret 
på sorterne Nitro, Fieldstar, Cathy og ES Body-
guard. Mest bladplet er konstateret på sorterne 
Kiss, Tixxien, Aastar, Adept, Kaspian og Astiano. 
Mindst bladplet er konstateret på sorterne Uto-
pia, P7345, SL 10028, DA Zoi og Alfastar. Samlet 
set har sorterne Nitro og P7345 været mindst 
angrebet af bladsvampe. Sorterne Tixxien, ES 
Platoon, Kaspian, Agiraxx, Kiss, Shoxx, Chavoxx 
og Activate har været mest angrebet.
 Ved høst er optalt, hvor mange af kolberne 
der har haft blottet kolbespids. Det har varieret 
mellem 0 og 81 procent. Sorterne Kaspian, Kon-
tender, Keen, Kougar og KZB 1011 har haft flest 
blottede kolbespidser, mens mere end to tred-
jedele af sorterne har haft mindre end 10 pro-
cent. Antallet af kolber med synlige angreb af 
Fusarium er talt lige før høst. Før bedømmelsen 
er foretaget, er svøbbladene trukket helt ned på 
kolberne. Der er registreret forekomst af Fusari-

Forholdstal

Energiindhold, NEL
20

 MJ pr. kg tørstof

Fht. for udbytte af NEL
20

 a.e. Fht. for udbytte af stivelse

Fht. for FK NDF

Majssorter 2011-2012. Hele landet

Energiindhold, NEL
20

 MJ pr. kg tørstof

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

5,25 5,40 5,55 5,705,85 6,00 6,15 6,30 6,45 6,60 6,75

Activate (7)
Kaspian (9)
Arcade (17)

Kroft (22)
Artist (22)
Kreel (23)

Tixxien (25)
Emblem (25)

Adept (26)
Astiano (27)

Kontender (27)
Ambition (27)

Kolter (28)
Fieldstar (28)

Kougar (28)
Treasure (29)

Kromwell (29)
Severus (30)

Ascender (30)
Rodriguez KWS (32)

Aritzo (32)
Truxx (32)
Shoxx (32)

Coryphee (33)
Herald (33)

Mixxture (33)
Chavoxx (33)

Utopia (34)
Monty (35)

Ormeau (35)
Lapriora (35)
Troizi CS (35)

Paddy (35)
P7345 (35)

Red bull (36)
PR39V43 (37)

Anvil (37)
Amagrano (38)

Castro (38)
P7892 (38)
Atrium (39)
Saludo (41)

NK Bull (42)
RH10085 (42)

Actura (42)
MAS 17E (42)

Sphinxx (43)
Ambrosini (43)

Aastar (43)
Formula (43)

Hobbit (43)
Ampezzo (44)

DKC 3014 (44)
Award (45)

SL18095 (46)
P8057 (47)
Cathy (47)

LG 30.211 (47)
ES Fortran (47)

ES Marco (48)
LG 30.240 (48)

Nitro (48)
Rubben (49)

LG 30.223 (52)
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Figur 2. Majssorter til helsæd 2011 og 2012. Gen
nemsnitsudbytte af afgrødeenheder, FK NDF og ud
bytte af stivelse som forholdstal i forhold til måle
sortsblandingen. Tallet i parentes efter sortsnavnet 
angiver, hvor mange dage efter den 1. september 
sorten teoretisk har været høstklar, dvs. har opnået 
32 procent tørstof. Antallet af dage er beregnet ud 
fra forsøgenes høstdato, forskellene i tørstofindhold 
ved høst og en antagelse om, at tørstofindholdet 
stiger med 0,3 procentenheder pr. døgn i tiden op 
til høst.
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Tabel 1. Majssorter til helsæd, 2012. (U1, U2, U3)

Majs 
Pct. 
tør-
stof

Gram pr. kg tørstof

FK
NDF

FK 
org. 
stof

NEL20,
MJ pr. kg 

tørstof

 Udb. og merudb. pr. ha Fht. for 
udbytte, 

NEL20, 
a.e.

rå- 
protein stivelse sukker NDF

hkg 
tør-
stof

hkg 
sti-

velse

NEL20
GJ

NEL20 
a.e.

2012. 7 forsøg
Sortsblanding1) 31,2 88 326 40 403 60,5 75,0 6,20 141,2 46,0 87,4 117,7 100
Activate 40,5 85 419 16 350 62,0 77,8 6,48 -10,3 8,8 -2,6 -3,5 97
Kaspian 38,0 87 408 13 381 61,7 76,4 6,43 -14,8 5,6 -6,2 -8,3 93
Glory 37,3 86 371 17 389 59,9 75,4 6,22 -4,7 4,7 -2,6 -3,5 97
Arcade 37,2 83 373 20 399 61,7 75,7 6,34 -8,4 3,5 -3,3 -4,4 96
Kiss 37,0 87 373 13 396 58,9 74,7 6,18 -16,1 0,7 -10,1 -13,7 88
Keen 36,9 91 419 14 363 61,8 77,2 6,54 -6,1 10,6 0,9 1,2 101
Ramirez 36,5 93 405 18 373 61,7 76,7 6,48 -9,8 7,2 -2,4 -3,2 97
Artist 35,6 88 390 18 377 62,2 76,7 6,40 -15,1 3,3 -6,8 -9,1 92
ES Platoon 35,6 85 327 21 417 57,7 73,1 5,94 -17,0 -5,3 -13,8 -18,5 84
Kroft 35,5 89 362 20 387 59,0 75,0 6,17 -9,0 1,9 -6,0 -8,0 93
KXB 1011 35,5 91 390 12 394 60,9 75,5 6,36 -3,3 7,8 0,3 0,3 100
Tixxien 35,3 95 383 20 373 59,0 75,6 6,27 -10,8 4,0 -5,7 -7,6 94
Sunlite 35,2 86 381 24 371 62,1 77,0 6,43 -6,4 5,4 -0,8 -1,1 99
Emblem 35,1 89 385 16 377 61,7 76,5 6,34 1,0 8,7 2,7 3,7 103
RH11013 34,9 87 357 35 387 61,0 75,8 6,36 -6,4 2,1 -1,7 -2,3 98
Adept 34,8 85 364 23 390 61,0 75,7 6,26 -8,9 2,2 -4,7 -6,3 95
Astiano 34,8 85 393 32 369 60,5 76,4 6,41 -5,0 7,5 -0,1 -0,2 100
Kolter 34,6 94 366 21 396 60,1 75,1 6,26 -5,5 3,6 -2,6 -3,5 97
Kontender 34,4 88 371 22 381 58,5 75,1 6,20 -9,7 2,8 -5,9 -7,9 93
Ambition 34,2 86 377 30 373 59,9 76,0 6,32 -1,8 6,7 0,6 0,8 101
Treasure 34,1 86 343 20 403 59,6 74,5 6,09 -16,6 -3,3 -11,7 -15,7 87
Kreel 34,0 87 359 29 389 59,9 75,4 6,25 -5,1 2,9 -2,3 -3,1 97
Kromwell 33,9 89 345 25 395 58,9 74,7 6,11 -9,7 -0,6 -7,1 -9,5 92
Truxx 33,7 89 352 37 402 61,5 75,4 6,34 -0,4 3,6 1,8 2,4 102
Rodriguez KWS 33,7 88 361 24 387 59,1 75,1 6,16 -10,9 1,0 -7,2 -9,7 92
Coryphee 33,6 93 355 31 380 58,8 75,3 6,22 -6,7 1,8 -3,8 -5,1 96
Severus 33,6 95 394 13 376 59,3 75,7 6,32 -4,0 8,1 -0,8 -1,0 99
Fieldstar 33,5 85 315 41 414 59,0 73,8 6,06 2,4 -0,8 -0,4 -0,5 100
Aritzo 33,4 87 352 33 390 60,2 75,4 6,22 -2,2 3,0 -1,0 -1,4 99
Mixxture 33,1 85 341 36 393 59,4 74,9 6,17 1,9 2,9 0,9 1,2 101
P7345 33,1 87 359 46 373 59,0 75,7 6,28 1,8 5,3 2,3 3,1 103
Ascender 33,1 90 367 25 372 59,4 75,9 6,25 -18,0 -0,8 -10,4 -14,1 88
Lapriora 33,0 93 360 21 377 58,7 75,3 6,16 -20,3 -2,4 -13,0 -17,5 85
Ormeau 33,0 89 369 22 385 60,0 75,5 6,25 -6,5 3,7 -3,3 -4,4 96
MGM 212591 33,0 86 315 29 420 60,4 74,3 6,10 -4,7 -3,0 -4,3 -5,8 95
Shoxx 32,6 87 359 43 372 61,4 76,6 6,37 -11,9 0,4 -5,2 -7,0 94
PR39V43 32,6 84 338 59 377 58,7 75,4 6,22 -3,9 0,4 -2,1 -2,8 98
ES Bodyguard 32,6 90 328 28 408 58,4 73,8 6,11 -10,1 -3,0 -7,3 -9,9 92
Troizi CS 32,5 91 324 21 415 58,8 73,6 5,99 -14,5 -5,0 -11,6 -15,6 87
Herald 32,5 90 345 28 397 58,3 74,3 6,12 0,1 2,8 -1,0 -1,3 99
Chavoxx 32,4 90 360 38 376 61,5 76,4 6,35 -7,4 2,2 -2,4 -3,2 97
Anvil 32,2 89 337 33 400 58,7 74,4 6,12 3,7 2,8 1,2 1,6 101
Agiraxx 32,2 89 350 32 397 59,1 74,6 6,17 -4,0 2,1 -2,8 -3,8 97
Monty 32,2 86 305 55 410 59,5 74,2 6,11 4,1 -1,7 1,3 1,8 102
Kougar 32,1 86 317 40 410 57,8 73,5 6,02 -10,0 -4,4 -8,5 -11,4 90
RH11014 32,1 87 278 48 435 58,5 72,7 5,94 -0,9 -7,0 -4,1 -5,6 95
Utopia 32,0 90 351 35 390 62,0 76,2 6,35 -11,1 -0,3 -4,9 -6,5 94
Red bull 32,0 90 346 29 393 59,1 74,8 6,14 -6,9 0,5 -5,1 -6,8 94
RH11011 31,8 87 313 53 404 61,1 75,1 6,24 -2,2 -2,4 -0,7 -1,0 99
Kajuns 31,7 87 334 43 399 58,5 74,3 6,15 5,4 3,0 2,7 3,6 103
NK Bull 31,6 85 348 46 376 60,2 76,0 6,29 -6,0 1,1 -2,4 -3,3 97
Amagrano 31,6 86 362 34 374 58,2 75,3 6,22 2,8 6,2 2,1 2,8 102
RH11009 31,4 88 287 62 433 59,0 73,0 6,04 3,9 -4,4 0,2 0,3 100
Paddy 31,3 85 321 27 425 58,0 72,8 5,98 -6,4 -2,6 -6,9 -9,3 92
P7892 31,3 84 321 63 397 59,4 74,8 6,20 4,1 0,7 2,6 3,5 103
CSM 0163 31,3 88 309 47 407 60,8 74,9 6,19 -4,4 -3,6 -2,9 -3,9 97
Atrium 31,1 88 334 45 397 61,8 75,7 6,30 -1,9 0,6 0,3 0,4 100
Saludo 31,0 88 324 40 403 58,9 74,3 6,10 3,2 0,8 0,6 0,9 101

fortsættes
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um i alle forsøgene i større eller mindre grad. Der 
er registreret Fusarium på 0 til 15 procent af kol-
berne, mest på sorterne Kaspian, Kiss, Ramirez, 
Kontender, Lapriora, Kougar, Severus og Keen, 
som har haft forholdsvis mange åbne kolbespid-
ser.
 I enkelte forsøg er der registreret sporadiske 
forekomster af Fusarium på stænglerne i enkelte 
sorter, mest i Kaspian og Kiss. I 29 sorter er der 
hverken konstateret Fusarium på kolbe eller 
stængel. Disse sorter må betragtes som de mest 
resistente mod Fusarium. Forholdstallet for ud-

bytte af afgrødeenheder samt foderværdien i de 
seneste tre års forsøg med majssorter til helsæd 
fremgår af tabel 3 og figur 2 og 3. Udbyttet af 
tørstof i forsøgene under lune og kølige forhold 
er vist i figur 4.

Majs 
Pct. 
tør-
stof

Gram pr. kg tørstof

FK
NDF

FK 
org. 
stof

NEL20,
MJ pr. kg 

tørstof

 Udb. og merudb. pr. ha Fht. for 
udbytte, 

NEL20, 
a.e.

rå- 
protein stivelse sukker NDF

hkg 
tør-
stof

hkg 
sti-

velse

NEL20
GJ

NEL20 
a.e.

Castro 31,0 84 330 46 409 59,9 74,4 6,20 -4,5 -0,9 -2,7 -3,7 97
MAS 11F 31,0 90 330 29 404 57,5 73,6 6,01 -5,3 -1,1 -5,8 -7,8 93
X70A111 31,0 86 333 49 392 59,0 74,8 6,18 -15,4 -4,0 -9,7 -13,0 89
Actura 30,9 86 326 37 399 58,0 74,1 6,06 -1,4 -0,4 -2,8 -3,8 97
Idoll 30,7 84 284 53 427 56,0 71,9 5,86 4,1 -4,7 -2,4 -3,2 97
KXB 1302 30,7 84 296 58 420 58,7 73,5 6,07 7,4 -2,0 2,6 3,6 103
Sphinxx 30,6 84 314 63 387 59,4 75,2 6,17 4,0 -0,4 2,1 2,9 102
Aastar 30,4 90 305 67 398 62,0 75,8 6,31 -0,5 -3,1 1,3 1,7 101
MAS 17E 30,3 89 297 62 399 58,8 74,3 6,09 -1,6 -4,5 -2,5 -3,3 97
EL 3442 30,1 86 279 70 432 60,2 73,6 6,11 -2,0 -7,2 -2,4 -3,2 97
Formula 30,0 88 312 62 395 61,9 75,8 6,30 -9,5 -4,8 -4,5 -6,0 95
RH10085 30,0 88 305 58 402 59,5 74,5 6,13 -5,4 -4,5 -4,3 -5,7 95
Ambrosini 29,8 88 291 45 419 57,4 72,9 5,91 3,4 -3,9 -2,0 -2,7 98
Ampezzo 29,8 85 312 57 406 61,2 75,0 6,23 -0,8 -2,1 0,0 0,0 100
DKC 3014 29,7 90 300 58 425 59,7 73,6 6,13 -4,3 -4,9 -3,6 -4,8 96
Award 29,5 84 282 66 430 58,7 73,0 6,01 4,3 -4,9 0,1 0,1 100
Hobbit 29,5 87 293 64 417 57,8 73,1 6,04 3,1 -3,7 -0,4 -0,5 100
Asgaard 29,5 84 290 61 426 60,2 73,8 6,11 4,9 -3,6 1,8 2,5 102
P8057 29,4 88 307 60 405 59,8 74,6 6,19 -4,5 -4,0 -2,9 -3,9 97
Sunshinos 29,3 90 302 43 417 60,1 74,1 6,11 7,1 -1,1 3,1 4,2 104
Alfastar 29,1 87 304 59 414 60,9 74,6 6,21 3,8 -1,9 2,5 3,4 103
Nitro 28,9 87 290 62 415 61,6 74,8 6,19 5,9 -3,3 3,5 4,7 104
Oberst 28,9 88 290 50 420 58,4 73,2 6,01 0,7 -4,8 -2,2 -3,0 97
LG 30.240 28,8 83 234 91 459 57,5 71,2 5,84 14,7 -9,6 3,6 4,8 104
Rubben 28,7 89 286 60 424 61,3 74,3 6,13 -2,8 -6,3 -2,6 -3,5 97
CSM 0256 28,6 90 248 56 448 58,4 72,0 5,86 -2,1 -11,5 -5,9 -8,0 93
MGM 180205 28,6 90 263 54 441 59,3 72,8 5,95 4,6 -7,6 -0,7 -1,0 99
SL18095 28,5 86 276 64 438 58,6 72,6 5,98 -2,3 -7,6 -4,4 -5,9 95
Cathy 28,4 86 232 85 452 58,3 71,8 5,86 11,0 -10,7 1,8 2,4 102
LG 30.211 28,3 88 295 61 414 61,3 74,8 6,19 2,8 -3,5 1,6 2,2 102
LG 30.223 28,3 89 251 88 429 59,9 73,5 6,06 8,9 -8,3 3,4 4,6 104
ES Marco 28,2 86 303 53 407 57,6 73,5 6,03 -1,1 -3,5 -3,0 -4,0 97
SL 10028 28,2 90 270 50 430 56,2 71,7 5,84 -6,2 -9,5 -8,5 -11,5 90
Valverdi CS 27,9 89 249 69 439 59,0 72,6 5,94 -0,6 -10,9 -4,0 -5,4 95
ES Fortran 27,7 87 273 66 427 59,5 73,4 6,02 -2,9 -8,2 -4,2 -5,7 95
DA Zoi 26,0 97 277 44 426 57,0 72,2 5,91 -12,4 -10,3 -11,3 -15,3 87
Cekob 24,4 94 229 70 436 56,7 71,5 5,78 -13,7 -16,7 -13,8 -18,5 84
PAN 31001 24,3 92 232 86 438 56,1 71,3 5,76 -12,3 -16,0 -13,2 -17,8 85
LSD 1,6 4 39 17 22 1,3 1,4 0,17 6,4 5,4 5,0 6,8

1) Anvil, Atrium, LG 30.211, NK Bull. 

Tabel 1. Fortsat
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Tabel 2. Majssorter til helsæd, 2012. (U2, U3, U4)

Majs

Primo juli Før høst Karakter1) for
Plan-

ter 
med 
side-
skud, 
pct.

Dato 
for 

beg. 
blom-
string

af 
han-

blomst

Kolber 
med 

blottet 
spids, 

pct.

Majs-
brand, 

pct. 
plan-

ter 
med 

angreb

Øjeplet, 
pct. 

dækning 
af 

blade2)

Bladplet, 
pct. 

dækning 
af 

blade2)

Fusarium,
pct. angrebne

plante-
høj-
de3), 
cm

pct. 
dæk-

ning af 
jord-
over-
flade

plan-
ter, 

antal 
pr. m2

kolber, 
antal 

pr. 
plante

plante-
høj-
de3), 
cm

kolbe- 
høj-
de4),
cm

leje-
sæd

kulde-
resi-

stens

kol-
ber 

stæng-
ler

over under over under

2012. 7 fs. 7 fs. 7 fs. 7 fs. 6 fs. 6 fs. 7 fs. 7 fs. 7 fs. 7 fs. 6 fs. 6 fs. 6 fs. 5 fs. 6 fs. 5 fs. 6 fs. 6 fs.
Sortsblanding5) 87 44 9,6 1 201 65 0 9 8 1/8 5 0 0,5 3 0,4 2 3 0
Activate 94 37 9,4 1,1 185 58 0 9 2 29/7 0 0 5 8 1 2 3 0
Kaspian 85 41 9,7 1 189 62 0 9 0 30/7 81 0 14 6 1 4 15 5
Glory 91 35 9,8 1,1 194 61 0 9 4 1/8 3 0 3 2 1 2 0 1
Arcade 90 43 9,9 1,1 194 59 0 9 0 31/7 9 0 4 6 0,4 2 0 0
Kiss 86 40 9,3 1 195 63 0 9 1 31/7 39 0 3 5 6 5 15 3
Keen 87 42 9,8 1 200 74 0 9 2 1/8 76 0 3 4 0,4 2 8 0
Ramirez 86 41 9,5 1 202 67 0 9 0 31/7 26 0 3 5 0,7 2 14 0
Artist 84 47 9,9 1,1 188 56 0 9 1 30/7 16 0 3 2 1 3 5 0
ES Platoon 84 41 10,3 1,2 195 55 0 9 4 1/8 13 0 14 19 0,4 2 5 0
Kroft 86 40 9,6 1 210 64 0 9 0 31/7 0 0 7 7 0,4 0,8 3 0
KXB 1011 85 45 9,7 1 199 68 0 9 1 1/8 51 0 3 4 0,4 2 5 0
Tixxien 78 43 9,9 1 196 56 0 9 1 2/8 0 0 15 20 1 6 7 0
Sunlite 79 39 10,1 1,1 185 60 0 10 9 1/8 2 0 2 5 0,4 3 3 1
Emblem 96 39 8,8 1,2 197 65 0 9 0 31/7 0 0 2 2 0,3 2 0 0
RH11013 84 38 9,7 1,1 196 55 0 9 4 31/7 1 0 3 5 1 3 4 0
Adept 83 45 9,8 1,1 199 60 0 10 1 31/7 1 0 2 3 0,7 5 3 0
Astiano 93 50 9,4 1 195 63 0 9 0 2/8 0 0 3 4 1 4 0 0
Kolter 78 44 9,7 1,1 200 65 0 9 2 2/8 7 0 3 4 1 3 0 0
Kontender 81 36 9,5 1 188 60 0 9 0 1/8 42 0 1 2 0,9 2 12 0
Ambition 89 39 9,8 1,1 204 65 0 10 1 2/8 0 0 2 3 0,5 2 0 0
Treasure 80 46 9,6 1 196 58 0 9 4 30/7 1 0 6 6 1 2 3 0
Kreel 79 41 9,9 1 198 58 0 9 0 1/8 8 0 0,8 2 0,2 1 2 0
Kromwell 81 41 9,7 1,1 207 68 0 9 2 2/8 0 0 2 4 1 2 1 0
Truxx 77 46 9,4 1,1 199 64 0 9 4 4/8 0 0 2 5 0,2 0,4 0 0
Rodriguez KWS 74 40 9,8 1,1 184 55 0 9 1 3/8 0 0 0,8 2 0,2 1 1 0
Coryphee 85 43 9,4 1 198 63 0 9 4 3/8 11 0 2 4 0,9 2 2 0
Severus 86 45 9,8 1,1 194 60 0 9 1 1/8 31 0 2 3 0,5 0,5 9 0
Fieldstar 91 42 9,8 1,1 204 66 0 10 1 2/8 0 0 0,3 0,2 0,5 3 0 0
Aritzo 87 38 9,2 1,1 193 62 0 9 2 2/8 0 0 0,9 1 0,5 2 0 1
Mixxture 86 53 9,8 1,1 203 63 0 9 1 3/8 0 0 3 4 0,3 2 2 0
P7345 80 39 9,7 1 206 71 0 9 0 3/8 3 0 0,2 1 0,2 0,2 1 0
Ascender 74 37 9,7 1 183 50 0 9 0 31/7 1 0 3 4 0,5 0,7 3 0
Lapriora 74 37 9,3 1,1 180 57 0 9 1 31/7 28 0 0,4 3 0,5 2 10 0
Ormeau 74 41 10,3 1,1 193 59 0 9 3 1/8 0 0 0,9 2 0,3 2 0 0
MGM 212591 79 44 10,1 1 194 68 0 9 1 4/8 0 0 1 1 0,9 3 0 0
Shoxx 70 41 9,9 1 183 58 0 9 2 3/8 0 0 5 10 0,9 2 0 0
PR39V43 85 38 9,8 1 206 69 0 9 2 1/8 0 0 3 4 0,5 0,4 3 0
ES Bodyguard 79 43 9,9 1 197 58 0 9 5 2/8 4 0 0,2 0 0,2 3 3 0
Troizi CS 78 40 9,9 1,1 202 62 0 9 1 6/8 4 0 3 4 0,9 2 2 0
Herald 84 43 9,9 1,1 208 62 0 9 1 3/8 32 0 1 2 0,4 2 7 0
Chavoxx 72 38 9,7 1,1 184 56 0 9 1 5/8 1 0 5 9 0,5 2 0 0
Anvil 92 48 9,5 1,1 208 68 0 9 8 3/8 0 0 4 5 0,4 0,6 0 0
Agiraxx 83 45 9,7 1 192 61 0 9 1 3/8 2 0 5 12 0,9 3 5 0
Monty 86 48 10,2 1,1 201 66 0 9 4 2/8 24 0 2 2 0,5 2 3 0
Kougar 82 39 9 1 196 60 0 9 0 4/8 52 1 1 2 0,5 1 9 0
RH11014 77 45 9,7 1,2 215 66 0 9 2 8/8 6 0 1 3 0,2 1 1 0
Utopia 80 43 9,8 1 193 66 0 9 1 6/8 4 0 1 2 0 0,2 0 1
Red bull 73 40 9,5 1,1 204 69 0 9 2 4/8 0 0 2 5 0,2 1 1 0
RH11011 78 48 9,8 1 192 54 0 9 1 6/8 1 0 3 5 0,9 2 2 0
Kajuns 80 37 9,4 1 190 58 0 9 0 4/8 12 0 0,7 1 0,8 2 4 0
NK Bull 84 40 9,7 1 188 60 0 9 7 3/8 17 0 2 2 0,5 1 3 0
Amagrano 83 40 9,8 1 208 63 0 9 0 3/8 19 0 0,9 2 0,4 1 5 0
RH11009 76 43 9,9 1,1 211 69 0 10 6 4/8 0 0 2 4 0,9 1 0 0
Paddy 77 44 9,7 1 195 64 0 9 0 4/8 0 0 0,7 3 0,9 1 0 0

fortsættes
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Majs
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P7892 83 41 9,9 1,1 211 67 0 9 1 3/8 0 0 1 3 0,5 0,6 1 0
CSM 0163 83 42 9,7 1,1 203 56 0 9 1 7/8 2 0 0,9 2 0,2 1 0 1
Atrium 88 47 9,5 1,1 187 59 0 9 4 1/8 11 0 2 2 0,2 3 5 0
Saludo 92 45 9,7 1,1 213 70 0 9 1 4/8 0 0 2 4 1 2 2 0
Castro 82 44 9,1 1,1 197 62 0 9 0 3/8 1 0 2 3 0,4 0,8 0 0
MAS 11F 85 41 9,6 1,1 206 62 0 10 1 1/8 6 0 2 4 0,2 2 4 0
X70A111 75 36 10 1,1 193 57 0 9 5 3/8 0 0 2 2 0,5 1 0 0
Actura 81 39 9,8 1 206 76 0 9 1 5/8 26 0 0,5 0,6 0,3 1 5 0
Idoll 81 39 9,6 1 209 68 0 9 1 3/8 8 0 0,7 2 0,5 4 3 0
KXB 1302 81 40 9,8 1 210 65 0 9 1 4/8 2 0 2 3 0,2 2 1 0
Sphinxx 89 44 9,6 1 192 64 0 10 1 4/8 5 0 0,2 1 0,3 1 3 0
Aastar 86 38 9,8 1,1 197 58 0 10 7 3/8 1 0 1 1 3 3 0 0
MAS 17E 82 42 9,6 1 210 73 0 9 1 7/8 8 0 3 3 0,5 2 2 0
EL 3442 83 43 9,3 1 193 58 0 9 1 8/8 1 0 3 4 0,2 1 1 1
Formula 87 36 9,3 1 196 52 0 9 2 1/8 2 0 2 1 0,6 3 0 0
RH10085 81 40 9,8 1,1 218 71 0 10 1 8/8 0 0 0,5 0,8 0,8 1 0 0
Ambrosini 83 42 9,7 1,1 215 70 0 9 0 5/8 11 0 1 1 0,2 0,5 5 0
Ampezzo 84 43 9,9 1 190 68 0 9 1 4/8 3 0 1 3 0,2 0,3 3 0
DKC 3014 73 41 9,7 1,2 189 68 0 9 1 9/8 0 0 3 5 0,3 1 1 0
Award 82 50 9,8 1 205 66 0 9 0 4/8 0 0 2 2 0,9 2 1 0
Hobbit 86 30 9,5 1 216 61 0 9 3 5/8 0 0 0,4 0,5 0,2 2 1 0
Asgaard 81 38 10,6 1,1 211 67 0 9 5 6/8 0 0 0,5 0,9 0,2 0,6 0 0
P8057 83 37 9,7 1,2 206 63 0 9 3 5/8 0 0 1 3 0,2 0,6 2 0
Sunshinos 90 42 9,8 1,1 196 69 0 9 12 3/8 2 0 1 2 2 1 0 0
Alfastar 78 39 9,7 1,1 193 63 0 9 4 8/8 0 0 2 3 0,2 0,2 0 0
Nitro 87 46 9,7 1,1 202 65 0 9 1 6/8 13 0 0,2 0,2 0,2 0,4 2 0
Oberst 81 38 8,7 1 209 67 0 8 16 7/8 8 0 0,6 1 0,4 0,2 2 0
LG 30.240 82 44 9,6 1 232 83 0 9 1 10/8 0 0 1 3 0,8 2 0 0
Rubben 77 42 9,9 1,1 197 69 0 9 1 9/8 1 0 2 4 1 2 3 0
CSM 0256 74 38 10,1 1,1 219 61 0 9 1 10/8 5 0 0,8 2 0,2 0,4 0 0
MGM 180205 81 47 9,8 1,1 220 78 0 9 1 6/8 4 0 3 4 0,3 1 2 0
SL18095 88 44 9,0 1 229 76 0 9 3 7/8 18 0 2 2 0,3 2 0 0
Cathy 84 41 9,9 1 218 75 0 9 8 8/8 1 0 0,2 0,4 0,5 1 0 0
LG 30.211 84 38 9,9 1 209 71 0 9 5 6/8 2 0 0,5 1 0,2 1 0 0
LG 30.223 85 46 9,3 1,1 206 67 0 9 4 5/8 0 0 0,7 2 0,2 0,8 0 0
ES Marco 78 34 9,6 1,2 219 70 0 9 4 8/8 5 0 3 5 1 3 4 0
SL 10028 82 42 9,5 1,1 214 68 0 9 0 8/8 31 0 1 2 0,2 0,2 3 0
Valverdi CS 77 44 10 1,1 212 63 0 9 3 9/8 0 0 2 2 0,2 0,5 1 1
ES Fortran 83 42 9,9 1 199 66 0 9 1 9/8 14 0 3 3 0,2 1 0 0
DA Zoi 77 36 9,1 1,1 210 69 0 9 2 7/8 24 0 2 3 0,2 0,2 8 0
Cekob 79 48 9,0 1,1 224 80 0 9 1 9/8 4 0 0,8 2 0,3 0,6 6 0
PAN 31001 79 39 9,9 1 218 77 0 9 3 9/8 3 0 0,6 2 0,3 2 5 0

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd, 10 = helt i leje samt 0 = svage og gule planter, 10 = kraftige og grønne planter.
2)  Pct. dækning af to blade lige over/under øverste kolbe.
3) Fra jord til bladspids eller basis af hanblomst.
4) Fra jord til basis af kolbestilk.
5) Anvil,  Atrium, LG 30.211, NK Bull. 

Tabel 2. Fortsat
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Tabel 3. Oversigt over flere års forsøg med majssorter til helsæd

Majs
FK NDF NEL20, MJ pr. kg 

tørstof
Fht. for udbytte 

af  NEL20 a.e.

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Måleblanding1)

a.e. NEL20 pr. ha - - - - - - 121,8142,4117,7
Måleblanding1) 56,2 58,6 60,5 6,09 6,30 6,19 100 100 100
LG 30.223 56,1 58,0 59,9 5,95 6,05 6,06 111 104 104
Nitro 57,6 60,2 61,6 6,07 6,30 6,19 102 100 104
P7345 54,5 56,6 59,0 6,01 6,21 6,28 102 101 103
LG 30.211 56,7 60,1 61,3 5,92 6,30 6,19 103 103 102
Sphinxx 55,2 56,9 59,4 6,00 6,22 6,17 104 100 102
Amagrano 54,7 56,2 58,2 6,03 6,29 6,22 105 108 102
Saludo 55,7 57,3 58,9 6,01 6,23 6,10 103 101 101
Ambition 55,3 57,6 59,9 6,09 6,33 6,32 102 101 101
Mixxture 56,2 57,8 59,4 6,10 6,28 6,17 97 101 101
Aastar 57,6 60,4 62,0 6,11 6,30 6,31 106 100 101
Anvil 55,4 56,2 58,7 6,15 6,12 6,12 100 95 101
Award 54,0 57,2 58,7 5,76 6,11 6,01 98 102 100
Ampezzo 56,8 58,6 61,2 6,11 6,14 6,23 101 97 100
Astiano 55,7 57,4 60,5 6,14 6,24 6,41 96 97 100
Atrium 57,9 61,0 61,8 6,21 6,41 6,30 102 101 100
Aritzo 56,4 58,0 60,2 6,13 6,29 6,22 100 98 99
Ambrosini 53,5 54,6 57,4 5,74 6,00 5,91 103 106 98
PR39V43 55,5 56,4 58,7 6,14 6,34 6,22 97 97 98
Castro 54,4 58,3 59,9 5,81 6,15 6,20 97 100 97
ES Marco 54,0 55,5 57,6 5,82 6,09 6,03 99 103 97
Actura 54,1 56,7 58,0 5,89 6,20 6,06 99 98 97
MAS 17E 55,4 57,0 58,8 5,94 6,15 6,09 97 96 97
Kreel 55,6 58,6 59,9 6,00 6,35 6,25 92 94 97
Kolter 55,9 58,6 60,1 6,07 6,33 6,26 94 95 97
Chavoxx 56,5 60,0 61,5 6,07 6,43 6,35 97 98 97
NK Bull 55,5 59,0 60,2 6,09 6,41 6,29 99 99 97
Activate 56,6 59,5 62,0 6,28 6,50 6,48 93 94 97
DKC 3014 54,9 58,9 59,7 5,93 6,19 6,13 102 99 96
Coryphee 55,0 56,8 58,8 6,02 6,35 6,22 98 102 96
Ormeau 56,4 57,9 60,0 6,16 6,22 6,25 91 91 96
ES Fortran 55,8 57,4 59,5 6,01 6,15 6,02 104 98 95
Formula 57,0 60,1 61,9 6,10 6,33 6,30 99 98 95
Adept 57,5 59,6 61,0 6,21 6,33 6,26 101 95 95
Utopia 55,8 59,2 62,0 6,08 6,32 6,35 95 93 94
Shoxx 56,5 59,0 61,4 6,11 6,39 6,37 96 97 94
Tixxien 55,4 56,9 59,0 6,14 6,18 6,27 95 87 94
Kontender 55,1 58,2 58,5 6,04 6,46 6,20 98 103 93
Kaspian 57,0 58,7 61,7 6,17 6,37 6,43 90 86 93
Paddy 54,5 57,2 58,0 5,84 6,10 5,98 93 100 92
Artist 57,8 59,7 62,2 6,22 6,35 6,40 94 92 92
Kougar 55,6 57,4 57,8 6,09 6,34 6,02 99 98 90
Treasure 56,2 57,7 59,6 5,95 6,21 6,09 92 93 87
Troizi CS 55,2 57,9 58,8 5,97 6,22 5,99 94 92 87
Lapriora 55,5 57,8 58,7 6,07 6,38 6,16 91 93 85
LG 30.240 - 55,2 57,5 - 5,84 5,84 - 101 104
P7892 - 57,4 59,4 - 6,30 6,20 - 102 103
Emblem - 59,1 61,7 - 6,41 6,35 - 102 103
Cathy - 56,2 58,3 - 6,01 5,86 - 106 102
Monty - 58,2 59,5 - 6,27 6,11 - 105 102
Truxx - 59,7 61,5 - 6,38 6,33 - 102 102
Hobbit - 56,0 57,8 - 6,18 6,04 - 104 100
Fieldstar - 57,7 59,0 - 6,36 6,06 - 102 100
Herald - 57,2 58,3 - 6,31 6,12 - 100 99
Severus - 57,8 59,3 - 6,43 6,32 - 99 99
Rubben - 58,8 61,3 - 6,15 6,13 - 97 97
P8057 - 58,2 59,8 - 6,34 6,19 - 103 97
Arcade - 60,1 61,7 - 6,42 6,34 - 96 96
SL18095 - 55,7 58,6 - 5,95 5,98 - 96 95

Majs
FK NDF NEL20, MJ pr. kg 

tørstof
Fht. for udbytte 

af  NEL20 a.e.

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

RH10085 - 56,9 59,5 - 6,21 6,13 - 102 95
Red bull - 58,3 59,1 - 6,35 6,14 - 97 94
Kroft - 57,8 59,0 - 6,36 6,16 - 93 93
Kromwell - 57,4 58,9 - 6,22 6,11 - 93 92
Rodriguez KWS - 57,0 59,1 - 6,32 6,16 - 100 92
Ascender - 57,8 59,4 - 6,27 6,25 - 96 88
Sunshinos - - 60,1 - - 6,11 - - 104
Alfastar - - 60,9 - - 6,21 - - 103
Kajuns - - 58,5 - - 6,15 - - 103
KXB 1302 - - 58,7 - - 6,07 - - 103
Asgaard - - 60,2 - - 6,11 - - 102
Keen - - 61,8 - - 6,54 - - 101
KXB 1011 - - 60,9 - - 6,36 - - 100
RH11009 - - 59,0 - - 6,05 - - 100
MGM 180205 - - 59,3 - - 5,95 - - 99
RH11011 - - 61,1 - - 6,24 - - 99
Sunlite - - 62,1 - - 6,43 - - 99
RH11013 - - 61,0 - - 6,36 - - 98
Agiraxx - - 59,1 - - 6,17 - - 97
CSM 0163 - - 60,8 - - 6,19 - - 97
EL 3442 - - 60,2 - - 6,11 - - 97
Glory - - 59,9 - - 6,22 - - 97
Idoll - - 56,0 - - 5,86 - - 97
Oberst - - 58,4 - - 6,01 - - 97
Ramirez - - 61,7 - - 6,47 - - 97
MGM 212591 - - 60,4 - - 6,09 - - 95
RH11014 - - 58,5 - - 5,94 - - 95
Valverdi CS - - 59,0 - - 5,94 - - 95
CSM 0256 - - 58,4 - - 5,86 - - 93
MAS 11F - - 57,5 - - 6,01 - - 93
ES Bodyguard - - 58,4 - - 6,11 - - 92
SL 10028 - - 56,2 - - 5,84 - - 90
X70A111 - - 59,0 - - 6,18 - - 89
Kiss - - 58,9 - - 6,18 - - 88
DA Zoi - - 57,0 - - 5,91 - - 87
PAN 31001 - - 56,1 - - 5,76 - - 85
Cekob - - 56,7 - - 5,78 - - 84
ES Platoon - - 57,7 - - 5,93 - - 84

1)  2010 og 2011: Atrium, Anvil, Banguy og NK Bull. 2012: Atrium, Anvil, 
LG 30.211 og NK Bull.
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5,40 5,55 5,70 5,85 6,00 6,15 6,30 6,45 6,60 6,75

Majssorter 2011-2012. Lune forhold

Forholdstal

Energiindhold, NEL
20

 MJ pr. kg tørstof

Fht. for udbytte af NEL
20

 a.e. Fht. for udbytte af stivelse

Fht. for FK NDF

5,25

65

Energiindhold, NEL
20

 MJ pr. kg tørstof

Kaspian (-8)
Activate (-5)

Arcade (3)
Kroft (4)
Kreel (6)
Artist (7)

Tixxien (9)
Emblem (10)

Adept (11)
Kontender (12)

Kromwell (13)
Kougar (13)

Ascender (13)
Severus (14)

Kolter (14)
Treasure (15)

Astiano (15)
Fieldstar (16)

Ambition (16)
Rodriguez KWS (16)

Herald (17)
Shoxx (17)

Chavoxx (18)
Ormeau (18)

Troizi CS (19)
Mixxture (19)
Lapriora (19)

Utopia (19)
Aritzo (19)

Coryphee (20)
Truxx (20)

Red bull (21)
P7345 (21)
Monty (22)
Paddy (22)

Amagrano (23)
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P7892 (25)
Atrium (26)
Actura (26)
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Ambition (40)
Artist (41)

Astiano (41)
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Fieldstar (43)
Kroft (43)

Emblem (44)
Kreel (44)

Kolter (44)
Adept (45)

Kontender (45)
Kougar (47)
Truxx0 (47)
Aritzo (47)

Treasure (47)
Coryphee (48)

Severus (49)
Kromwell (49)

Anvil (50)
Mixxture (51)

Monty (51)
NK Bull (51)
Utopia (51)

Shoxx (51)
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Paddy (52)

Castro (53)
Ascender (53)

P7345 (53)
Red bull (54)
Lapriora (54)
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Amagrano (56)

Ormeau (56)
Saludo (56)

Troizi CS (56)
Atrium (56)

Formula (58)
Sphinxx (58)
Hobbit (59)

RH10085 (60)
MAS 17E (60)

Award (61)
ES Marco (62)

Cathy (62)
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Majssorter 2011-2012. Kølige forhold

Energiindhold, NEL
20

 MJ pr. kg tørstof
5,40 5,55 5,70 5,85 6,00 6,15 6,30 6,45 6,60 6,755,25

65
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Sorter til kernemajs
I 2012 er der gennemført fire forsøg med majs-
sorter til kernemajs. Forsøgene er gennemført på 
JB 1 til 7. Forfrugten er majs i tre forsøg og korn 
i et forsøg. Tre forsøg er tilført husdyrgødning. 
Forsøgene er gødsket efter NaturErhvervstyrel-
sens normer for kvælstof til kernemajs.
 Det er tilstræbt at så 9,5 frø pr. m2. Forsøgene 
er sået fra 27. april til 3. maj og er høstet fra 25. 
til 30. oktober. I tre forsøg er foderværdien til 
søer og svin analyseret. I samme forsøg, men kun 
i ti sorter, er analyseret foderværdi til kvæg i kol-
ber med svøbblade til kolbemajs. Forsøgsplan og 
resultater er vist i tabel 4.
 I et forsøg har der været tendens til lejesæd 
i sorterne KXB 1004, Yukon og Glory. Til kerne-
majs er det vigtigt, at sorterne har en god stand-
fasthed, da kernemajs høstes tre til fire uger se-
nere end helsæd. Der har været nedknækning 
af kolber i flere sorter, uden kolben har været 

Figur 3. Majssorter til helsæd, 2011 til 2012. Figuren 
til venstre viser resultater under lune dyrkningsfor
hold ved Varde i Sydvestjylland, Hellevad i Sønder
jylland, Ullerslev på Fyn og Tystofte på Sjælland 
(otte forsøg). Figuren til højre viser gennemsnitsre
sultater fra forsøgene under kølige dyrkningsfor
hold ved Holstebro, Aars og Hjørring (seks forsøg), 
foderværdien NEL20 i MJ pr. kg tørstof samt udbytte 
af NEL20 a.e., FK NDF og udbytte af stivelse som 
forholdstal i forhold til målesortsblandingen. Tal
let i parentes efter sortsnavnet angiver, hvor mange 
dage før eller efter den 1. september sorten teore
tisk har været høstklar, dvs. har opnået 32 procent 
tørstof. Antallet af dage er beregnet ud fra forsøge
nes høstdato, forskellene i tørstofindhold ved høst 
og ud fra en antagelse om, at tørstofindholdet stiger 
med 0,3 procentenheder pr. døgn i tiden op til høst.
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Figur 4. Majssorter til bioenergi, 2011 til 2012. Fi
guren viser udbyttet af tørstof under lune og kølige 
dyrkningsforhold. Lune dyrkningsforhold er forsøge
ne ved Varde i Sydvestjylland, Hellevad i Sønderjyl
land, Ullerslev på Fyn og Tystofte på Sjælland (otte 
forsøg). Kølige dyrkningsforhold er forsøgene ved 
Holstebro, Aars og Hjørring (seks forsøg). Sorterne 
er sorteret, så den højest ydende under lune forhold 
står øverst, og den lavest ydende står nederst.
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knækket helt af. Mest nedknækning af kolber 
har der været i sorterne Asgaard og KXB 1004.
 Sorterne har haft fra 0 til 85 procent kolber 
med blottet spids. Sorterne Kougar, Kontender, 
KXB 0306 og Lapromessa har haft flest udæk-
kede kolbespidser. Udækkede kolbespidser kan 
øge risikoen for angreb af Fusarium i kolben.
 Den 1. september er der i alle sorter mindre 
forekomster af øjeplet og bladplet på de to 
blade lige over øverste kolbe. Den 1. oktober 
er angrebet øget markant i nogle sorter. I andre 
sorter er angrebet uændret eller svagt øget. Der 
er i de fleste sorter mere øjeplet end bladplet. 
Mest øjeplet er der på Amagrano, Lapriora, LG 
30.211, Kontender og Yukon. Mest bladplet er 
der på Lapriora og PR39V43. Samlet set er La-
priora, PR39V43, Amagrano, Rodriguez KWS, 
Kontender og Lapromessa mest angrebet af 
bladsvampe. Fieldstar, Asgaard og KXA 0306 og 
Ambition er mindst angrebet og må betragtes 
som de mest resistente sorter mod bladsvam-
pe.

Vandindholdet i kernerne ved høst har været la-
vest i sorterne Lapriora, Activate og Yukon.
 I tre forsøg analyseres sorterne for indhold 
af fusariumtoksinerne DON og ZEA i kernerne. 
Der er registreret DON og ZEA over detektions-
grænsen på henholdsvis 50 og 5 µg pr. kg tørstof 
i flere sorter i alle tre forsøg. Grænseværdien i 
fuldfoder med 88 procent tørstof til svin er 900 
µg DON pr. kg, 250 µg ZEA pr. kg til søer og slag-
tesvin og endelig 100 µg ZEA pr. kg til smågrise 
og gylte. I et forsøg er indholdet af DON højere 
end grænseværdien i sorten Lapriora, og indhol-
det af ZEA er højere end grænseværdien i sorter-
ne Lapriora, Award, Aritzo, PR39V43, Ambition, 
Fieldstar og Glory.
 Målesorten Lapriora giver 75,9 hkg kerne pr. 
ha med 15 procent vand eller 7.929 FEsv pr. ha. 
Sorterne Amagrano, KXB 1004 og Lapromessa 
har givet et signifikant større kerneudbytte end 
Lapriora, mens sorterne KXA 0306 har givet et 
signifikant mindre udbytte. I forsøgene analyse-
res sorterne for foderværdi til svin. Den sildigere 
sort Amagrano har den bedste kombination af 
et stort udbytte af foderenheder og et højt ener-

Vælg en majssort til helsæd, der
•	 	hvert	år	i	dyrkningsområdet	ligger	på	31	

til 33 procent tørstof ved høst inden mid-
ten af oktober

•	 	har	god	standfasthed
•	 	giver	et	stort	og	stabilt	udbytte	gennem	

flere år
•	 	har	god	kulderesistens
•	 	har	 god	 resistens	mod	 bladplet,	 øjeplet	

og Fusarium.

Til malkekøer skal
•	 	energikoncentrationen	være	mindst	6,40	

MJ pr. kg tørstof
•	 	FK	NDF	være	høj.

Til kvier må
•	 	energikoncentrationen	gerne	være	lav.

Til bioenergi skal
•	 	udbyttet	af	tørstof	være	stort.

Vælg to til tre sorter. Det øger dyrkningssik-
kerheden. Sorterne bør dyrkes hver for sig.

Strategi

Vælg en majssort til kernemajs og 
 kolbemajs, der
•	 	til	 kernemajs	kan	høstes	 i	midten	af	ok-

tober med højest 40 procent vand i ker-
nerne

•	 	til	kolbemajs	kan	høstes	i	midten	af	okto-
ber med mindst 55 procent tørstof i kol-
ber med svøbblade

•	 	har	god	standfasthed
•	 	har	et	lavt	indhold	af	fusariumtoksinerne	

DON og ZEA
•	 	har	 god	 resistens	 mod	 bladplet	 og	 øje-

plet
•	 	har	givet	et	stort	og	stabilt	kerneudbytte	

i flere års forsøg.

Til kernemajs skal 
•	 	indholdet	af	FEsv	pr.	kg	tørstof	være	højt.

Til kolbemajs skal
•	 	indholdet	 af	 NEL20 pr. kg tørstof være 

højt.

Strategi
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giindhold til svin. Blandt de tidlige sorter har 
Yukon klaret sig bedst.
 Tabel 5 viser foderværdien i kolber med svøb-
blade i ti sorter til kolbemajs.
 Forholdstallet for udbytte, foderværdi til svin 
og vandprocent ved høst for de seneste to års 
forsøg med majssorter til kernemajs fremgår af 
tabel 6 samt figur 5 og 6.

Tabel 4. Majssorter til kernemajs. (U5)

Majs

Plan-
ter 
pr. 
m2

Plan-
te-

høj-
de1), 
cm

Kol-
be-
høj-
de2), 
cm

Kar. 
for 

leje-
sæd3)

Pct. 
plan-

ter 
med 
side-
skud

Pct. 
kolber 

ned-
knæk-

ket

Pct. 
kol-
ber 

med 
blot-
tet 

spids

Øjeplet, 
pct. 

dækning af 
blade4)

Bladplet, 
pct. 

dæk-
ning af 
blade4)

Pct. 
vand 

i 
kerne

TKV5)

Fusarium, 
µg pr. kg 
tørstof

Pct. af tør-
stof

EFOS 
svin

FEsv
pr.

100 
kg 

tør-
stof

Udbytte og mer-
udbytte

pr. ha

DON ZEA
rå-

pro-
tein

rå-
fedt

hkg 
ker-
ne6)

hkg 
ker-
ne, 
net-
to6)

FEsv 
1/9 1/10 1/9 1/10

2012. 4 forsøg 3 fs. 3 fs. 3 fs. 3 fs. 3 fs. 3 fs.
Lapriora 8,5 175 63 0 0 0 34 0,8 9 0,0 21 34,2 213 374 640 8,3 5,0 88,9 140,3 75,9 64,7 9.051
Activate 8,3 194 73 0 0 5 0 1 3 0,1 6 34,7 236 66 5 7,5 4,7 85,5 132,8 1,0 0,6 -371
Yukon 8,8 228 94 0 0 0 0 2 7 0,1 2 34,9 215 69 5 7,0 4,5 86,6 136,0 6,0 4,7 417
Kontender 8,6 190 69 0 0 0 68 3 7 0,2 3 36,0 231 88 5 7,5 4,8 86,2 135,4 4,5 2,8 202
Coryphee 8,8 213 75 0 1 0 21 3 4 0,1 0 36,2 221 50 5 8,1 4,4 89,0 141,4 3,0 1,4 432
Rodriguez KWS 8,9 188 70 0 0 0 1 0,6 5 0,1 8 36,9 211 99 177 8,1 5,3 87,4 138,7 4,2 2,0 392
Lapromessa 8,6 206 76 0 0 0 55 1 6 0,3 4 37,1 254 50 5 8,3 4,6 84,4 127,2 6,3 3,6 -164
Glory 9,0 210 76 0 0 3 6 0,3 3 0,3 0,0 37,6 231 180 5 7,1 4,5 87,0 136,0 4,6 1,9 255
Amagrano 8,7 223 79 0 0 0 34 0,2 9 0,3 4 38,1 230 104 18 7,8 4,9 86,5 136,1 10,9 6,7 990
PR39V43 8,8 204 84 0 0 0 0 0,8 4 0,1 20 38,9 211 235 5 7,8 4,4 86,3 137,0 1,6 -1,4 -26
KXB 1004 8,8 220 94 0 0 15 29 0,3 4 0,1 2 39,2 219 50 5 8,2 4,5 85,0 133,3 9,6 4,9 637
Kougar 8,2 201 73 0 0 1 85 1 2 0,3 2 39,2 228 54 5 7,6 4,3 85,9 133,3 0,3 -2,6 -417
Mixxture 8,5 204 73 0 0 0 2 4 5 0,1 0,8 39,3 201 50 5 7,6 4,0 86,3 133,0 3,8 0,2 -41
Aritzo 8,1 189 73 0 1 2 0 0,4 2 0,0 0,1 39,6 216 498 12 7,2 4,8 87,2 138,1 -2,6 -5,2 -447
Fieldstar 8,7 200 80 0 1 1 0 0,3 0,8 0,1 0,0 39,7 218 870 8 7,2 4,7 86,9 139,1 1,6 -1,9 112
Kalientes 8,9 213 86 0 1 1 60 2 2 0,1 0,3 39,8 238 60 5 8,0 4,1 87,7 136,9 2,6 -1,1 84
Ambition 8,7 213 80 0 0 5 1 0,2 2 0,1 0,1 39,8 247 188 5 7,0 5,0 86,7 137,1 3,8 -0,2 237
Award 8,7 199 83 0 1 1 0 2 4 0,0 2 40,6 224 437 17 7,5 4,2 88,8 140,3 1,5 -2,5 179
Idoll 8,4 220 81 0 0 0 16 0,9 6 0,1 2 40,9 243 50 5 7,9 4,3 87,1 135,7 2,2 -2,1 -43
LG 30.211 8,8 213 96 0 7 9 6 0,1 8 0,1 1 41,3 231 50 5 7,7 4,3 84,4 130,9 -0,3 -4,3 -639
KXA 0306 8,5 223 88 0 3 2 61 1 1 0,1 0,4 41,6 199 158 20 8,3 4,0 88,6 138,2 -7,9 -10,6 -1.063
Asgaard 9,4 210 83 0 7 45 0 1 2 0,2 0,1 41,6 222 57 5 7,7 4,2 87,4 136,0 0,9 -3,6 -173
LSD 0,4 0,4 1,5 5,1 4,8

1) Fra jord til basis af hanblomst.
2) Fra jord til basis af kolbestilk.
3) Skala 1-10, hvor 0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje.
4) Pct. dækning af to blade lige over øverste kolbe.
5)  Med 15 pct. vand.
6)  Hkg kerne med 15 pct. vand korrigeret for energiomkostninger til tørring. Der er regnet med 1,15 kr. i energiomkostninger pr. hkg kerne med 15 pct. 

vand for hver procent nedtørring til 15 pct. vand og 150 kr. pr. hkg kerne med 15 pct. vand.

Tabel 5. Sorter til kolbemajs. (U5)

Majs 
Pct. 
tør-
stof

Gram pr. kg tørstof

FK
NDF

FK 
org. 
stof

NEL20,
MJ 

pr. kg 
tørstof

rå- 
pro-
tein 

sti-
velse

suk-
ker NDF

2012. 3 forsøg
Lapriora 54,7 78 616 11 170 74,3 86,7 7,68
Coryphee 54,8 76 601 16 196 69,7 85,8 7,56
Kougar 50,8 73 582 14 233 67,8 84,4 7,45
Kontender 51,9 75 588 16 200 68,9 85,7 7,53
Activate 57,9 71 557 11 234 73,9 85,4 7,41
Yukon 54,7 67 572 11 217 76,0 86,5 7,50
Amagrano 49,9 76 550 17 241 74,5 85,1 7,47
PR39V43 51,9 72 573 43 214 78,7 87,0 7,66
Ambition 51,5 66 518 19 261 78,8 85,8 7,30
Lapromessa 50,9 81 561 14 224 65,5 84,1 7,33
LSD 2,1 6,0 ns 16 ns ns ns ns
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Tabel 6. Oversigt over flere års forsøg med majssorter til kernemajs

Majs

Pct. vand
 i kerner

FEsv 
pr. 100 kg tørstof

Forholdstal for 
udbytte af FEsv 

Forholdstal for 
udbytte af kerne1)

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Antal forsøg 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4
Lapriora, FEsv eller
hkg pr. ha - - - - - 9.610 9.794 9.051 77,7 82,6 75,9
Lapriora 41,7 36,2 34,2 145,5 139,5 140,3 100 100 100 100 100 100
Amagrano 44,7 38,8 38,1 137,6 135,3 136,1 103 111 111 109 114 114
Lapromessa 43,4 38,7 37,1 136,1 135,5 127,2 101 103 98 108 106 108
Yukon 37,4 34,8 34,9 136,8 133,1 136,0 93 94 105 99 99 108
Ambition 43,0 39,5 39,8 140,3 136,2 137,1 97 100 103 101 103 105
Mixxture 44,3 39,8 39,3 139,3 132,4 133,0 94 92 100 98 97 105
Coryphee 42,1 37,2 36,2 142,9 139,9 141,4 100 104 105 102 104 104
Award 45,1 40,8 40,6 140,3 141,6 140,3 94 100 102 98 98 102
PR39V43 42,4 39,4 38,9 136,0 134,0 137,0 94 98 100 101 102 102
Aritzo 41,2 38,9 39,6 140,6 136,8 138,1 96 95 95 99 97 97
Kontender - 37,0 36,0 - 135,2 135,4 - 102 102 - 106 106
Rodriguez KWS - 37,5 36,9 - 136,0 138,7 - 100 104 - 103 106
Activate - 35,7 34,7 - 134,9 132,8 - 93 96 - 96 101
Kougar - 36,9 39,2 - 134,0 133,3 - 101 95 - 105 100
KXB 1004 - - 39,2 - - 133,3 - - 107 - - 113
Glory - - 37,6 - - 136,0 - - 103 - - 106
Idoll - - 40,9 - - 135,7 - - 100 - - 103
Kalientes - - 39,8 - - 136,9 - - 101 - - 103
Fieldstar - - 39,7 - - 139,1 - - 101 - - 102
Asgaard - - 41,6 - - 136,0 - - 98 - - 101
LG30211 - - 41,3 - - 130,9 - - 93 - - 100
KXA 0306 - - 41,6 - - 138,2 - - 88 - - 90

1) Af kerne med 15 pct. vand.
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FEsv pr. 100 kg tørstof

Udbytte pr. ha

Kernemajs 2011-2012. Hele landet

Udbytte, hkg kerne pr. ha (med 15 pct. vand)
Udbytte, 100 FEsv pr. ha FEsv pr. 100 kg tørstof

Yukon (34,9)

Activate (35,2)

Lapriora (35,2)

Kontender (36,5)

Coryphee (36,7)

Rodriguez KWS (37,2)

Lapromessa (37,9)

Kougar (38,1)

Amagrano (38,5)

PR39V43 (39,2)

Aritzo (39,3)

Mixxture (39,6)

Ambition (39,7)

Award (40,7)

Figur 5. Majssorter til kernemajs 2011 og 2012. 
Gennemsnitsudbytte af hkg kerne og FEsv som for
holdstal i forhold til Lapriora. Tallet i parentes efter 
sortsnavnet er vandprocenten i kernerne ved høst.



421

Majs – gødskning

Gødskning
Konklusion
Det optimale kvælstofniveau i majs til helsæd er 
i fire forsøg i 2012 bestemt til 205 kg kvælstof 
pr. ha inklusive startgødning. Det er usædvanligt 
højt og 111 kg højere end i tilsvarende forsøg i de 
foregående år. Det normalt lave kvælstofbehov 
i majshelsæd skyldes, at forsøgene gennemføres 
på arealer, der er tilført meget husdyrgødning i 
årene forud.
 I tre forsøg med stigende mængder kvælstof 
til kernemajs i 2012 er der bestemt en optimal 
kvælstofmængde på 88 kg kvælstof pr. ha inklu-
sive 13 kg kvælstof pr. ha, tilført i startgødning. I 
11 forsøg i 2011 blev der fundet et kvælstofbe-
hov på 111 kg kvælstof pr. ha.
 I to forsøg med startgødning til majshelsæd 
er der ikke opnået merudbytter for startgødning 
indeholdende Humifirst eller for startgødning 
med kalium.
 Tre års forsøg med kalium til majshelsæd ef-
ter majshelsæd eller kløvergræs viser, at
•	 	der	 i	 nogle	 forsøg	 er	 opnået	 særdeles	 høje	

merudbytter for tilførsel af kalium
•	 	der	specielt	ved	kaliumtal	under	5,0	om	for-

året er stor risiko for udbyttetab, hvis der ikke 
tilføres tilstrækkeligt kalium

•	 	der	ved	et	indhold	af	kalium	i	en	planteprøve	
i juli på under 2,0 procent af tørstof vil være 
stor risiko for udbyttetab som følge af kalium-
mangel. Ved et indhold over 3,0 er planten 
velforsynet.

•	 	en	tilførsel	på	150	til	225	kg	kalium	er	renta-
bel ved lave kaliumtal.

Demonstrationer i 2012 tyder på, at forsuring af 
gylle med fosforsyre kan forbedre majsens for-
syning med fosfor i begyndelsen af vækstperio-
den, men effekten har ikke været på niveau med 
placeret fosfor i mineralsk gødning.
 Gentagne bladanalyser i 2011 og 2012 viser, 
at indholdet af de enkelte næringsstoffer i blad-
tørstoffet falder i løbet af vækstperioden i takt 
med, at tørstofproduktionen stiger. Faldet er 
forskelligt for de forskellige næringsstoffer. 

Stigende mængder kvælstof til majshelsæd
I 2012 er tre af de fire forsøg gennemført på 
JB 1. Forfrugten er majshelsæd i alle fire for-
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Kernemajs 2011-2012. Lune forhold
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Figur 6. Majssorter til kernemajs 2011 og 2012. Fi
guren øverst viser resultater fra fem forsøg under 
lune forhold på Lolland, Fyn og i Sydjylland. Figuren 
nederst viser resultater fra tre forsøg under kølige 
forhold, dvs. forsøgene ved Brædstrup, Randers og 
Viborg. Tallet i parentes efter sortsnavnet er vand
procenten i kernerne ved høst.
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søg, og der er tilført husdyrgødning i alle årene 
forud. Se tabel 7.
 N-min indholdet ved vækstsæsonens begyn-
delse er målt til 40 kg kvælstof pr. ha. Merud-
byttet for tilførsel af kvælstof har i 2012 været 
betydeligt højere end i de foregående år. En af 
årsagerne hertil kan være, at der er tabt kvælstof 
ud af rodzonen ved udvaskning i juli på grund 
af store nedbørsmængder. Proteinprocenten i 
2012 er ved samme kvælstoftilførsel på samme 
niveau som i foregående år. En bedømmelse af 
sygdommene bladplet, majsbladplet, Fusarium 
og majsøjeplet før høst viser kun svage angreb 
og ingen sammenhæng mellem kvælstoftilførsel 
og angrebsgrad. 

Stigende mængder kvælstof til kernemajs
Forsøgsplan og resultater fremgår af tabel 8. For-
søgene er gennemført på sandjord med majshel-
sæd eller kernemajs som forfrugt og er tilført 
husdyrgødning i årene forud. Kun ét af de tre for-
søg er tilført startgødning. De stigende mængder 
kvælstof er tilført ved såning. I forsøgsled 7 er til-
ført 50 kg kvælstof pr. ha ved såning og 100 kg 
kvælstof pr. ha midt i juni. Kvælstofoptagelsen 
i majs er meget beskeden i maj og begyndelsen 
af juni. Derfor vil en delt gødskning nedsætte 
risikoen for kvælstoftab i år med store nedbørs-

mængder i forsommeren. Ved vækstsæsonens 
begyndelse har en N-min prøve vist et indhold af 
tilgængeligt kvælstof i rodzonen på 44 kg pr. ha.
 Plantetal og angreb af Fusarium er ikke påvir-
ket af stigende tilførsel af kvælstof. Proteinpro-
centen øges ved stigende tilførsel. I forsøgsled-
det, hvor 100 ud af de tilførte 150 kg kvælstof 
pr. ha tilføres medio juni, er proteinprocenten 
betydeligt højere, end hvor 150 kg er tilført før 
såning. Merudbyttet for tilførsel af kvælstof er 
lavt i 2012. Kvælstofudnyttelsen af det tilførte 
kvælstof er derfor lav. 

Startgødning til majshelsæd
Der er anlagt tre forsøg for at belyse effekten af 
startgødning med Humifirst og effekten af at til-
sætte kalium til startgødningen. Ét af de tre for-
søg er kasseret på grund af problemer med frem-
spiring. De to gennemførte forsøg er anlagt på JB 
3 og 4. Fosfortallene er i forsøgene henholdsvis 
4,8 og 8,2 og kaliumtallene 7,0 og 9,7. Forsø-
gene er tilført husdyrgødning før såning. I alle 
forsøgsled er der placeret 30 kg kvælstof pr. ha.
 Resultater af afprøvning af startgødning med 
Humifirst fremgår af tabel 9. Gødningen med 

Billedet til venstre viser en majsmark, som er un
derforsynet med næringsstoffer. Planterne er lave, 
spinkle, lyse, visnet nede fra og gået alt for tidligt af 
vækst. Billedet til højre viser kolber fra samme mark 
med en særdeles mangelfuld udvikling af kerner og 
kolber. (Fotos: Martin Mikkelsen, Videncentret for 
Landbrug).

Tabel 7. Stigende mængder kvælstof til majs
helsæd. (U6)

Majs-
helsæd

2007-2011 2012

Procent 
råprotein 
i tørstof 

Udb. og 
merudb., 
a.e.1) pr. 

ha

Procent 
råprotein 
i tørstof 

Udbytte,
høstet kg 
N pr. ha 

Udb. og 
merudb.,  

NEL20 
a.e.

2)
  pr. 

ha

Netto-
merudb., 

NEL20 
a.e. pr. 

ha

Forfrugt korn
Antal forsøg 11 11 4 4 4 4
Grundgødet 8,2 107,2 8,4 156 105,1 -
50 N 8,6 8,1 8,4 165 6,6 3,4
100 N 8,9 10,3 8,9 185 12,4 6,5
150 N 9,1 11,3 9,1 205 23,1 14,5
200 N 9,2 11,5 9,5 218 24,7 13,3
250 N 9,3 10,5 9,5 216 23,4 9,3
LSD ns

20072011 2012
Gns. Nmin i rodzonen, 
kg N pr. ha 41 (2467) 39 (2957)
Gns. opt. Nmængder, 
kg N pr. ha 94 (20182) 205 (163254)
Gns. merudb. ved opt., 
hkg pr. ha 12,2 (031,4) 29,3 (1444,2)

1)  Angivelse af udbytte og beregning af optimum er i a.e. baseret på den 
skandinaviske foderenhed.

2)  Beregning af optimum er foretaget ud fra udbyttet baseret på NorFor 
foderenheder.
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Humifirst er en NP-gødning (NP 16-5), der er 
samgranuleret med humin- og fulvinsyre, stam-
mende fra humus. Ved placering af 16 kg fosfor 
pr. ha er der kun tildelt 8 kg fosfor i NP 16-5-0 
med Humifirst. Resten er tildelt i triplefosfat. 
Gødningstypen med Humifirst blev afprøvet i 
landsforsøgene fra 2006 til 2008, og i nogle af 
forsøgene blev der registreret signifikante mer-
udbytter for tilsætning af Humifirst. 
 Der er opnået merudbytter for placering af 
stigende mængder fosfor. Effekten af startgød-
ning kan også ses på plantehøjden samt på ka-
rakterer for plantefarve og rodudvikling, målt 

eller bedømt midt i juli. Hverken på udbytte, 
plantefarve eller rodudvikling er der registreret 
nogen effekt af tilsætning af Humifirst til start-
gødningen.
 Resultatet af tilsætning af kalium til startgød-
ningen og tilførsel af kalium efter såning fremgår 
af tabel 10. I startgødning er der placeret 16 kg 
kalium i en NPK 15-3-13 fra Yara. For at under-
søge merudbytte for kalium generelt i forsøget 
er der i andre forsøgsled tildelt henholdsvis 16 
kg og 100 kg kalium i kaliumklorid efter såning.
 I forsøgene er der ikke opnået merudbytte 
for tilførsel af ekstra kalium udover gyllen. Ind-
holdet af kalium i en planteprøve, udtaget i juni 
og juli, viser også så høje niveauer af kalium, at 
planterne er velforsynede med kalium. Tilførsel 
af kalium sammen med startgødningen har hel-
ler ikke påvirket udbyttet. Det samme var tilfæl-
det i tre forsøg, gennemført i 2011. 

Kalium til majshelsæd
Majsens behov for kalium forventes normalt at 
være dækket af kalium i kvæggylle. Meget store 
udbytter og lave kaliumindhold i gyllen har rejst 
spørgsmålet, om der tilføres kalium nok til at 
sikre et optimalt udbytte i majshelsæden. Samti-
dig dyrkes en del majs til tyske biogasanlæg. Her 
tilføres ikke altid husdyrgødning. I 2012 er der 
gennemført syv forsøg med kalium til majs, hvor 
de fire forsøg er med majshelsæd og tre forsøg 
med kløvergræs som forfrugt. Forsøgene er ikke 
tilført husdyrgødning, men ved forfrugt majshel-
sæd er tilført 150 kg kvælstof pr. ha i handels-
gødning samt 100 kg startgødning af typen NP 
20-10-0. Ved forfrugt kløvergræs er tilført 70 kg 
kvælstof pr. ha samt startgødning. Fem af de i alt 
syv forsøg er gennemført på JB 1. Se tabel 11.

Tabel 8. Stigende mængder kvælstof til kerne
majs. (U7)

Kernemajs

2008-
2011 2012

Udb. og 
merudb., 
hkg kerne 

pr. ha

Pct. 
 råprotein 

i kerne-
tørstof

Kg N i 
kerne pr. 

ha

Udb. og 
merudb., 
hkg kerne 

pr. ha 

Netto-
merudb., 
hkg kerne 

pr. ha

Antal forsøg 11 3 3 3 3
Grundgødet1) 67,7 7,8 51,7 45,8 -
50 N1) 7,7 8,1 56,5 5,7 2,4
100 N1) 11,7 8,5 63,6 8,9 2,9
150 N1) 13,6 8,8 65,9 9,2 0,3
200 N1) 12,7 9,0 66,6 8,5 -3,1
250 N1) 12,4 9,3 72,0 10,9 -0,7
50 N +100 N1), 2) - 9,4 71,6 10,3 0,9
LSD  10,5 ns

20082011 2012
Gns. Nmin i rodzonen,  
kg N pr. ha 53 (10100) 44 (1482)
Gns. opt. Nmængder,  
kg N pr. ha 111 (20208) 88 (40170)
Gns. merudb. ved opt., 
hkg pr. ha 13,9 (0,327,13) 10,5 (1,221,1)

1) Alle forsøgsled er tilført fra 0-40 kg N pr. ha i startgødning.
2) 50 N tilført ved såning og 100 N medio juni.

Tabel 9. Startgødning til majs med og uden Humifirst. (U8)

Kg P placeret 
ved såning

Kg NP 
16-5-0 med 
Humifirst1)

Plantehøjde, cm Karakter for farve2) Kar. for rodudvikling2) Udbytte, a.e. NEL20 pr. ha

Standard- 
gødning

Gødning med 
Humifirst

Standard- 
gødning

Gødning med 
Humifirst

Standard- 
gødning

Gødning med 
Humifirst

Standard- 
gødning

Gødning med 
Humifirst

Antal forsøg 3 3 3 3 3 3 2 2
 0 - 30 - 6 - 6 - 73,2 -
 5 100 33 33 7 7 8 8 79,2 79,1
 8 150 34 34 8 7 8 8 77,6 74,9
13 - 35 34 8 7 - 8 87,7 -
16 150 36 - 8 - 9 - 83,2 81,4
LSD ns

1)  I forsøgsled, tildelt Humifirst, er anvendt den angivne mængde. Derudover er der suppleret op med fosfor til det angivne niveau.
2)  Skala 0-10, hvor 10 = mest mørkegrøn og størst rodudvikling.
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I tre af de fire forsøg med majshelsæd som for-
frugt er der opnået særdeles høje merudbytter 
for tilførsel af kalium. Der har været økonomi i 
tilførsel af op til 150 kg kalium pr. ha. Indholdet 
af kalium i en planteprøve, udtaget midt i juli i 
forsøgsleddet uden tilførsel af kalium, viser et 
indhold på under 2,0 procent kalium, det vil 
sige så lavt, at det indikerer alvorlig mangel på 
kalium. 
 Ved majshelsæd efter kløvergræs forventes et 
stort kaliumbehov, fordi græsset optager meget 
kalium. Til gengæld kan kalium blive frigivet se-
nere ved omsætning af plantemassen. Kaliumtal 
efter kløvergræs er normalt lave. I de tre forsøg 
har de varieret fra 3,8 til 7,7. Indholdet af kalium 
i planteprøver viser et højt niveau af kalium, 
men i ét af de tre forsøg er der målt et så lavt ind-
hold, at det indikerer kaliummangel. I samme 
forsøg er målt det laveste kaliumtal, og i dette 
forsøg er opnået et stort merudbytte for tilførsel 
af kalium.

Tabel 10. Startgødning og kalium til majshel
sæd. (U8)

Placeret ved 
såning

Efter 
såning Medio juni Medio juli Udbytte 

og mer-
udb., 
NEL20 

a.e. pr. 
ha

kg P pr. 
ha

kg K pr. 
ha

kg K pr. 
ha

plante-
højde, 

cm

kar. for 
plante-
farve1)

pct. P pct. K

Antal 
forsøg 3 3 3 3 2
 8 0 - - 8 - - 77,6
 9 16 - 34 7 0,34 3,04 -2,2
13 0 - 35 8 0,33 2,67 10,1
13 0 16 36 8 0,29 3,33 11,0
13 0 100 35 8 0,35 2,37 0,5
LSD 4,5

1) Skala 0-10, hvor 0 = gule planter, og 10 = mørkegrønne planter.

Tabel 11. Stigende mængder kalium til majshelsæd. (U6, U9)

Majshelsæd

Alle forfrugter Forfrugt majshelsæd Forfrugt kløvergræs

medio juli, 
pct. kalium i 

tørstof

udb. og 
merudb., 
NEL20 a.e. 

pr. ha

netto-
merudb., 

NEL20, a.e. 
pr. ha

medio juli, 
pct. kalium i 

tørstof

udb. og 
merudb., 
NEL20 a.e. 

pr. ha

netto-
merudb., 

NEL20, a.e. 
pr. ha

medio juli, 
pct. kalium i 

tørstof

udb. og 
merudb., 
NEL20 a.e. 

pr. ha

netto-
merudb., 
NEL20 a.e. 

pr. ha

20102012. 13 forsøg  2012. 4 forsøg 2012. 3 forsøg
Grundgødet 2,25 90,6 - 1,85 114,2 - 2,59 68,20 -
75 kg K 2,69 6,2 2,7 2,43 6,9 3,4 3,21 6,80 3,3
150 kg K 2,95 9,3 2,3 2,46 14,0 7,0 3,75 5,50 -1,5
225 kg K 2,91 9,6 -0,9 2,19 15,4 4,8 3,60 6,00 -4,6
LSD 13,6 ns

y = -2,1x + 20
R² = 0,19
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Figur 7. Sammenhængen mellem merudbytte for 
tilførsel af 150 kg kalium pr. ha og kaliumtallet 
(øverst) og indholdet af kalium i en planteprøve, ud
taget medio juli (nederst). 
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I 13 forsøg fra 2010 til 2012 med forfrugterne 
kløvergræs eller majshelsæd, overvejende gen-
nemført på sandjord med lave kaliumtal, er der 
opnået et merudbytte for tilførsel af kalium op 
til 150 kg kalium pr. ha. Resultaterne dækker 
over en stor variation. I flere forsøg er der op-
nået meget høje merudbytter for tilførsel af ka-
lium. Det understreger, at det er vigtigt at sikre, 
at kaliumtilførslen til majsafgrøden er tilstræk-
kelig.
 Af figur 7 fremgår, at der er en svag sammen-
hæng mellem kaliumtallet, målt om foråret, og 
merudbyttet for kalium. Ved kaliumtal på under 
5 har næsten alle forsøg givet høje merudbytter. 
Ved højere kaliumtal er merudbytterne generelt 
lavere. Indholdet af kalium i en planteprøve, 
udtaget midt i juli, kan give en vejledning om 
plantens kaliumforsyning. Hvis kaliumindhol-
det er under 2,0, vil udbyttet sandsynligvis være 
begrænset af kaliummangel. I forsøgene er der 
dog også registreret merudbytter for tilførsel af 
kalium ved et indhold på 2,5 til 2,7 procent ka-
lium. Over dette niveau må afgrøden betragtes 
som velforsynet med kalium.
 De meget høje merudbytter i nogle forsøg for 
tilførsel af kalium betyder, at der skal fokus på, 
om tilførsel af kalium i form af husdyrgødning er 
tilstrækkeligt til at dække behovet. Indholdet af 
kalium i kvæggylle varierer meget, og derfor bør 
der udtages en prøve af gylle eller anden hus-
dyrgødning for at bestemme tilførslen af kalium 
med sikkerhed.

Demonstration af startgødning og forsuret 
gylle til majs
Der er gennemført to demonstrationer med 
startgødning til majs. Formålet er at demonstre-
re, om gylle ved tilførsel af forskellige syrer og 

næringsstoffer kan give den samme vækststart 
som traditionel startgødning med placering af 
fosfor i handelsgødning. I demonstrationerne 
er der målt plantehøjde og plantefarve ultimo 
juni og juli. Led, hvor der ikke er placeret fosfor 
i handelsgødning ved såning, har i den ene de-
monstration vist en synligt langsommere vækst-
start end led med startgødning i form af NP 20-
10. Denne forskel ser ud til at udlignes i løbet af 
vækstsæsonen. Se resultaterne af den ene de-
monstration i tabel 12.
 Der er anlagt tre demonstrationer uden gen-
tagelser, men den ene er udgået, da der ikke er 
etableret et referenceled med fosfor i NP 20-10 
som startgødning. En anden demonstration har 
vist sig at ligge i en mark med nogen variation og 
en højt vurderet frugtbarhed, hvorved en syn-
lig effekt af startgødning med handelsgødning 
er udeblevet. På afgrødehøjde og plantefarve 
er der i denne demonstration ikke konstateret 
indbyrdes forskelle mellem nogen af behandlin-
gerne.
 Fra majsens vækststart er der set en forskel 
mellem det startgødede led (2) og de øvrige led. 
Især led uden tilførsel af fosfor har haft sympto-
mer på fosformangel i form af rødlige stængler 
og blade. Dette viser placeringseffekten af fosfor 
i handelsgødning ved såning. Målt på plantehøj-
den synes effekten af fosforsyre i gyllen ikke at 
have samme effekt som placeret fosfor i handels-
gødning. Endvidere tyder den bedre plantefarve 
i led 5 på en effekt af fosforsyren samt mangan 
og svovl fra mangansulfaten.
 Senere i sæsonen er forskellene udlignet, så-
ledes at plantehøjde og plantefarve er målt ens 
for de forskellige led. 
 Der er behov for at udføre egentlige forsøg 
for at afdække, om tilførsel af fosforsyre og an-

Tabel 12. Demonstration af startgødning og forsuring af gylle til majs. (U10)

Majs Mineralsk P,
kg pr. ha

Ultimo juni Ultimo juli

plante-
højde i cm 

kar. for plante-
farve1)

plante-
højde i cm 

kar. for plante-
farve1)

Antal demonstrationer 1 1 1 1 1
Forfrugt majs
100 NH4-N i gylle,  30 N i NS 24-6 0 48 5 133 6
100 NH4-N i gylle,  30 N i NP 20-10-0 15 50 9 133 7
100 NH4-N i gylle, SyreN, 30 N i NS 24-6 0 45 5 135 7
100 NH4-N i gylle,  fosforsyre, 30 N i NS 24-6 15 45 6 133 7
100 NH4-N i gylle,  fosforsyre, FeMan, 30 N i NS 24-6 15 43 7 130 7

1) Skala 0-10, hvor 0 = gule planter, og 10 = mørkegrønne planter.
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dre næringsstoffer til gylle kan erstatte placeret 
startgødning i handelsgødning med fosfor, uden 
at det koster udbytte. 

Gentagne planteanalyser i majs
I 2011 og 2012 er der udtaget planteprøver i 
to forsøgsserier midt i juni, midt i juli og midt i 
august for at belyse, hvordan koncentrationen af 
de enkelte næringsstoffer udvikler sig gennem 
vækstsæsonen. Prøverne er udtaget i forsøgsled, 
hvor majsen anses for at være tilstrækkeligt for-
synet med næringsstoffer. Formålet er at belyse, 
hvad en tilstrækkelig næringsstofkoncentration 
er på et givet tidspunkt i vækstsæsonen. Ved 
prøvetagningen er udtaget det senest fuldt ud-
viklede blad.
 Resultaterne af planteanalyserne er vist i fi-
gur 8. I figurerne er vist de målte værdier samt 
tendenslinjer for udviklingen i næringsstofkon-
centrationen gennem vækstsæsonen. 

Ukrudt

Konklusion
De afprøvede løsninger med en todelt bekæm-
pelse af ukrudt i majs har haft en meget god ef-
fekt ved vurdering omkring tre uger efter sidste 
sprøjtning. Der er høstet høje merudbytter for 
ukrudtsbekæmpelsen, og der er ingen sikre for-
skelle mellem de afprøvede bekæmpelsesstrate-
gier.

Forsøg
Vækstforholdene i 2012 har haft stor betydning 
for ukrudtsbekæmpelsen. Varmen i marts og i 
begyndelsen af april og den efterfølgende me-
get lange, kolde periode i juni og juli har givet en 
meget lang fremspiringsperiode for ukrudt. På 
mange arealer har der derfor været behov for tre 
sprøjtninger for at holde majsen fri for generen-
de ukrudt frem til rækkelukning. Radrensning er 
i stigende omfang indgået i bekæmpelsen. Sner-
lepileurt er mange steder spiret frem over en 
lang periode og har undertiden givet problemer. 
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Figur 8. Resultater af gentagne planteanalyser i to 
forsøgsserier i 2011 og 2012. Prøverne er taget midt 
i juni, midt i juli og midt i august. I figurerne er vist 
tendenslinjer for udviklingen i næringsstofkoncen
trationen gennem vækstsæsonen. Se Tabelbilaget 
2012, tabel U6 og U9 samt Tabelbilaget 2011, ta
bel U6 og U7.
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Enårig rapgræs er udbredt på majsarealer, og der 
indgår derfor et græsukrudtsmiddel i mindst en 
af ukrudtssprøjtningerne.
 Der er gennemført seks forsøg for at belyse 
effekt og merudbytte for bekæmpelse af ukrudt 
i majs. Behandlingerne fremgår af tabel 13. 
Callisto, Harmony SX, MaisTer, Catch og Toma-
hawk er afprøvet i forskellige strategier. MaisTer 
indgår, med undtagelse af forsøgsled 2, i alle 
forsøgsled. I forsøgsled 8 til 10 er diflufenican-
midlet Legacy SC 500 afprøvet for at sikre et 
datagrundlag for at kunne ansøge om ”mindre 
anvendelse” til bekæmpelse af ærenpris, som 
volder problemer på en del arealer.
 De dominerende ukrudtsarter har været 
storkenæb, hanekro, snerlepileurt, ærenpris og 
enårig rapgræs. I et forsøg har variationen i ud-
byttemålingerne været for stor, og et andet har 
ikke kunnet høstes. Der er således udbytter fra 
fire forsøg.
 Første behandling er udført i perioden 17. 
maj til 4. juni og anden behandling fra 29. maj 
til 20. juni. I fem forsøg, heraf de tre med høstud-
bytter i tabel 13, er der i forsøgsled 10 behandlet 
med Glyphogan før fremspiring. I Nordic Field 
Trial System kan der ses fotos fra alle forsøgsled 
ved at gå ind under enkeltforsøgene i forsøgs-
plan 09-231-1212.
 Behandlingerne har generelt haft god effekt 
mod tokimbladet ukrudt, dog har effekten mod 
storkenæb i forsøgsled 2 og 3 været for ringe. 
Det er kendt, at Callisto ikke bekæmper storke-
næb. I forsøgsled 3 har MaisTer haft pæn effekt 
mod storkenæb, men planterne har ved anden 
sprøjtning været for store til at blive tilfredsstil-
lende bekæmpet. Alle løsninger har haft god 
effekt mod snerlepileurt, vurderet tre uger efter 
sidste sprøjtning, men den har, hvor den ikke er 
helt bekæmpet, kunnet gro igen. Dette vurderes 
dog ikke at have haft udbyttemæssig betydning. 
 Påvirkning af afgrøden er undersøgt gennem 
vurdering af direkte skade og måling af afgrø-
dens højde. Den kraftigste virkning er set i for-
søgsled 5 og 8 til 10, hvor henholdsvis Catch og 
Legacy 500 SC indgår. Skaderne af diflufenican 
ses som nekrotiske pletter på bladene. Ved høst 
har der ikke været forskel i plantehøjde. 
 Før høst er procent dækning med ukrudt 
vurderet. Som forventet er der en stor dækning 
med enårig rapgræs i forsøgsled 2, hvor der ikke 

indgår MaisTer. Procent dækning med tokimbla-
det ukrudt ligger på linje med tidligere år, selv 
om majsen i 2012 har været meget længe om at 
lukke rækkerne.
 Der er høstet høje merudbytter for alle be-
handlinger, og der er ikke sikre forskelle behand-
lingerne imellem. Merudbytterne er meget for-
skellige i de fire forsøg, hvilket giver en høj LSD-
værdi. I et forsøg har utilstrækkelig bekæmpelse 
af storkenæb i forsøgsled 2 medført sikkert min-
dre udbytte end i øvrige behandlede forsøgsled. 
Der ses en tendens til et lidt mindre udbytte i 
forsøgsled 2 og 8 til 10. I forsøgsled 2 kan det, 
ud over mangelfuld bekæmpelse af storkenæb, 
forklares med konkurrence fra enårig rapgræs. I 
forsøgsled 8 til 10 kan tendensen skyldes påvirk-
ning af afgrøden med diflufenican, som har givet 
en svag, men synlig påvirkning af afgrøden lige 
efter sprøjtning. 
 Nederst i tabel 13 ses resultatet af behandlin-
ger, som er prøvet gennem flere år.

Nødvendig dosering
Der er gennemført fire forsøg med bekæmpelse 
af forskellige ukrudtsarter. Ukrudtsmidlernes 
effekt er testet ved sprøjtning med logaritme-
sprøjte. Der er beregnet doseringskurver for 
midlerne, som kan ses i de enkelte forsøg under 
forsøgsplan 09-236-12-12 i Nordic Field Trial Sy-
stem. I nogle tilfælde har effekten været så høj, 

På grund af de kølige vejrforhold i juni og juli er maj
sen vokset langsomt, og mange steder har der været 
lys nok til, at både nyfremspirede og utilstrækkeligt 
bekæmpede snerlepileurt har kunnet vokse sig store 
og dække jorden i bunden af afgrøden. (Foto: Poul 
Henning Petersen, Videncentret for Landbrug).
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at det ikke har været muligt at beregne en dosis-
responskurve. I de fleste tilfælde har det været 
muligt ud fra plot med dosis og biomasse at aflæ-

se cirka dosis for 90 procent effekt. Resultaterne 
er sammendraget i tabel 14 og vil sammen med 
tidligere års forsøg blive anvendt til at under-

Tabel 13. Ukrudt i majs. (U10, U11, U12)

Majs Sta-
dium

Ukrudt, biomasse1)
Pct. 

dækning 
ved høst

Afgrøde-
højde Kar. 

for 
af-

grø-
de-
ska-
de2)

Udb.
og

mer-
udb.

pr. ha,
NEL20 

a.e.

Kemi-
udgift
2012,
kr. pr.

 ha

Kemi-
udgift
med 
ny af-
gift,

kr. pr.
 ha

To-
kim-
bla-
det
i alt

Ager-
sted-
mo-
der

Ha ne-
kro

Hvid-
me-
let-

gåse-
fod

Fugle-
græs

Hyr-
de-

taske

Sner-
le-

pile-
urt
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2012. 6 forsøg 5 fs. 5 fs. 1 fs. 4 fs. 2 fs. 4 fs. 4 fs. 4 fs. 4 fs. 1 fs. 6 fs. 5 fs. 6 fs. 6 fs. 6 fs. 4 fs.
1. Ubehandlet - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 25 50 148 0 62,2 - -
2. 0,75 l Callisto 

0,75 l Callisto
11-12
13-15 22 1 0 0 0 0 0 44 0 13 12 39 49 196 1 38,6 600 474

3. 0,75 l Callisto
0,5 l Callisto 
+ 50 g MaisTer3)

11-12

13-15 12 1 0 0 0 0 4 12 0 0 8 1 50 203 1 41,1 664 535
4. 0,5 l Callisto 

+ 11,25 g Harmony SX
0,5 l Callisto 
+ 50 g MaisTer3)

11-12

13-15 1 1 0 0 0 0 1 3 1 0 5 1 48 200 1 37,4 674 551
5. 0,5 l Callisto 

+ 0,2 l Catch
0,2 l Catch 
+ 50 g MaisTer3)

11-12

13-15 1 1 1 1 0 0 1 2 1 0 6 1 46 195 2 34,8 470 396
6. 0,5 l Callisto 

+ 50 g MaisTer3)

0,5 l Callisto 
+ 50 g MaisTer3)

11-12

13-15 1 1 0 0 1 0 1 6 0 0 6 1 48 200 1 42,2 729 595
7. 0,5 l Callisto 

+ 11,25 g Harmony SX
0,3 l Tomahawk 180 
+ 50 g MaisTer3)

11-12

13-15 2 1 0 0 1 0 3 2 1 1 5 2 48 200 1 46,9 523 453
8. 0,1 l Legacy 500 SC 

+ 0,25 l Callisto
0,5 l Callisto 
+ 50 g MaisTer3)

11-12

13-15 3 0 0 0 0 0 2 5 0 1 5 1 44 195 2 36,7 514 431
9. 0,05 l Legacy 500 SC 

+ 0,25 l Callisto
0,5 l Callisto 
+ 50 g MaisTer3)

11-12

13-15 5 0 0 0 0 0 4 7 0 1 4 1 47 198 2 37,7 489 404
10. 1 l Glyphogan 

+ 0,1 l Legacy 500 SC
0,5 l Callisto 
+ 50 g MaisTer3)

00

13-15 6 1 3 0 1 0 5 5 0 0 10 1 46 190 2 38,3 446 401
LSD 110 16,9
LSD 210 ns

20112012. 13 forsøg 11 fs. 10 fs. 1 fs. 6 fs. 2 fs. 4 fs. 10 fs. 9 fs. 7 fs. 1 fs. 13 fs. 12 fs.
1. Ubehandlet - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 69 23 - - - - - -
2. 0,75 l Callisto 

0,75 l Callisto
11-12
13-15 19 1 0 0 0 0 1 52 1 13 8 24 - - - - 600 474

3. 0,75 l Callisto
0,5 l Callisto 
+ 50 g MaisTer3)

11-12

13-15 9 1 0 1 0 0 5 11 1 0 8 1 - - - - 664 535
4. 0,5 l Callisto 

+ 11,25 g Harmony SX
0,5 l Callisto 
+ 50 g MaisTer3)

11-12

13-15 4 1 0 1 0 0 3 2 4 0 6 1 - - - - 674 551
5. 0,5 l Callisto 

+ 0,2 l Catch
0,2 l Catch 
+ 50 g MaisTer3)

11-12

13-15 3 2 1 0 0 0 2 2 10 0 10 1 - - - - 470 396
6. 0,5 l Callisto 

+ 50 g MaisTer3)

0,5 l Callisto 
+ 50 g MaisTer3)

11-12

13-15 4 1 0 0 1 0 4 4 2 0 6 0 - - - - 729 595

fortsættes
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bygge effektprofilerne i Planteværn Online og 
til styrkelse af erfaringsgrundlaget vedrørende 
midlernes effekt. Det kan bemærkes, at MaisTer 
er det bedste middel mod agermynte, og at Har-
mony SX og Catch også har en væsentlig effekt.

Selektivitet af DFF i majs
Selektiviteten af DFF over for majs og forskellige 
udviklingstrin er undersøgt i et forsøg. Behand-
lingerne er udført med logaritmesprøjte før maj-
sens fremspiring, på majs med et blad og på majs 
med tre til fire blade. Dosis har varieret fra 0,15 
til 0,015 liter DFF pr. ha. Endvidere er DFF med 
henblik på måling af grøntudbytte og restkon-
centrationer af diflufenican udsprøjtet i fast do-
sis på 0,15 liter pr. ha på de samme tidspunkter.
 Påvirkningen af majsen har været hvide plet-
ter med efterfølgende nekroser i vækstpunk-
terne midt på bladene. Skaderne, vurderet efter 
sprøjtning, har været forbigående, således at der 
ikke har været synlige følger af behandlingerne 
på nytilvæksten, og biomassen har ikke været 
synligt påvirket. Ved behandling før fremspiring 
og på et-bladstadiet har påvirkningen ved do-
seringer på 0,075 liter pr. ha og nedefter været 
begrænset. På tre-bladstadiet har skadesymp-
tomerne været lidt mere fremtrædende, ned til 

omkring 0,05 liter DFF pr. ha. Resultaterne kan 
ses under forsøgsplan 09-237-12-12 i Nordic 
Field Trial System.
 Analyseresultaterne for restkoncentrationer 
af diflufenican i den høstede biomasse forelig-
ger endnu ikke. I et tilsvarende forsøg i 2011 lå 
restindholdet under detektionsgrænsen på 0,01 
mg pr. kg.

Majs Sta-
dium

Ukrudt, biomasse1)
Pct. 

dækning 
ved høst

Afgrøde-
højde Kar. 

for 
af-

grø-
de-
ska-
de2)

Udb.
og

mer-
udb.

pr. ha,
NEL20 

a.e.

Kemi-
udgift
2012,
kr. pr.

 ha

Kemi-
udgift
med 
ny af-
gift,

kr. pr.
 ha

To-
kim-
bla-
det
i alt
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sted-
mo-
der

Ha ne-
kro

Hvid-
me-
let-

gåse-
fod

Fugle-
græs
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de-

taske

Sner-
le-

pile-
urt
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ke-

næb

Æren-
pris
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rap-
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3 uger 
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sprøjt-
ning

før 
høst

20112012. 19 forsøg 18 fs. 11 fs. 2 fs. 6 fs. 3 fs. 5 fs. 12 fs. 12 fs. 11 fs. 6 fs. 19 fs. 19 fs.
1. Ubehandlet - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 66 20 - - - - - -
2. 0,75 l Callisto 

0,75 l Callisto
11-12
13-15 14 1 0 0 0 0 2 42 1 22 6 19 - - - - 600 474

3. 0,75 l Callisto
0,5 l Callisto 
+ 50 g MaisTer3)

11-12

13-15 7 3 1 0 0 0 5 10 2 0 6 1 - - - - 664 535
4. 0,5 l Callisto 

+ 11,25 g Harmony SX
0,5 l Callisto 
+ 50 g MaisTer3)

11-12

13-15 3 1 1 0 0 0 3 2 4 1 4 1 - - - - 674 551
5. 0,5 l Callisto 

+ 0,2 l Catch
0,2 l Catch 
+ 50 g MaisTer3)

11-12

13-15 3 3 1 0 0 1 2 2 8 0 8 1 - - - - 470 396
1) Relativ biomasse vurderet visuelt.
2) Skala 0-10, hvor 0 = ingen skade, og 10 = planter helt nedvisnet.
3) Tilsat MaisOil.

Tabel 13. Fortsat

Hanespore spirer over en lang periode og kræver 
derfor, at der følges op med en sen sprøjtning. (Foto: 
Poul Henning Petersen, Videncentret for Landbrug).
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Radrensning
Stor kapacitet med kamera- og GPS-styrede 6 til 
9 meters radrensere og 12 meters maskiner er på 
vej, forebyggelse af herbicidresistens, god effekt 
mod gråbynke og samtidig såning af efterafgrø-
de er nogle af de væsentligste grunde til, at der 
er øget interesse for radrensning i majs. 
 Der er gennemført to demonstrationer med 
optimering af radrensning i majs. En Thyregod 
12 rækket radrenser har sektionsvis været mon-
teret på forskellig måde, således at følgende 
behandlinger har kunnet afprøves i forskellige 
kombinationer.

•	 	Afstand	 til	 række	 5	 cm	 (afstand	 mellem	
skærmplader 8 til 9 cm).

•	 	Afstand	 til	 række	 15	 cm	 (afstand	 mellem	
skærmplader 28 cm).

•	 	Fingerhjulsaggregater	(ingen	skærmplader).
•	 	Standardmontering	med	 fire	 135	mm	 og	 et	

200 mm ”gåselap”-skær, dvs. 2,25 cm overlap. 
•	 	Montering	af	fem	200	mm	skær,	dvs.	8,75	cm	

overlap. 
•	 	VCO-tand,	 som	skaber	mindre	vibration	end	

universal-tanden.

Tabel 14. Nødvendig dosering mod ukrudts arter i majs

Majs

Maks./
min. 

dosis,
l pr. ha

Sta-
dium, 

ukrudt
Ukrudtsart Fs.

nr.

ED50
1) ED90

1)

Esti-
mat

Esti-
mat

2012. 4 forsøg
1. Callisto 3/0,3 13 Agerstedmoder 1 - < 0,3

2) Agermynte 4 1,60 > 3
13 Hvidmelet gåsefod 1 - < 0,3
11 Jordrøg 3 - < 0,3
13 Snerlepileurt 1 - 0,60
13 Vejpileurt 1 - 0,47
14 Ærenpris 2 0,58 0,98
11 Ærenpris 3 - < 0,3

3. Harmony 
SX3)

20/2 13 Agerstedmoder 1 11,5 > 20
2) Agermynte 4 5,4 15,0

13 Hvidmelet gåsefod 1 18,6 > 20
11 Jordrøg 3 8,7 19,2
13 Snerlepileurt 1 5,4 > 20
13 Vejpileurt 1 17,9 > 20
14 Ærenpris 2 10,0  > 20
11 Ærenpris 3 2,4 4,6

4. Tomahawk 
180

2/0,2 13 Agerstedmoder 1 0,23 0,64
2) Agermynte 4 1,45 > 2

13 Hvidmelet gåsefod 1 0,54 > 2
11 Jordrøg 3 0,94 1,98
13 Snerlepileurt 1 0,26 0,82
13 Vejpileurt 1 0,56 1,31
14 Ærenpris 2 0,92 > 2
11 Ærenpris 3 0,29 0,85

6. MaisTer4) 200/20 13 Agerstedmoder 1 50 > 200
2) Agermynte 4 20 61

13 Hvidmelet gåsefod 1 < 20 150
11 Jordrøg 3 - < 20
13 Snerlepileurt 1 192 > 200
13 Vejpileurt 1 78 > 200
14 Ærenpris 2 - -
11 Ærenpris 3 - 40

7. Catch 0,8/0,08 13 Agerstedmoder 1 0,09 0,44
2) Agermynte 4 0,13 0,38

13 Hvidmelet gåsefod 1 - 0,20
11 Jordrøg 3 0,35 > 0,8
13 Snerlepileurt 1 - 0,30
13 Vejpileurt 1 0,25
14 Ærenpris 2 > 0,8 > 0,8
11 Ærenpris 3 0,79 > 0,8

Majs

Maks./
min. 

dosis,
l pr. ha

Sta-
dium, 

ukrudt
Ukrudtsart Fs.

nr.

ED50
1) ED90

1)

Esti-
mat

Esti-
mat

9. Fighter 
4805)

1/0,1 13 Agerstedmoder 1 0,36 > 1
2) Agermynte 4 > 1 -

13 Hvidmelet gåsefod 1 - 0,40
11 Jordrøg 3 0,17 0,58
13 Snerlepileurt 1 0,41 > 1
13 Vejpileurt 1 0,72 > 1
14 Ærenpris 2 > 1 > 1
11 Ærenpris 3 0,26 0,82

10. Xinca 1/0,1 13 Agerstedmoder 1 0,29 > 1
2) Agermynte 4 > 1 -

13 Hvidmelet gåsefod 1 0,18 0,52
11 Jordrøg 3 0,21 0,49
13 Snerlepileurt 1 0,16 0,53
13 Vejpileurt 1 0,27 0,80
14 Ærenpris 2 - -
11 Ærenpris 3 0,40 1,00

12. DFF 0,2/0,02 13 Agerstedmoder 1 < 0,02 < 0,04
2) Agermynte 4 0,070 0,180

13 Hvidmelet gåsefod 1 0,040 0,110
11 Jordrøg 3 0,070 0,160
13 Snerlepileurt 1 0,040 0,180
13 Vejpileurt 1 0,050 0,170
14 Ærenpris 2 0,160 0,200
11 Ærenpris 3 0,090 > 0,2

13. Callisto5) 3/0,3 13 Agerstedmoder 1 - < 0,3
2) Agermynte 4 0,85 2,74

13 Hvidmelet gåsefod 1 - < 0,3
11 Jordrøg 3 - < 0,3
13 Snerlepileurt 1 - 0,60
13 Vejpileurt 1 < 0,3
14 Ærenpris 2 0,43 0,70
11 Ærenpris 3 - < 0,3

1)  Beregnet dosis svarende til henholdsvis 50 og 90 pct. effekt ved 
bedømmelse 3-4 uger efter sprøjtning.

2) Skud med to par løvblade. 
3) Tilsat sprede-klæbemiddel.
4) Tilsat MaisOil.
5) Tilsat Renol.
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På begge arealer er der gennemført en normal 
første sprøjtning henholdsvis 22. maj og 24. maj, 
da ukrudtet har haft et til to løvblade. 
 Første radrensning er gennemført den 4. juni i 
tørt og blæsende vejr. Majsen har haft tre til fire 
blade, og der er i alle rækker anvendt skærmpla-
der, dog ikke hvor fingerhjulsaggregaterne har 
været monteret. Kørehastigheden er blevet til-
passet forholdene og har været omkring 8 km i 
timen.
 Anden radrensning er gennemført henholds-
vis 13. og 15. juni. På grund af det kølige vejr har 
majsen næsten ikke udviklet sig mellem de to 
radrensninger, så også ved denne behandling er 
der, med undtagelse af en enkelt række, anvendt 
skærmplader, hvor der ikke har været finger-
hjulsaggregater. Der er kørt med tre hastigheder, 
dvs. omkring 6, 8 og 10 km i timen.
 Effekten er registreret ved hjælp af fotos, op-
taget ved radrensningerne, og efterfølgende 4. 
juli og 3. august. På areal 1 har ukrudtsbestan-
den været helt domineret af spildraps. På begge 
arealer har der været agerstedmoder, hyrdeta-
ske, snerlepileurt og hvidmelet gåsefod. Hertil 
kommer spredte forekomster af ærenpris, liden 
nælde, kamille, hanekro, fuglegræs, vejpileurt 
og sort natskygge. På areal 2 har jordrøg og ha-
nespore pletvis været dominerende.
 Radrensningen er gennemført af en rutineret 
traktorfører fra Vesthimmerland Maskinstation 
med en fabriksny Thyregod radrenser, som for-
inden er blevet grundigt justeret. Arealerne er 
JB 4 og 5 og har været jævne, således at der har 
kunnet udføres et flot radrensearbejde. Finger-
hjulsaggregaterne, der har bearbejdet jorden 
helt ind i rækken, har nogle steder været lidt 
hårde ved majsen, men majsen har efterfølgen-
de rettet sig. Der har ved de øvrige monteringer 
ikke kunnet ses forskel umiddelbart efter be-
handlingerne i første og anden radrensning, dog 
har der ved en skærafstand på 15 cm til rækken 
selvfølgelig kunnet noteres et bredt, ubearbej-
det bånd.
 Vejrforholdene har haft stor betydning for 
resultatet. De lave temperaturer i juni og juli 
har betydet en langsom vækst af majsen og der-
med en sen rækkelukning. Dermed har ukrudtet 
haft lys og plads, så selv sent fremspiret ukrudt 
har kunnet vokse sig stort. På areal 1 med me-
get stor nyfremspiring af især spildraps ville det 

under disse forhold formentlig have været en 
fordel, hvis den sidste radrensning havde været 
gennemført 10 til 14 dage senere.
 Effekten af sprøjtninger: På areal 1 har 30 
gram MaisTer plus 0,15 liter Tomahawk 180 gi-
vet en god effekt, dog med enkelte overlevende 
rapsplanter og ærenpris. Der har været enkelte 
planter med løvblade inde i rækken ved første 
radrensning. På areal 2 er tokimbladet ukrudt 
bekæmpet med mere end 98 procent effekt 
med 0,5 liter Callisto plus 50 gram MaisTer plus 
11,25 gram Harmony SX. Hanespore har været 
hæmmet, men er ikke helt bekæmpet. 
 Effekt af én radrensning: På areal 1 har den 
første radrensning givet omfattende nyfremspi-
ring af spildraps og en del snerlepileurt. En gang 
radrensning har på areal 1 derfor været helt util-
strækkelig. På areal 2 har én radrensning været 
tilstrækkelig til at renholde majsen, dog har der 
pletvis været nyfremspiring af hanespore og 

Radrensning med kamerastyret 9 meter Thyregod 
radrenser. Skærmplader er kun 4 til 4,5 cm fra ræk
ken. Striglen frigør ukrudtsplanterne til udtørring 
oven på jorden. (Fotos: Poul Henning Petersen, Vi
dencentret for Landbrug).
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jordrøg. I praksis ville der have været behov for 
en sen bekæmpelse af hanespore i områder af 
marken.
 Effekt af to radrensninger: På areal 1 er der 
ved bedømmelse den 4. juli både i og mellem 
rækkerne meget spildraps, som er provokeret til 
at spire efter anden radrensning og har tre til fire 
blade. I rækkerne står desuden nogle større raps-

planter, hvoraf nogle få har overlevet sprøjtnin-
gen, og resten er spiret efter første radrensning. 
Herudover er der en del snerlepileurt, ærenpris 
og agerstedmoder både i og mellem rækkerne. 
 På areal 1: Stjernerulleaggregatet har vist 
god effekt, både hvor det er anvendt ved første, 
anden og ved begge radrensninger. På grund af 
den pletvise, meget massive forekomst af spild-

Billedserierne er fra demonstrationer med meget forskellige ukrudtsbestande. På den ene lokalitet har rad
rensning givet en stor nyfremspiring af spildraps, som er groet voldsomt til og har generet majsen (til venstre). 
På det andet areal har der stort set været rent efter en sprøjtning og to gange radrensning (til højre).  Øverst 
ubehandlet, i midten og nederst parceller, der er radrenset to gange. Fotos i midten er fra 4. juli og nederst 
fra 3. august. (Fotos: Kurt N. Christensen, AgriNord og Poul Henning Petersen, Videncentret for Landbrug).



433

Majs – ukrudt

raps har det ikke været muligt at registrere for-
skelle i effekter af de øvrige behandlinger. Selv 
mængden af ukrudt ved 15 cm skærafstand til 
rækken synes ikke at adskille sig fra den ved 5 
cm til rækken. Ved bedømmelse den 3. august 
er alle behandlinger præget af spildraps, som 
har haft gode vækstbetingelser i den kolde juli. 
Ved 15 cm skærafstand har der kunnet ses en del 
blomstrende rapsplanter, hvilket indikerer, at 
disse har overlevet første radrensning.
 På areal 2 er der ved bedømmelse den 4. 
juli stort set helt rent både i rækker og mellem 
rækker, hvorfor der ikke kan ses forskelle mel-
lem behandlingerne. Den 3. august ses pletvis 
forekomst af henholdsvis jordrøg og hanespore. 
Planterne står både i og mellem rækkerne og er 
således ikke et resultat af behandlingerne. Det 

er tvivlsomt, om jordrøg kan nå at sætte modne 
frø, mens hanespore med sikkerhed kaster frø.

Erfaringerne fra demonstrationerne er, at
•	 	omhyggelig	justering	af	radrenseren	giver	mu-

lighed for at komme meget tæt på rækken, når 
der anvendes kamerastyring, dvs. 4 til 5 cm

•	 	første	 sprøjtning	 skal	 være	 effektiv,	 så	 der	
ikke er ukrudt tilbage i selve rækken

•	 	radrensning	 stimulerer	 nyfremspiring	 af	 ek-
sempelvis spildraps, som det er nødvendigt at 
bekæmpe

•	 	stjernerulleaggregater	kan	gøre	et	godt	arbej-
de inde i rækken, men kan også være hårde 
ved majsplanterne. Det kræver derfor meget 
jævne marker at køre med stjernerulleaggre-
gater

Ukrudtsbekæmpelse i majs
Tidspunkt for bekæmpelse
•	 	Anvendelse	 af	 glyphosat	 før	 fremspiring	

skal ske, inden majsspiren når jordoverfla-
den. 

•	 	Bekæmp	 frøukrudtet	 i	 kimbladstadiet	
cirka 12 til 16 dage efter såning. Det stør-
ste ukrudt må højest have et til to små løv-
blade. Rettidighed er særligt vigtig over for 
ærenpris, storkenæb og hejrenæb.

•	 	Juster	dosis	 op,	 hvis	 tidspunktet	 for	 første	
sprøjtning udsættes.

•	 	Vær	varsom	med	anvendelse	af	MaisTer	på	
dage med meget høje temperaturer.

•	 	Følg	 op	 med	 anden	 behandling	 cirka	 14	
dage efter den første, når nyt ukrudt har 
udviklet kimblade. Enårig rapgræs må godt 
få tre til fire blade, før MaisTer anvendes.

•	 	Efter	yderligere	14	dage	vurderes	behovet	
for en tredje sprøjtning.

•	 	Nyfremspiring	af	hanespore,	 skærmaks	og	
snerlepileurt bekæmpes så sent som muligt 
(majsens otte-bladstadium).

Middelvalg
•	 	Storkenæb	bekæmpes	ved	at	tilsætte	Figh-

ter 480 eller Harmony SX.
•	 	Ærenpris	bekæmpes	med	Callisto.

•	 	MaisTer	anvendes	mod	græsukrudt	i	
  anden sprøjtning, med mindre der allerede 

ved første sprøjtning er fremspiret græsser.
•	 	MaisTer	kan	bekæmpe	kvik,	hanespore	og	

grøn skærmaks (indtil majsens otte-blad-
stadium).

•	 	Gråbynke	og	tidsler	bekæmpes	ved	tredelt	
behandling med Callisto.

•	 	Kvik	bekæmpes	med	MaisTer,	når	kvikskud-
dene har tre til fire blade, dvs. ved anden og 
tredje sprøjtning.

•	 	Vær	opmærksom	på,	at	MaisTer	og	Harmo-
ny SX bliver pålagt restriktioner for antal 
behandlinger pr. sæson.

Radrensning
•	 	Sørg	for,	at	marken	er	jævn,	og	indstil	såma-

skinen, så rækkeafstanden er præcis.
•	 	Afpas	 middelvalg	 og	 dosering,	 så	 første	

sprøjtning er effektiv.
•	 	Monter	skær	og	indstil	radrenseren,	så	der	

sker en fuld gennemskæring og rensning 
tæt på rækken.

•	 	Gentag	radrensning	efter	behov.
•	 	Vær	opmærksom	på,	om	der	er	behov	 for	

at bekæmpe sent fremspirende arter som 
spildraps, hanespore eller grøn skærmaks.

Strategi
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•	 	behovet	 for	 radrensning	og	opfølgning	efter	
første sprøjtning er meget forskelligt mellem 
marker.

Strategi mod tokimbladet ukrudt og græs-
ukrudt
Strategier med to og tre sprøjtninger, hvor der 
både indgår midler mod tokimbladet ukrudt 
og græsukrudt, har været meget effektive. Rad-
rensning en eller to gange efter en sprøjtning 
med god effekt giver god bekæmpelse af ukrudt 
mellem rækkerne, herunder gråbynke. Radrens-
ning kan give anledning til nyfremspiring og må 
ikke udføres for tidligt på arealer med spildraps, 
sort natskygge, lægejordrøg, hanespore og grøn 
skærmaks.

Sygdomme
Konklusion
I gennemsnit af tre forsøg i kernemajs i højrisi-
komarker (forfrugt majs og reduceret jordbear-
bejdning) er der opnået nettomerudbytter op til 
11,4 hkg pr. ha for at bekæmpe svampesygdom-
me. Den bedste strategi har været at sprøjte tid-
ligt, når sidste blad er udviklet, og hanblomsten 
er mærkbar, hvilket er i overensstemmelse med 
de tidlige angreb af majsøjeplet. Der er opnået 
et højere nettomerudbytte med 0,75 liter Opera 

pr. ha end med 1,125 liter pr. ha, og der har ikke 
været betaling for at udføre to svampesprøjtnin-
ger.
 I to forsøg i majshelsæd i højrisikomarker 
(forfrugt majs og reduceret jordbearbejdning) er 
angrebene kommet senere, og det sene bekæm-
pelsestidspunkt (to til tre uger efter, at sidste 
blad er udviklet, og hanblomsten er mærkbar) 
har givet det højeste nettomerudbytte på op til 
19 afgrødeenheder. Heller ikke i majshelsæd har 
der været betaling for to sprøjtninger.
 Fremover vil forsøgene med svampebekæm-
pelse i majs blive anlagt i pløjede marker med 
forfrugt majs, da dette er mest udbredt i praksis.

Udviklingen af svampesygdomme
Majsøjeplet har været den dominerende svam-
pesygdom i 2012, og der har flere steder været 

Majsøjeplet har været den dominerende svampe
sygdom i 2012, og der har flere steder været tidlige 
angreb allerede fra første uge af juli, hvilket er tid
ligere end normalt. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, 
Videncentret for Landbrug).

Majsøjeplet angriber både bladene og svøbbladene 
på kolberne. De runde pletter med gul rand er også 
tydelige på svøbbladene. (Foto: Ghita Cordsen Niel
sen, Videncentret for Landbrug).
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tidlige angreb allerede fra første uge af juli, hvil-
ket er tidligere end normalt. Majsbladplet har 
været mindre udbredt.

Svampebekæmpelse i majs
I 2008 blev der iværksat indledende forsøg med 
svampebekæmpelse i kernemajs. Forsøgene er 
fortsat i 2009 til 2012, og svampebekæmpelse i 
majshelsæd blev inddraget i forsøgene fra 2010. 
Alle forsøg i alle år er anlagt i marker med for-
frugt majs og reduceret jordbearbejdning, fordi 
det fremmer angreb, da smitstoffet sidder på 
planterester af majs. Forsøgene er således anlagt 
i højrisikomarker. Det er også tilstræbt at anlæg-
ge forsøgene i relativt modtagelige sorter, selv 
om oplysningerne om sorternes modtagelighed 
er mangelfulde. 
 Der forventes at være større risiko for angreb 
i kerne- og kolbemajs, fordi vækstsæsonen er 
længere end i majshelsæd. Det giver svampene 
længere tid til opformering.
 Nedenfor ses årets resultater af tre forsøg i 
kernemajs og to forsøg i majshelsæd efter den 
samme forsøgsplan. Opera er godkendt til svam-
pebekæmpelse i majs indtil vækststadium 51 
(hanblomsterstand mærkbar). Firmaet oplyser, 
at de forventer at få fristen forlænget til vækst-
stadium 65 (blomstring). I forsøgene er derfor 

også medtaget forsøgsled med senere sprøjtnin-
ger end vækststadium 51.
 I 2011 blev bedømmelsesmetoden for blad-
pletsvampe ændret, hvorfor der i tabel 15 og 16 
mangler nogle sygdomsbedømmelser nederst 
i tabellerne. Før 2011 blev angrebene bedømt 
på bladene over øverste kolbe, men fra og med 
2011 bedømmes angrebene som procent dæk-
ning på de to blade over kolben henholdsvis som 
procent dækning på de to blade under kolben.

Bladsvampe i kernemajs 2008 til 2012
Resultaterne af forsøgene i kernemajs ses i tabel 
15. Majsøjeplet har været den dominerende 
svampesygdom og har optrådt med kraftige 
angreb. Allerede ved første sprøjtning omkring 
29. juli har der været 8 procent dækning med 
majsøjeplet på de to blade over kolben. Angre-
bene har løbende udviklet sig, og den 4. oktober 
har der kun været 5 procent grønt bladareal til-
bage i ubehandlet, mens der har været 40 til 50 
procent grønt bladareal i forsøgsleddene med 
svampesprøjtning. Forsøgene har været anlagt i 
sorterne Kougar, Lapriora og Lapromessa. I årets 
sortsforsøg har Lapriora og Lapromessa haft en 
del majsøjeplet, mens angrebene i Kougar har 
været mere moderate. Det fremgår af sortsforsø-
gene tidligere i dette afsnit.
 I gennemsnit af forsøgene er der opnået net-
tomerudbytter på op til 11,4 hkg pr. ha. Den bed-
ste strategi har været at sprøjte tidligt, når sidste 
blad er udviklet, og hanblomsten er mærkbar, 
hvilket er i overensstemmelse med de tidlige an-
greb. Der er opnået et højere nettomerudbytte 
med 0,75 liter Opera pr. ha end med 1,125 liter, 
og der har ikke været betaling for to svampe-
sprøjtninger. Der er opnået sikre merudbytter i 
alle enkeltforsøg, og merudbytterne har været 
højest i forsøgene med Lapriora og Kougar, hvor 
der er opnået nettomerudbytter på op til 15,5 
hkg pr. ha henholdsvis 15,1 ved tidlig sprøjtning.
 I forsøgene er der også målt foderværdi til 
svin, men der har ikke været nogen effekt af 
svampesprøjtning. Det gælder også i gennem-
snit af tre års forsøg.
 Nederst i tabellen ses resultater fra 2010 til 
2012. Der er i gennemsnit af forsøgene opnået 
sikre merudbytter, og den tidlige sprøjtning har 
resulteret i det højeste merudbytte, som dog 
ikke er sikkert bedre end den sene sprøjtning. 

Flere steder er der i 2012 fundet angreb af bladplet
svampen Yellow Leaf Blight (Phyllosticta maydis) på 
majsbladene. Sygdommen har ikke noget dansk 
navn. Angrebene ligner majsbladplet, og en sikker 
adskillelse i marken er vanskelig. Svampen overle
ver ligesom majsbladplet og majsøjeplet på plante
rester af majs. Svampen fremmes af køligt og fugtigt 
vejr. (Fotos: Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for 
Landbrug).
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Kun resultater med 1,125 liter Opera er vist, da 
0,75 liter Opera først har indgået i forsøgene fra 
2012. Forsøgsplanen var lidt anderledes i 2008 
og 2009, hvorfor der for resultater i disse år hen-
vises til Oversigt over Landsforsøgene 2008, side 
379 og Oversigt over Landsforsøgene 2009, side 
398.

Bladsvampe i majshelsæd, 2010 til 2012
I tabel 16 ses resultater af svampebekæmpelse i 
majshelsæd. Majsøjeplet har også her været den 
dominerende svampesygdom, men har optrådt 
med kraftige henholdsvis moderate angreb i de 
to forsøg, som derfor er vist hver for sig. De to 
forsøg er udført i sorterne LG 30.211 (kraftige 

Tabel 15. Bekæmpelse af bladsvampe i kernemajs. (U14, U15)

Majs

Pct. dækning 
med majsbladplet 
på 2 bl. over kolbe

Pct. dækning 
med majsbladplet

på 2 bl. under kolbe

Pct. dækning 
med majsøjeplet

på 2 bl. over kolbe

Pct. dækning 
med majsøjeplet

på 2 bl. under kolbe Pct. 
grønt 
blad-
areal, 
4/10

Vægt 
40 

kolber 
ved 

høst, 
kg

Pct. 
kol-
ber 

med 
blot-
tet 

spids

FEsv 
pr. 

100 kg 
stan-
dard-
vare

Udb. 
og 

mer-
udb.,
hkg 

kerne 
pr. ha

Netto-
mer-
udb.,
hkg 

kerne 
pr. ha

Netto-
mer-
udb.,
hkg 

kerne 
pr. ha, 

ny 
afgift

ca. 
31/7

ca. 
12/8

ca. 
6/9

ca. 
31/7

ca. 
12/8

ca. 
6/9

ca. 
31/7

ca. 
12/8

ca. 
6/9

ca. 
31/7

ca. 
12/8

ca. 
6/9

2012. 3 forsøg 2 fs. 2 fs. 2 fs. 2 fs. 2 fs.
1. Ubehandlet 0 0 0 0 0 0 8,0 11,1 24,4 5 10,2 23,5  5 7,3 59 118,5 56,8 - -
2. 0,75 l Opera - 0 0 - 0 0 -  9,0 7,7 -  6,8 10,2 39 8,0 62 118,5 14,0 11,4 10,9
3. 1,125 l Opera - 0 0 - 0 0 -  9,7 9,0 -  7,2 10,3 37 7,6 60 117,7 13,7 10,1  9,3
4. 0,75 l Opera - - 0 - - 0 - - 10,5 - - 12,3 44 7,7 62 117,3  9,2  6,6  6,1
5. 1,125 l Opera - - 0 - - 0 - - 9,1 - -  9,2 39 7,9 57 117,3 11,3  7,6  6,9

6.
0,75 l Opera 
0,75 l Opera - - 0 - - 0 - - 6,1 - -  6,7 55 8,2 63 117,9 15,7 10,5  9,5

LSD 16 ns 4,3
LSD 26 ns 4,1

20102012. 
8 forsøg 6 fs. 6 fs. 6 fs. 6 fs. 6 fs. 6 fs. 6 fs. 6 fs. 6 fs. 6 fs. 6 fs. 6 fs. 5 fs. 8 fs.
1. Ubehandlet 2,8 0 1,4 0,4 0,6 3,9 6,2 20,5 40,3 6,0 22,9 43,1  7 - 35 119,7 61,5 - -
3. 1,125 l Opera - 0 0,4 - 0,2 0,6 -  6,8 18,7 - 8,3 20,3 40 - 33 119,0  8,0  4,3 3,6
5. 1,125 l Opera - 0 1,1 - 0,3 1,3 -  6,9 24,6 - 8,8 19,5 38 - 30 119,2  6,7  3,0 2,3
LSD 15 ns 4,2
LSD 35 ns ns

Led 2 og 3 er behandlet, når sidste blad er udviklet, og hanblomsten kan mærkes. 
Led 4 og 5 er behandlet 2-3 uger senere. Led 6 er behandlet, når sidste blad er udviklet, og igen 2-3 uger senere.

Ubehandlet henholdsvis svampebehandlet fra for
søg 001 i tabel 15 den 18. september. I dette forsøg 
er der opnået op til 15,1 hkg pr. ha i nettomerud
bytte for svampesprøjtning. (Fotos: Ghita Cordsen 
Nielsen, Videncentret for Landbrug).

Ubehandlet henholdsvis svampebehandlet fra for
søg 002 i tabel 15 den 18. september. I dette forsøg 
er der opnået op til 6,9 hkg pr. ha i nettomerud
bytte for svampesprøjtning. (Fotos: Ghita Cordsen 
Nielsen, Videncentret for Landbrug).
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angreb) og Atrium. I årets sortsforsøg har Atrium 
været middel angrebet af majsøjeplet i forhold 
til de øvrige sorter, og LG 30.211 har været lidt 
angrebet, hvilket fremgår af sortsforsøgene tidli-
gere i dette afsnit.
 I forsøget med kraftige angreb af majsøjeplet 
har der ved første sprøjtning den 31. juli ikke væ-
ret majsbladplet og kun svage angreb af majsøje-
plet. Angrebene er således kommet senere end i 
kernemajsforsøgene, men har løbende udviklet 
sig. Den 4. oktober har der kun været 10 procent 
grønt bladareal tilbage i ubehandlet, mens der 
har været 40 til 80 procent grønt bladareal i for-
søgsleddene med svampesprøjtning. Det højeste 
nettomerudbytte på cirka 19 afgrødeenheder er 
opnået i forsøgsled 4 og 5, hvor der er sprøjtet 
den 13. august, hvilket stemmer overens med, 
at angrebene ikke er kommet så tidligt. Før den 

sene sprøjtning har der været 3 procent dækning 
med majsøjeplet på de to blade over kolben. Der 
har der ikke været betaling for to sprøjtninger.
 I forsøget med de moderate angreb er det hø-
jeste nettomerudbytte også opnået ved det se-
neste sprøjtetidspunkt, og en enkelt behandling 
med 0,75 liter Opera har været tilstrækkelig.
 Der er ikke opnået sikre merudbytter for 
svampesprøjtning i de to forsøg, men i gennem-
snit er der opnået sikre merudbytter. 
 I forsøget med de kraftigste angreb er energi-
indholdet i tørstof (NEL20, MJ pr. kg tørstof) og 
fordøjeligheden af cellevægge (FK NDF) forbed-
ret, mens der i forsøget med moderate angreb er 
en mindre forbedring.
 Nederst i tabellen ses resultater fra 2010 til 
2012. Der er i gennemsnit af forsøgene opnået 
sikre bruttomerudbytter på cirka 10 afgrøde-

Tabel 16. Svampesprøjtning i majshelsæd. (U16, U17)

Majs

Pct. dækning 
med 

majsbladplet
på 2 bl. over 

kolbe

Pct. dækning 
med 

majsbladplet
på 2 bl. under 

kolbe

Pct. dækning 
med 

majsøjeplet
på 2 bl. over 

kolbe

Pct. dækning 
med 

majsøjeplet
på 2 bl. under 

kolbe

Pct. 
grønt 
blad-
areal

Tør-
stof, 
pct. 

af rå-
vare

Gram 
sti-

velse 
pr. kg 

tør-
stof

FK
NDF

FK 
org. 
stof

NEL20,
MJ 

pr. kg 
tør-
stof

 Udb. og 
merudb. 

pr. ha Net-
to,

NEL20 
a.e.

Net-
to,

NEL20 
a.e., 
ny 

afgift

Fht. 
for 
ud-

bytte, 
NEL20

a.e. ca. 
4/8

ca. 
15/9

ca. 
6/10

ca. 
4/8

ca. 
15/9

ca. 
6/10

ca. 
4/8

ca. 
15/9

ca. 
6/10

ca. 
4/8

ca. 
15/9

ca. 
6/10

ca. 
6/10

hkg 
tør-
stof

hkg 
sti-

velse

NEL20 
a.e.

2012. 1 forsøg med kraftigt angreb af majsøjeplet 
1. Ubehandlet 0 0 0 0 0 0 1,0 9,0 31,3 3,0 23,8 35,0 10 33,1 300 57,8 70,3 5,76 111,2 33,4 86,3 - - 100
2. 0,75 l Opera - 0 0 - 0 0 - 7,0 5,0 - 12,5 9,5 80 36,8 329 61,9 73,3 6,03 14,8 8,1 16,0 12,6 12,0 119
3. 1,125 l Opera - 0 0 - 0 0 - 4,5 3,5 - 12,0 5,0 78 35,6 361 60,7 73,5 6,16 17,3 13,0 20,3 15,5 14,6 124
4. 0,75 l Opera - 0 0 - 0 0 - 3,5 15,0 - 9,8 13,8 48 36,1 352 61,2 74 6,12 20,8 13,1 22,5 19,1 18,5 126
5. 1,125 l Opera - 0 0 - 0 0 - 5,8 15,0 - 13,3 15,0 44 38,1 354 61,9 74,2 6,26 20,1 13,1 24,3 19,5 18,6 128
6. 0,75 l Opera 

0,75 l Opera - 0 0 - 0 0 - 4,5 5,0 - 9,0 8,8 74 37,0 356 62,9 74,8 6,21 17,4 12,4 21,2 14,4 13,1 125
LSD 16 ns

2012. 1 forsøg med moderate angreb af majsøjeplet
1. Ubehandlet 0 0,6 0 0 0,2 0 0,1 3,0 12,5 0,1 2,6 7,0 83 31,0 205 56,4 67,4 5,42 97,7 20,0 71,2 - - 100
2. 0,75 l Opera - 0 0 - 0 0 - 0,3 1,5 - 0,2 1,9 94 31,9 192 57,0 68,6 5,53 9,4 0,5 8,4 5,0 4,4 112
3. 1,125 l Opera - 0,1 0 - 0 0 - 0,1 1,4 - 0,1 0,9 96 32,8 233 58,3 70,8 5,75 4,8 3,9 8,0 3,2 2,3 111
4. 0,75 l Opera - 0 0 - 0 0 - 1,3 2,1 - 1,3 1,9 94 34,2 229 57,8 70,4 5,69 9,0 4,4 10,5 7,1 6,5 115
5. 1,125 l Opera - 0 0 - 0 0 - 1 2,3 - 0,4 1,9 94 33,3 219 57,3 70,1 5,65 6,5 2,8 8,1 3,3 2,4 111
6. 0,75 l Opera 

0,75 l Opera - 0 0 - 0 0 - 0,2 1,4 - 0,0 1,3 95 34,7 230 58,1 71,1 5,75 7,2 4,1 9,9 3,1 1,8 114
LSD 16 ns

20102012. 6 forsøg
4 fs. 4 fs. 4 fs. 4 fs. 4 fs. 4 fs. 4 fs. 4 fs. 4 fs. 4 fs. 4 fs. 4 fs. 4 fs.

1. Ubehandlet 0 0,7 0,8 0 4,0 3,2 0,3 4,2 12,5 0,8 7,9 12,5 43 31,8 319 58,2 71,6 5,99 118,7 37,9 95,7 - - 100
3. 1,125 l Opera - 0,5 1,0 - 1,4 2,2 - 1,4 1,5 - 3,4 1,9 77 32,6 331 58,9 72,5 6,08 10,2 4,8 9,9 5,1 4,2 110
5. 1,125 l Opera - 0,1 0,2 - 1,0 0,8 - 2,2 4,6 - 3,9 4,4 72 33,2 334 59,3 73,1 6,15 8,7 4,6 9,8 5,0 4,1 110
LSD 15 6,6 ns 6,6

Led 2 og 3 er behandlet, når sidste blad er udviklet, og hanblomsten kan mærkes. 
Led 4 og 5 er behandlet 2-3 uger senere. Led 6 er behandlet, når sidste blad er udviklet, og igen 2-3 uger senere.
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enheder og nettomerudbytter på cirka 5 afgrø-
deenheder pr. ha, og merudbytterne ved de to 
sprøjtetidspunkter ligger på samme niveau.

Svampesprøjtning ved ændrede afgifter
Nettomerudbyttet er i tabel 15 og 16 også be-
regnet ved de nye, forventede afgifter. Det er 
vedtaget, at afgifterne skal ændres, men det vi-
des i skrivende stund ikke, hvornår de nye afgif-
ter træder i kraft, og afgiftsstørrelserne kan også 
for nogle af midlerne blive ændret i forhold til 
det angivne. Det forventes dog først, at afgifts-
ændringerne træder i kraft efter forårssæsonen 
2013. Det fremgår af tabellerne, at det fortsat 
er de samme strategier, som er de mest rentable 
med de nye, forventede afgifter, men nettomer-
udbytterne bliver lavere, fordi prisen på Opera 
forventes at stige med de nye afgifter.

Fusarium og jordbearbejdning i kernemajs 
med forfrugt majs
Stubharvning og pløjning forår har i årets to for-
søg resulteret i mindst angreb af majsøjeplet, 
de mest grønne parceller primo oktober og de 
største udbytter. Den laveste indsats af jordbe-
arbejdning, nemlig en enkelt stubharvning om 
foråret, har resulteret i de kraftigste angreb af 
majsøjeplet og et sikkert udbyttetab på 5,5 hkg 
pr. ha i forhold til stubharvning og pløjning om 
foråret.
 Ved dyrkning af majs efter majs kan plantere-
ster fungere som smittekilde for bladsvampene 
majsbladplet og majsøjeplet samt Fusarium og 
dermed øge risikoen for, at der dannes fusa-
riumtoksiner. En hurtig omsætning af plante-
rester er derfor ønskelig ved dyrkning af majs 
efter majs. Især efter kernemajs efterlades der 
mange planterester. I efteråret 2008 blev der 
påbegyndt forsøg, der belyser effekten af for-
skellige behandlinger af stubben efter dyrkning 
af kernemajs. Forsøgsplanen var i de to første år 
lidt anderledes end i 2011 og 2012, og resulta-
terne fra de tidligere år kan ses i Oversigt over 
Landsforsøgene 2009, side 397 og Oversigt over 
Landsforsøgene 2010, side 398.
 Resultatet af indeværende års forsøg ses i ta-
bel 17. Der er udført to forsøg i sorterne Kougar 
og Lapriora, men kun i det ene forsøg (Kougar) er 
der høstet udbytter. I alle forsøgsled er der ned-
fældet gylle i foråret. Majsøjeplet har været den 

Svampebekæmpelse i majs
Risikoen for angreb af majsbladplet og majs-
øjeplet øges ved
•	 	forfrugt	majs	og	reduceret	jordbearbejd-

ning, fordi smitstof af majsbladplet og 
majsøjeplet overlever på planterester af 
majs

•	 	mange	uomsatte	planterester	af	majs	på	
jordoverfladen

•	 	dyrkning	af	kernemajs	og	kolbemajs,	for-
di vækstperioden er længere, og svam-
pene derfor har længere tid til at brede 
sig

•	 	dyrkning	af	modtagelige	 sorter.	Der	fin-
des kun et begrænset grundlag for at 
skelne mellem sorterne, men hvert år be-
dømmes angrebene i sortsforsøgene

•	 	fugtigt	vejr.

Bekæmpelse anbefales ved dyrkning af me-
get modtagelige sorter af kerne- og kolbe-
majs med forfrugt majs og reduceret jordbe-
arbejdning. Under disse dyrkningsforhold 
frarådes det dog at dyrke meget modtage-
lige sorter.
Bekæmpelse anbefales ved begyndende 
angreb i juli til primo august. En forudsæt-
ning for at svampesprøjte primo august er, 
at Opera får udvidet sin godkendelse til 
vækststadium 65 (blomstring). Opera er p.t. 
kun godkendt til svampebekæmpelse i majs 
indtil vækststadium 51 (hanblomsterstand 
mærkbar), hvilket er omkring medio juli.
Det anbefales at sprøjte et træk med Opera. 
Herved kan ses eventuel forskel på, hvor 
hurtigt bladene visner. Er der flere sorter 
på ejendommen, anbefales det at sprøjte et 
træk i alle sorter.
Hvis hele marken skal sprøjtes, anbefales 
det at undlade behandling i en stribe for at 
kunne vurdere effekten.
Anvend omkring 0,7 liter Opera pr. ha. 
Bedst effekt opnås ved bekæmpelse af sva-
ge angreb.
Anvend 250 til 300 liter vand og for eksem-
pel en 04 (rød) lavdrift-dyse.

Strategi
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altdominerende skadegører, og der har været 
meget kraftige angreb.
 Ifølge de nye regler for jordbearbejdning må 
der først jordbearbejdes forud for majs fra 1. no-
vember på lerjord (JB 5 til 11) og fra 1. februar 
på let jord (JB 1 til 4). Afpudsning betragtes ikke 
som jordbearbejdning, hvis jorden ikke berøres. 
Alle forsøgsleddene, bortset fra forsøgsled 5, i 
forsøgsplanen er således lovlige. Marker med 
kerne- og kolbemajs er dog undtaget fra disse 
regler.
 Forsøgsled 1 og 3 med stubharvning og pløj-
ning forår har i begge forsøg resulteret i mindst 
angreb af majsøjeplet, de mest grønne parceller 
primo oktober og de største udbytter i forsøget 
med høst.
 Det mindste udbytte er høstet i forsøgsled 2, 
hvor der har været den laveste indsats af jord-
bearbejdning, nemlig kun en stubharvning om 
foråret. Der har også været de kraftigste angreb 
af majsøjeplet i dette forsøgsled, og der har i for-
hold til forsøgsled 1 været et sikkert udbyttetab 
på 5,5 hkg pr. ha.

Der er også målt indhold af fusariumtoksiner i 
forsøgene, men data foreligger ikke p.t., men de 
vil senere kunne findes i Tabelbilaget, tabel U18.
 Nederst i tabel 17 ses resultaterne af tre for-
søg i 2011 til 2012, hvor det største udbytte er 
opnået i forsøgsled 3 med afpudsning efterår, 
stubharvning og pløjning forår.
 Ovenstående forsøg er udført i parceller på 
omkring 12 x 30 meter, og efterhånden som 
svampeangrebene breder sig, vil der ske smitte 
til naboparceller. Forskellene i svampeangreb 
udligner sig derfor sidst i vækstsæsonen. De 
målte effekter af jordbearbejdning formodes 
derfor også at være større i praksis, hvor der ikke 
på samme måde sker smitte fra naboparceller.

Fusariummonitering i kernemajs, 2007 til 
2011
Toksinindholdet i kernemajs var overvejende 
moderat i 2011, men i nogle prøver var indhol-
det højt. 
 Fra 2007 har Videncentret for Landbrug 
iværksat en monitering af indholdet af fusari-

Tabel 17. Jordbearbejdning, bladsvampe og Fusarium i kernemajs. (U18, U19)

Majs
Af-

puds-
ning

Stub-
harv-
ning

Pløj-
ning

Pct. dækning 
med 

majsbladplet1) 

Pct. dækning 
med 

majsøjeplet1)
Pct. 

grønt 
blad-
areal

Pct. 
kolber 
med 
Fusa-
rium

Udb. 
og 

mer-
udb.,
hkg 

kerne 
pr. ha

over 
kolbe

under
kolbe

over 
kolbe

under
kolbe

ca. 
23/8

ca. 
2/10

ca. 
23/8

ca. 
2/10

ca. 
23/8

ca. 
2/10

ca. 
23/8

ca. 
2/10

ca. 
15/10

2012. 1 forsøg med høst
1. - - forår forår 0 0 0 0 8,3 80 16,3 80 20 - 57,9
2. - - forår - 0,1 0 1 0 26,3 90 42,5 90 5 - -5,5
3. efterår - forår forår 0 0 0 0 7,8 80 15,0 80 20 - 2,0
4. efterår - forår - 0,1 0 1 0 15,0 90 28,8 90 6 - -1,8
5. efterår efterår forår - 0 0 1 0 15,0 90 27,5 90 5 - -1,0
LSD 15 4,2

2012. 1 forsøg uden høst
1. - - forår forår 0 0 0 0 3,3 90 8 90 10 - -
2. - - forår - 0 0 0,8 0 25,0 100 38,8 100 0 - -
3. efterår - forår forår 0 0 0 0 4,5 90 8,8 90 10 - -
4. efterår - forår - 0 0 0,4 0 20,0 95 33,8 95 5 - -
5. efterår efterår forår - 0 0 0,4 0 18,8 95 31,3 95 5 - -

20112012. 3 forsøg 2 fs. 2 fs. 2 fs. 2 fs. 2 fs.
1. - - forår forår - - 0 16 - - 38 60 11 9 58,2
2. - - forår - - - 0 18 - - 42 65 4 12 -1,5
3. efterår - forår forår - - 0 16 - - 41 60 12 19 5,8
4. efterår - forår - - - 0 16 - - 45 65 5 15 0,7
LSD 14 4,2
LSD 24 2,8

1) I 2011 er bedømmelsen foretaget på hele planten.
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umtoksiner i kernemajs. Der udtages hvert år 
omkring 25 prøver af kernemajs. I årene 2004 til 
2008 blev der også gennemført en monitering 
i majshelsæd. Disse undersøgelser viste, at de 
vejledende grænseværdier for fusariumtoksiner 
i majs til kvægfoder kun relativt sjældent blev 
overskredet. Den vejledende grænseværdi for 
DON (deoxynivalenol) i fuldfoder med 88 pro-
cent tørstof til kvæg er 5.000 µg pr. kg, dog mak-
simum 2.000 µg pr. kg i fuldfoder til kalve under 
fire måneder. Den vejledende grænseværdi for 
ZEA (zearalenon) i fuldfoder til kalve og malke-

kvæg er 500 µg pr. kg, mens der ingen grænse-
værdi er fastlagt til slagtekvæg.
 Flere undersøgelser har vist, at jo senere maj-
sen høstes, jo højere er indholdet af fusarium-
toksiner. Da kolbe- og kernemajs høstes senere 
end majshelsæd, er risikoen for et højt toksinind-
hold derfor større. Kernemajs benyttes fortrins-
vis  til fodring af svin. De vejledende grænsevær-
dier for fusariumtoksiner er væsentligt lavere til 
svin end til kvæg, da svin er mere følsomme for 
fusariumtoksiner. Den vejledende grænseværdi 
i fuldfoder med 88 procent tørstof til svin er 900 
μg DON pr. kg. For ZEA er den vejledende græn-
seværdi i fuldfoder til smågrise og gylte 100 μg 
ZEA pr. kg og i fuldfoder til søer og slagtesvin 250 
μg ZEA pr. kg. Det er grænseværdier i fuldfoder, 
hvor der også indgår andre afgrøder end majs i 
foderrationen. Det er typisk afgrøder, som har et 
lavere indhold af fusariumtoksiner. Videncenter 
for Svineproduktion anbefaler, at de vejledende 
grænseværdier for fuldfoder ikke overskrides for 
hele foderrationen. Det betyder, at det kan være 
nødvendigt at reducere majsandelen ved meget 
høje indhold.
 Resultaterne af moniteringen i kernemajs fra 
2006 til 2011 fremgår af tabel 18. Det gennem-
snitlige indhold af DON i 2011 var 936 µg pr. kg, 

Tabel 18. Indhold af fusariumtoksinerne DON 
og ZEA, μg pr. kg tørstof i prøver af kernemajs 
i 2006 til 2011 

Kernemajs Antal 
prøver

Gns. 
indhold 
af DON

Maks. 
indhold 
af DON

Gns. 
indhold 
af ZEA

Maks. 
indhold 
af ZEA

µg pr. kg tørstof

2006 7 2.076 7.779 787 3.757
2007 21 802 6.405 47 443
2008 27 907 3.325 112 627
2009 29 379 1.880 7 80
2010 31 678 3.510 14 139
2011 23 936 4.220 55 336

Tabel 19. Additiver ved bejdsning af majsfrø til majshelsæd. (U20)

Majs Additiv Majssort

Antal planter pr. m2 Plantehøjde, cm Kar.1) 
for 

plante- 
udvik- 

ling 

Pct. dækning 
af 

blade2)

Udbytte og 
merudb. 

pr. ha

18/5 22/5 14/9 18/5 22/5 7/7 22/9 øjeplet blad-
plet  hkg tørstof 

2012. 2 forsøg
1. Maxim XL 035 FS LG 30.222 3,7 9,9 10,2 1 5 63 208 7 0,8 2,8 99,8
2. GeniusCoat + Maxim XL 035 FS LG 30.222 3,8 9,6 10,1 1 5 58 203 7 7,8 0,6 -1,2
3. FBS 1065 + Maxim XL 035 FS LG 30.222 3,8 9,9 10,3 1 5 62 208 7 6 0,6 4,2
4. Myconate + Maxim XL 035 FS LG 30.222 3,6 9,7 10,2 1 5 61 206 6 3 0,6 1,7
5. FBS + Myconate + Maxim XL LG 30.222 3,0 9,7 10,2 1 5 60 204 7 5,3 0,6 1,6
6. Quickroots + Maxim XL 035 FS LG 30.222 3,4 10,0 10,1 1 5 57 204 7 10,3 1,1 2,8

LSD 16 ns ns ns ns
LSD 26 ns ns ns ns

7. Maxim XL 035 FS LG 32.02 BIO 4,7 9,7 10,2 1 5 54 209 6 4,5 0,6 93,1
8. GeniusCoat + Maxim XL 035 FS LG 32.02 BIO 4,6 9,9 10,1 1 6 54 198 6 6 1,3 1,4
9. FBS 1065 + Maxim XL 035 FS LG 32.02 BIO 4,8 9,7 10,1 1 5 51 195 6 6 0,8 -0,1

10. Myconate + Maxim XL 035 FS LG 32.02 BIO 4,6 9,7 10,2 1 5 51 209 6 6 0,8 2,7
11. FBS + Myconate + Maxim XL LG 32.02 BIO 4,2 9,6 10 1 5 55 199 6 4,5 1,3 -0,8
12. Quickroots + Maxim XL 035 FS LG 32.02 BIO 3,9 9,7 10,1 1 5 52 203 6 6 0,8 0,2
LSD 16 ns ns ns ns
LSD 26 ns ns ns ns

1) Skala 0-10, hvor 0 = svagt udviklede planter, og 10 = kraftigt udviklede planter. Bedømt 7/7.
2) To blade lige over øverste kolbe.
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hvilket var lidt højere end de foregående to år. 
Det højeste indhold af DON var 4.220 µg pr. kg. 
Fem af de 23 prøver, svarende til 22 procent, in-
deholdt over 1.000 µg DON pr. kg.
 Det gennemsnitlige indhold af ZEA var 55 µg 
pr. kg, hvilket var lidt højere end de foregående 
to år. Det højeste indhold af ZEA var 336 µg pr. 
kg. Fem ud af 23 prøver, svarende til 22 procent 
af prøverne, indeholdt over 100 µg ZEA pr. kg.
 Toksinerne HT-2 og T-2 blev kun undersøgt i 
fem prøver og blev ikke påvist.
 I modsætning til nogle af de tidligere år blev 
der ikke fundet sikre sammenhænge mellem 
høstdato og toksinindhold. Markerne blev hø-
stet i perioden 2. oktober til 16. november. Jo 
senere høst af majs, jo mere DON, NIV og ZEA er 
der fundet i flere undersøgelser. Resultaterne fra 
2012 foreligger ikke endnu, men vil blive offent-
liggjort på LandbrugsInfo, så snart de foreligger.

Bejdsning af majs
Ved forsøg med bejdsning af majs med forskel-
lige additiver er der ikke opnået sikre forbedrin-
ger af plantebestanden. Der er i begge sorter op-
nået merudbytter for nogle af additiverne, men 
der er ikke tale om sikre merudbytter.
 I tabel 19 ses resultaterne efter en ny for-
søgsplan, hvor effekten af forskellige additiver 
til bejdsemidlet Maxim XL 035 FS (25 gram pr. 
liter fludioxonil + 10 gram pr. liter metalaxyl-
M) er undersøgt i to forsøg i to majssorter. Der 
er afprøvet forskellige additiver, der indeholder 
forskellige mikroorganismer, syrer eller nærings-
stoffer. Additiverne er afprøvet for det holland-
ske firma INCOTEC International B.V., der også 
har leveret udsæd til forsøgene, hvorfor der er 
anvendt to majssorter, som ikke er i dyrkning i 
Danmark. Der er også udført to tilsvarende for-
søg i vårbyg i 2012, som kan ses i vårbygafsnittet, 
tabel 23.

Skadedyr
Majshalvmøl
I 2012 har der været opsat feromonfælder i Plan-
teavlskonsulenternes Registreringsnet ved cirka 
20 majsmarker i Danmark for at følge majshalv-
møllets (Ostrinia nubilalis) udbredelse. Majshalv-
møllet har de senere år bredt sig fra Sydtyskland 

Majshalvmøllets larve gnaver i stænglerne, så de 
knækker. Larvens indgangshul og ”borestøv” kan 
også ses. I 2012 er det andet angreb i Danmark 
konstateret i en mark med kernemajs ved Kalund
borg. (Fotos: Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret 
for Landbrug).

Kraftige angreb af smælderlarver i majs med græs i 
sædskiftet. Smældere har en fireårig udvikling, hvil
ket betyder, at det tager fire år, fra æglægning sker 
i græsset, til larverne er fuldt udviklede og har for
puppet sig, og nye smældere igen lægger æg. Angreb 
er normalt værst efter flere års græsdyrkning, fordi 
der kan ske æglægning i græsset i flere år. Angreb 
er normalt også værst andet og tredje år efter om
pløjet græs, fordi larverne det første år lever af det 
ompløjede græs. På billedet er der dog tale om en 
førsteårs majsmark efter en ompløjet afgræsnings
mark (fem år gammel). Der har været meget krafti
ge angreb på over halvdelen af planterne i marken. 
I planter med fem til seks blade har der siddet otte 
til ti eller endnu flere smælderlarver. Mange af de 
visne planter er trukket op af måger, der har mæ
sket sig med smælderlarverne. Erfaringerne med 
såning af frø, bejdset med skadedyrsmidler, er gode. 
Forventes problemer med smældere, er det en god 
ide at bestille bejdsede frø i god tid. (Foto: Thomas 
Harbo, Jysk Landbrugsrådgivning).
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mod nord. Der er ikke fanget majshalvmøl i fæl-
derne i 2012. Det første angreb af majshalvmøl i 
Danmark blev fundet i en mark med sukkermajs 
mellem Korsør og Skælskør i 2010, og via fæl-
derne ønskes det belyst, hvor hurtigt skadedyret 
breder sig i Danmark. I 2012 er det andet angreb 
konstateret i Danmark i en mark med kernemajs 
ved Eskebjerg ved Kalundborg, hvor omkring 0,5 
procent af planterne er blevet angrebet. I Skåne 
i Sverige er der også fundet to tilfælde af svage 
angreb i 2011 og to nye tilfælde i 2012.

Høst
Konklusion
I tre ud af fem marker har det været muligt at 
nå 40 procent vand i kernemajs og 55 procent 
tørstof i kolbemajs med svøbblade inden ud-
gangen af oktober. For markerne som helhed er 
vandprocenten i kernerne faldet og tørstofpro-
centen i kolber med svøbblade steget med 0,6 
procentpoint pr. døgn i september og med 0,3 
procentpoint i oktober. Tørstofindholdet har 
været cirka 8 procentpoint højere i kernemajs 
end i kolbemajs med svøbblade.

Monitering af vandprocent i kernemajs og 
tørstofprocent i kolbemajs
I fem majsmarker til kernemajs, fordelt over det 
meste af landet, er der gennemført en monite-
ring af vandprocenten i kerner og tørstofprocen-
ten i kolber med svøbblade i tiden op til høst.
 En oversigt over dyrkningsforhold er vist i ta-
bel 20. Forløbet af vandprocent i kerner og tør-
stofprocent i kolber i de fem marker i tiden op til 
høst ses i figur 9.
 I tre marker er vandprocenten i kerner kom-
met ned på 40 procent og tørstofprocenten i 

I 2012 har der flere steder været meget tidlige, kraf
tige angreb af bladlus i majsen. Der findes ikke ny
ere forsøg med bladlusbekæmpelse i majs. Ældre, 
orienterende forsøg viser, at der skal være i størrel
sesordenen flere hundrede bladlus pr. plante, før 
bekæmpelse vil være rentabel. (Foto: Lars Møller 
Christensen, Vestjysk Landboforening).
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tørstofprocent i kolbemajs i fem marker i tiden op 
til høst.
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Tabel 20. Monitering af vandprocent i kerne
majs og tørstofprocent i kolbemajs med svøb
blade. (U21)

Majs Lokalitet Sort Sådato Jordtype

2012. 5 demonstrationer
1. Lolland, Søllested Lapriora 3/5 5
2. Sjælland, Præstø Lapriora 23/4 5
3. Fyn, Otterup Lapriora 5/5 5
4. Sønderjylland, Vojens Lapromessa 24/4 1
5. Vestjylland, Tarm Lapromessa 7/5 1

kolber med svøbblade kommet op på 55 inden 
slutningen af oktober, hvilket er målene i kerne-
majs og kolbemajs. Vandprocenten er lavest og 
tørstofprocenten højest i de varmeste egne af 
landet, det vil sige på Øerne. Hele perioden har 
været præget af fugtigt vejr i Jylland og tørt vejr 
på Øerne.
 Moniteringen fortsætter.
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Opgaver i planteavlsrådgivningen

Dette afsnit giver en kort oversigt over omfan-
get af en række væsentlige opgaver i de lokale 
rådgivningsvirksomheder inden for Dansk Land-
brugsrådgivning.
 Oversigten er baseret på indberetninger fra 
rådgivningsvirksomhederne. I nogle tilfælde er 
tallene skønnede på grund af vanskelige opgø-
relsesmetoder m.m., og der er derfor en vis usik-
kerhed i opgørelsen. Konklusionerne bør derfor 
også tages med et vist forbehold.

Gødningsplaner
Planteavlskonsulenterne har for planperioden 
2011 til 2012 udarbejdet 4 procent færre gød-
ningsplaner end i planperioden før. Strukturud-
viklingen i landbruget er sandsynligvis hoved-
årsagen hertil. Ligesom i 2011 er 5 procent af 
alle gødningsplaner udarbejdet for økologiske 
bedrifter.
 Gødningsplanerne omfatter samlet set 2,0 
mio. ha, hvilket er knap 5 procent lavere end i 
2011. Det gennemsnitlige areal pr. gødnings-
plan er faldet fra 75,4 ha i 2011 til 74,9 ha i 
2012. Godt 8 procent af arealet skønnes at være 
drevet pløjefrit, hvilket er 2 procent mere end i 
2011.
 Programmet DLBR Mark er anvendt til knap 
98 procent af alle udarbejdede gødningsplaner. 
Det er den højeste andel, der er registreret.

Tabel 1. Antal udarbejdede gødningsplaner

2009 2010 2011 2012

DLBR Mark 29.070 28.058 27.089 26.014
Andre edb-planer 793 736 655 617
I alt 29.863 28.794 27.744 26.631

Dyrknings- og sprøjteplaner
En dyrkningsplan indeholder en oversigt over 
alle handlinger og hjælpestoffer, der forventes 
anvendt ved dyrkningen af hver enkelt mark på 
bedriften. Dyrkningsplanen giver overblik og er 
velegnet som udgangspunkt for udarbejdelse af 

markbudgetter. Den er også en hjælp i forbin-
delse med den lovpligtige registrering af eksem-
pelvis pesticidanvendelsen.
 En sprøjteplan er alene til støtte, når behovet 
for planteværn skal vurderes i vækstsæsonen. 
Typisk indeholder en sprøjteplan en række løs-
ningsmuligheder, og det endelige behov for plan-
teværn fastlægges individuelt fra mark til mark 
på baggrund af aktuelle observationer, varslin-
ger, bekæmpelsestærskler, erfaringer m.m. Fra 
de lokale rådgivningsvirksomheder rådgives in-
tensivt om eventuelt behov for planteværn via 
nyhedsbreve, internet, SMS, markbesøg m.m. 
Til beslutningsstøtte anvendes eksempelvis 
Planteværn Online. I vækstsæsonen offentlig-
gøres ugentligt de kommenterede resultater fra 
Planteavlskonsulenternes Registreringsnet for 
skadegørere i fagblade, på LandbrugsInfo (www.
landbrugsinfo.dk/regnet) samt på www.land-
mand.dk
 En sprøjteplan er oftest en naturlig del af en 
dyrkningsplan. Antallet af udarbejdede dyrk-
ningsplaner er steget med godt 10 procent i for-
hold til 2011, og det er nu på niveau med omfan-
get i 2010. DLBR Mark/Mark Online er i denne 
planperiode anvendt til over 97 procent af alle 
udarbejdede dyrkningsplaner.

Tabel 2. Antal udarbejdede dyrkningsplaner

2009 2010 2011 2012

DLBR Mark 16.900 18.336 16.720 18.865
Andre edb-planer 663 671 660 485
I alt 17.563 19.007 17.380 19.350

Afgrødenyt og nyhedsbreve
Stort set alle lokale rådgivningsvirksomheder 
tilbyder medlemmerne afgrødenyt eller ny-
hedsbreve med en aktuel og målrettet lokal 
orientering om planteavlsfaglige emner i vækst-
sæsonen. Antallet af medlemmer, der modtager 
afgrødenyt eller nyhedsbreve via post, er faldet 
med over 14 procent i forhold til 2011. Antallet 
af medlemmer, der modtager via mail, er deri-
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mod steget med 2 procent i forhold til 2011, så 
det nu udgør over halvdelen af alle modtagere.
 Information via SMS er blevet en naturlig del 
af aktuel rådgivning i vækstsæsonen på over to 
tredjedele af de lokale rådgivningsvirksomhe-
der. Ikke mindst inden for planteværn er SMS 
utroligt effektivt til at få information ud – hurtigt 
og direkte til landmanden i marken. Ved tegn 
på sygdomsangreb i markerne i området kan 
landmænd med udsatte sorter advares hurtigt. 
De kan vente med at sprøjte, til der er et behov, 
og der kan i mange tilfælde anvendes nedsatte 
doseringer. Antallet af modtagere af SMS fra de 
lokale rådgivningsvirksomheder er næsten ste-
get konstant siden den første opgørelse i 2004, 
og det er steget med godt 7 procent fra 2011 til 
2012.

Tabel 3. Afgrødenyt og nyhedsbreve samt 
SMS-service

2009 2010 2011 2012

Antal modtagere 13.267 13.727 13.559 12.699
Heraf sendt via mail 4.839 5.583 6.583 6.725
Modtagere af SMS-service 11.044 11.484 11.236 12.079

Grupperådgivning
Antallet af landmandsgrupper og antallet af del-
tagere i grupperådgivning er på samme niveau 
som i 2010 og 2011. Grupperådgivning giver 
mulighed for en betydelig erfaringsudveksling 
landmændene imellem, og medlemmernes be-
drifter besøges typisk på skift i løbet af vækstsæ-
sonen for at give en bredere basis for diskussion.
 Antallet af grupper med økologiske land-
mænd er steget med 16 procent i forhold til 
2011.

Tabel 4. Grupperådgivning

2009 2010 2011 2012

Antal grupper 408 409 415 415
Heraf økologiske 44 40 32 37
Antal deltagere 2.867 2.966 3.091 2.977

Mark- og ejendomsbesøg
Antallet af mark- og ejendomsbesøg på konven-
tionelle bedrifter er steget med knap 8 procent 
i forhold til 2011, og det er nu på niveau med 
2009 og 2010.

Antallet af besøg på økologiske bedrifter er i 
2012 faldet med næsten 18 procent i forhold til 
2011.

Tabel 5. Mark- og ejendomsbesøg af konsulent

2009 2010 2011 2012

Antal besøg 14.455 14.882 13.838 14.902
Heraf hos økologer 788 993 1.108 912

Markvandringer og markmøder
Det samlede antal markvandringer og -møder 
er steget med næsten en tredjedel i forhold til 
2011, og antallet af deltagere er steget med 
mere end en tredjedel. Der er ikke nogen direkte 
forklaring på dette, men det kan eventuelt skyl-
des udpegningen af randzoner, som har været et 
særdeles aktuelt emne i 2012. 

Tabel 6. Markvandringer og markmøder

2009 2010 2011 2012

Antal markvandringer og 
-møder 144 135 135 179
Deltagere i alt 11.726 10.975 9.952 13.560

Planteavlsmøder
Antallet af de traditionelle faglige planteavls-
møder er steget med knap 5 procent forhold til 
2011, og det samlede antal deltagere er steget 
med 21 procent. Den fortsatte finansielle krise, 
nye pesticidafgifter og ikke mindst udpegningen 
af randzoner har givetvis bidraget til stigningen. 
Der er meget stor variation i antallet af deltagere 
til møderne.

Tabel 7. Planteavlsmøder 

2009 2010 2011 2012

Antal møder 71 91 84 88
Deltagere i alt 6.605 6.498 6.152 7.447

Enkeltbetalingsordningen 
Enkeltbetalingsordningen er stadig en stor op-
gave i de lokale rådgivningsvirksomheder. På 
grund af de vidtrækkende konsekvenser af even-
tuelle fejl bruges der fortsat mange ressourcer på 
ordningen. Antallet af individuelle vejledninger 
om ansøgninger er steget med godt 4 procent i 
forhold til 2011, mens vejledning om overdra-
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gelse af betalingsrettigheder er steget med godt 
8 procent.
 Over 99,6 procent af ansøgningerne, som 
konsulenterne har medvirket til, er udarbejdet 
via den internetbaserede Tast Selv-service. Det 
er lidt flere end i 2011.

Tabel 8. Konsulenternes individuelle vejledning 
til landmænd om enkeltbetalingsordningen

2009 2010 2011 2012

Antal vejledninger 
Om ansøgning 26.927 26.797 26.335 27.478
Om overdragelse af 
betalingsrettigheder 5.760 5.151 5.899 6.407

Grønne regnskaber
Et grønt regnskab giver overblik over bedriftens 
udnyttelse af vigtige ressourcer som næringsstof-
fer, pesticider, energi og vand samt bedriftens 
miljøforhold i øvrigt. Planteavlskonsulenterne 
udarbejder grønne regnskaber for interesserede 
landmænd. Der er i 2012 kun udarbejdet en 
femtedel af antallet af regnskaberne i 2011, og 
antallet er faldet med 90 procent på blot fire år. 
Den væsentligste årsag hertil er, at tilskudsord-
ningen er afviklet.

Tabel 9. Grønne regnskaber

2009 2010 2011 2012

Antal grønne regnskaber 370 240 176 37

Digital korttegning
Antallet af bedrifter, hvor der foreligger digitale 
markkort, er steget med knap 13 procent. Der 
udarbejdes i rådgivningsvirksomhederne kun 
digitale markkort i AgroGIS og Næsgaard. Revi-
sion af digitale markkort opgøres ikke særskilt, 
og derfor kan den samlede aktivitet ikke opgø-
res. Problemer omkring markblokke, samling og 
opdeling af marker har medført et øget behov 
for revision af de eksisterende digitale markkort 
på bedrifterne. Godt 68 procent af de digitale 
kort er udarbejdet i AgroGIS, hvilket er 5 procent 
mere end i 2011. Digitale markkort kan blandt 
andet udarbejdes og vises i DLBR Markkort On-
line på internettet, og de kan direkte anvendes 
til flere formål via Dansk Markdatabase. Da det 
er internetbaseret, skal brugeren ikke have pro-
grammet installeret på computeren. Markkor-

tene kan også bruges ved ansøgning om enkelt-
betaling, miljøgodkendelse m.m.

Tabel 10. Digitale kort for bedrifter

2009 2010 2011 2012

Antal bedrifter, hvor der er 
udarbejdet digitale kort 20.100 20.027 18.313 20.654

Positionsbestemt dyrkning
Positionsbestemt gødskning og kalkning af land-
brugsafgrøder kræver positionsbestemte under-
søgelser af jordbunden, det vil sige jordbunds-
undersøgelser med en kendt position ved hjælp 
af GPS. Antallet af GPS-jordprøver er steget med 
godt 5 procent i forhold til 2011. 
 Anvendelsen af EM-38 til opmåling af marker 
ophørte stort set i 2011, men i 2012 har der igen 
været en vis aktivitet på området. Antallet svarer 
dog kun til en tiendedel af antallet i 2009. Da 
marker kun opmåles med EM-38 en enkelt gang, 
så er markedet for dette måske ved at være mæt-
tet.
 Antallet af marker med tildelingskort for gød-
ning og/eller kalk er faldet med yderligere godt 
27 procent i 2012. 

Tabel 11. Positionsbestemt dyrkning

2009 2010 2011 2012

Antal GPS-jordprøver 74.040 52.239 56.092 59.025
Antal marker, opmålt med 
EM-38 2.501 353 20 280
Antal marker med 
tildelingskort for gødning/
kalk 4.260 7.135 5.411 3.927

Andre opgaver
Markkontrol
Markkontrol af frø og sædekorn er en serviceop-
gave, som lokale rådgivningsvirksomheder udfø-
rer for grovvare- og frøfirmaer samt for NaturEr-
hvervstyrelsen. I 2012 er der kontrolleret 8.100 
ha med frø og 31.700 ha med sædekorn. De til-
svarende tal for 2011 var 6.300 ha frø og 30.000 
ha sædekorn. Det synede areal er dermed steget 
med henholdsvis 30 og 5 procent.

Indkøbsordninger
En række lokale rådgivningsvirksomheder orga-
niserer et samlet indkøb af for eksempel plante-
værnsmidler for interesserede medlemmer. Der 
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har i 2012 været 517 medlemmer i indkøbsord-
ninger, etableret af lokale rådgivningsvirksom-
heder, hvilket er samme niveau som i 2011. De 
stigende priser på planteværnsmidler kan være 
en motiverende faktor til at indgå i indkøbsord-
ninger. Der er alene tale om at organisere fælles 
indkøb og eventuelt salg, hvor konsulenten ar-
bejder på timeløn. Den lokale rådgivningsvirk-
somheds indtjening er således helt uafhængig af 
både mængder og produkter. Herved fastholdes 
uvildigheden.
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Sorter, priser, midler og udviklingsstadier

I afsnittet omtales forsøgenes sikkerhed, stati-
stiske beregningsmetoder, beregningsnormer, 
metoder, anvendte priser på planteprodukter, 
gødning og planteværnsmidler, bedømmelses-
skalaer, forkortelser mv. Sidst i afsnittet findes 
tabeller med de afprøvede sorter, anmeldere og 
vedligeholdere af sorter og plantebeskyttelses-
midlernes indhold af virksomme stoffer.

Forsøgenes sikkerhed
P-værdier og signifikansniveau
Ved beregning af resultaterne af enkeltforsøge-
ne angives der såkaldte P-værdier for statistiske 
test. P-værdien er et udtryk for, hvor sikker man 
er, når man forkaster en statistisk hypotese. Jo 
lavere P-værdi, jo mere sikker er man på, at de 
observerede forskelle eller værdier ikke er frem-
kommet ved rene tilfældigheder. Hvis P < 0,05, 
siger man normalt, at der er en statistisk sikker 
effekt. LSD-værdien i tabellerne i Oversigt over 
Landsforsøgene svarer til P = 0,05. Man bruger 
ofte en stjerne (*) til at angive P < 0,05. Tilsva-
rende bruges to stjerner (**) til at angive P < 0,01, 
mens tre stjerner (***) angiver P < 0,001.

LSD-værdi
Hvis der findes en signifikant forskel på udbytter 
mellem behandlinger i forsøgsserien, angives en 
LSD-værdi. I modsat fald angives ns (no signifi-
cant). LSD (Least Significant Difference) angiver 
her den mindste forskel på to behandlinger, som 
er signifikant på 5 procent-niveauet.
 LSD-værdien anvendes ved sammenligning 
mellem to behandlinger.
 Hvis forskellen mellem for eksempel udbyttet 
efter to behandlinger er større end den angivne 
LSD-værdi, betegnes de to udbytter som signi-
fikant forskellige. Ved forsøg med flere faktorer 
angives en LSD-værdi for hver faktor samt en 
LSD-værdi for vekselvirkninger.
 Ved sammenligning af behandlinger skal 
man være klar over, at op til 5 procent af de 
parvise sammenligninger kan være „signifi-
kante“ grundet tilfældig variation. Hvis der for 

eksempel er ti behandlinger i et forsøg, er der 
45 parvise sammenligninger. 5 procent af disse 
par kan være „signifikant“ forskellige på grund 
af tilfældigheder. Det betyder, at der i tilfældet 
med ti behandlinger i gennemsnit vil være to 
falske signifikant forskellige par, hvor der i vir-
keligheden ikke er påvist nogen forskel på be-
handlingerne.
 Ved angivelse af LSD-værdierne i Tabelbilaget 
anvendes følgende betegnelser:
 LSD 1: LSD-værdien for faktor 1, altså en sta-
tistisk sammenligning af behandlingerne i faktor 
1.
 LSD 2: LSD-værdien for faktor 2, altså en sta-
tistisk sammenligning af behandlingerne i faktor 
2.
 LSD 12: LSD-værdien for kombinationer af 
faktor 1 og faktor 2. Denne værdi vises, hvis der 
er en signifikant vekselvirkning mellem faktor 1 
og faktor 2. Man bør ved et tofaktorielt forsøg 
først betragte LSD 12. Er der angivet en værdi, 
betyder det, at der er vekselvirkning mellem de 
to faktorer, og LSD 1 og LSD 2 kan i så fald ikke 
anvendes til at udtale sig om, hvorvidt der er en 
generel effekt af faktor 1 og faktor 2.
 I trefaktorielle forsøg angives LSD-værdierne 
for henholdsvis faktor 1, 2 og 3. Dertil vises kom-
binationer af faktor 1, 2 og 3, hvilket giver LSD 
12, LSD 13, LSD 23 og LSD 123. Forekommer 
der vekselvirkning mellem faktor 1, 2 og 3, kan 
de øvrige LSD-værdier ikke anvendes til at ud-
tale sig om hverken en generel effekt af faktoren 
eller en eventuel vekselvirkning mellem faktor 1 
og 2, 1 og 3 og 2 og 3.

Statistiske modeller
I forsøgsserierne udføres de statistiske analyser 
på forsøgsledniveau, idet der beregnes et gen-
nemsnitsudbytte pr. behandling i enkeltforsø-
gene. Dette gennemsnitsudbytte indgår deref-
ter som én observation i en ny variansanalyse 
på serieniveau, hvor gennemsnitsudbyttet pr. 
forsøgsled forklares som en funktion af behand-
linger (faktor 1, faktor 2, faktor 3), forsøgsloka-



449

Sorter, priser, midler og udviklingsstadier

liteter og vekselvirkninger. Denne procedure 
er valgt af to grunde: Dels er de fleste analyser 
gennemført på forsøgsledniveau, dels opnås det 
samme resultat, som man ville have opnået ved 
på parcelniveau at benytte en statistisk model, 
hvor både gentagelser og sted betragtes som til-
fældige, når hvert enkeltforsøg har lige mange 
gentagelser.
 Bemærk, at i årene 2000 til 2002 blev der an-
vendt en variansanalysemodel i sortsafprøvnin-
gen, hvor enkeltforsøgene blev betragtet som 
systematiske. Denne model anvendes fortsat 
hos NaturErhvervstyrelsen, Afdeling for Sortsaf-
prøvning, Tystofte. Det betyder, at LSD-værdier-
ne i denne institutions opgørelser af forsøgene 
normalt er lavere, og tilsvarende er muligheden 
for at generalisere begrænset til at omfatte for-
søg udført under samme forhold.
 Det skal bemærkes, at der ikke estimeres nye 
værdier til erstatning for eventuelt manglende 
værdier, men at de statistiske analyseprogram-
mer i stedet automatisk tager hensyn til even-
tuelle manglende værdier. Gennemsnit, der er 
angivet i Tabelbilaget, er såkaldte LSMEANS-
værdier, der ikke vil være identiske med et sim-
pelt gennemsnit, når der er manglende værdier.

Alpha-design
I sortsforsøg med mange forsøgsled og i andre 
forsøgsserier, hvor det er relevant, anvendes 
det såkaldte alpha-design, hvor det tilstræbes 
at forøge præcisionen af sammenligning af for-
søgsbehandlingerne ved at benytte ufuldstæn-
dige blokke. Det vil sige, hvor gentagelserne 
er opdelt i „miniblokke“. I disse forsøgsserier er 
enkeltforsøgene analyseret ved en særlig vari-
ansanalyse, hvor forsøgsbehandlingerne ind-
går med systematisk virkning, mens blokkene 
(både gentagelser og miniblokke) indgår med 
tilfældig virkning (mixed model). Herved er 
der på enkeltforsøgsniveau beregnet såkaldte 
LSMEANS-værdier for hver af forsøgsbehandlin-
gerne. Disse værdier vil oftest være forskellige 
fra de simple gennemsnit, der kan beregnes på 
tværs af gentagelserne i et forsøg. LSMEANS-
værdierne indgår som observationer i en ny va-
riansanalyse på serieniveau, hvor stedet fortsat 
er en tilfældig faktor.

Overskrifter over forsøgsled
1, 2, 3 =  lednavn for forsøgsbehandlinger i fak-

tor 1.
A, B, C =  lednavn for forsøgsbehandlinger i fak-

tor 2.
I, II, III =  lednavn for forsøgsbehandlinger i fak-

tor 3.

Beregningsnormer
Hvor intet andet er anført, er gødnings- og ud-
sædsmængder angivet i kg pr. ha og udbytte og 
merudbytte i hkg pr. ha.

Udbyttet af korn og frø er angivet med følgende 
vandprocenter:
Korn, hørstrå, halm og avner 15 procent
Bælgsæd og boghvede 14 procent
Græsfrø og kommen 12 procent
Kernemajs 15 procent
Kløverfrø 12 procent
Spinat, bederoer og fabriksroer 11 procent
Quinoa 13 procent
Oliehør, spindhør og hamp 10 procent
Raps, sennep, radise, rybs og gulerod 9 procent
Valmue 7 procent

Udbytter af korn-, frø- og industriafgrøder samt 
rod og knolde er angivet med 100 procent ren-
hed.
 Hvor der er angivet udbytte og merudbytte, 
er udbyttet (referenceniveauet) skrevet med 
fede typer. Udbyttet i et forsøgsled er summen 
af referenceniveauet og merudbyttet i det på-
gældende forsøgsled.
 Procent råprotein i alle afgrøder = procent 
kvælstof x 6,25, bortset fra hvedekerne, hvor 
procent råprotein = procent kvælstof x 5,70. De 
angivne størrelser er procent af tørstof.
 Forsøg med grovfoder er beregnet efter prin-
cipperne i NorFor, som er et fælles nordisk fo-
dervurderingssystem til kvæg. I NorFor opgøres 
afgrødens energiværdi i nettoenergi til laktation 
ved en foderration på 20 kg tørstof (NEL20) ud-
trykt i megajoule pr. kg tørstof. 1 afgrødeenhed 
(a.e.) svarer til 1 GJ divideret med 0,743. Se mere 
på www.landbrugsinfo.dk
 Forsøg med angivelse af foderenheder til søer 
og svin i vækst er beregnet ud fra, at en FEsv er 
lig med en foderenhed til svin i vækst, svarende 
til 7.375 KJ potentiel fysiologisk energi, og en 
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FEso er lig med en foderenhed til søer, svarende 
til 7.700 KJ potentiel fysiologisk energi. Bereg-
ningen sker i henhold til ”Det danske fodervur-
deringssystem til svinefoder”, rapport nr. 30, 
2006.

Beregning af økonomisk optimale 
kvælstofmængder
Beregning af optimale kvælstofmængder sker 
i enkeltforsøgene ved at estimere en udbytte-
kurve med et tredjegradspolynomium eller, hvis 
dette ikke kan anvendes, et andengradspoly-
nomium, der beskriver merudbyttet for tilført 
kvælstof. Ud fra de angivne priser på afgrøder 
og kvælstof beregnes de økonomisk optimale 
kvælstofmængder. I gennemsnit af en forsøgs-
serie beregnes den gennemsnitlige økonomisk 
optimale kvælstofmængde som gennemsnit af 
de enkelte forsøgs optimum.
 I vinterhvede sker beregningen af den økono-
misk optimale kvælstofmængde i nogle tilfælde 
under hensyntagen til proteinindhold. Her be-
regnes for hvert kvælstofniveau afgrødeprisen 
ud fra det målte proteinindhold, og derudfra be-
regnes det økonomiske udbytte for hvert kvæl-
stofniveau. Udbyttekurven estimeres direkte ud 
fra det økonomiske udbytte ved hvert kvælstof-
niveau. En lignende beregning sker i kartofler, 
hvor afregningsprisen er afhængig af stivelses-
indholdet. Der er anvendt en forventet pris in-
klusive efterbetaling. For fabriksroer anvendes 
Nordic Sugars afregningsskala.

Nettomerudbytte
Nettomerudbytte for behandlingerne er anført 
i hkg kerne pr. ha, kg frø pr. ha eller anden rele-
vant enhed. Det er beregnet som det opnåede 
merudbytte minus den del af udbyttet, der går 
til at dække de omkostninger til behandling 
(middel + udbringning), der har frembragt mer-
udbyttet.
 Til beregning af omkostningerne ved be-
handling er anvendt priserne i tabel 2 i kolon-
nen ”Eget arbejde i alt”, med mindre andet er 
anført. I ”Eget arbejde” er egen løn sat til 175 
kr. pr. time. Faste omkostninger til forrentning 
og afskrivning af maskiner er ikke indregnet. 
”Beregnede totalomkostninger” er de samlede 
maskin- og arbejdsomkostninger for den enkelte 

Tabel 1. Jordtypebetegnelse i den danske jordklassificering

JB nr. Symbol Teksturdefinition  
for jordtype

Vægtprocent
Pct. af dyrket 

areal i DKLer under
2 µm

Silt
2-20 µm

Finsand
20-200 µm

Sand, i alt
20-2000 µm

Humus  
58,7 pct. C

 1 GR.S.L. Grovsandet jord   0-4,9   0-19,9   0-49 65-100 24
 2 F.S. Finsandet jord   0-4,9   0-19,9 50-100 65-100 10
 3 GR.L.S. Grov lerbl. sandjord   5-9,9   0-25   0-39 55-95 7
 4 F.L.S. Fin lerbl. sandjord   5-9,9   0-25 40-95 55-95 21
 5 GR.S.L. Grov sandbl. lerjord 10-14,9   0-30   0-39 45-90 4
 6 F.S.L. Fin sandbl. lerjord 10-14,9   0-30 40-90 45-90 20
 7 L. Lerjord 15-24,9   0-35 30-85 6
 8 SV.L. Svær lerjord 25-44,9   0-45   0-75 1
 9 M.SV.L. Meget svær lerjord 45-100   0-50   0-55 -
10 SL. Siltjord   0-50 20-100   0-80 -
11 HU. Humus Over 10 7
12 SPEC. Speciel jordtype

Tabel 2. Priser for sprøjtning med pesticider, 
udbringning af gødning mv. 2012

Eget arbejde (marginal) Be-
regnede 

total-
omkostn.3)

Eget 
arbejde1)

Variable 
omkostn.2) I alt

Kr. pr. ha
Bredsprøjtning af pesticider 20 50 70 140
Båndsprøjtning af pesticider 40 100 140 350
Ukrudtsharvning pr. gang 30 40 70 140
Radrensning 140 70 210 310
Udspredning, 
handelsgødning 30 50 80 140

Kr. pr. ton
Gylleudlægning, slanger 4 5 9 17
Gyllenedfældning 4 6 10 20

1) Dækker løn til eget arbejde (175 kr. pr. time).
2) Variable omkostninger dækker brændstof + slitage.
3) Svarende til egne maskiner inkl. afskrivning.
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arbejdsopgave, hvor der er indregnet omkost-
ninger til forrentning og afskrivning. Disse og 
andre oplysninger kan findes i Farmtal Online på 
LandbrugsInfo (www.Farmtalonline.dk).
 Hvis man opnår andre afgrødepriser eller 
betaler andre priser for hjælpestoffer, kan man 
beregne eget nettomerudbytte efter følgende 
formel: Eget nettomerudbytte = merudbytte - 
(egen omkostning til midler og udbringning og 
egen afgrødepris).

Priser på planteprodukter m.m.
Ved beregning af udbytter, optimale kvælstof-
mængder m.m. er anvendt priserne i tabel 3. 
 Tabel 11 viser priserne for plantebeskyt-
telsesmidler. Tabel 11 viser også en kolonne 
”Forventet pris med ny afgift”, som angiver den 
forventede fremtidige pris, når den nye pesticid-
afgift træder i kraft. Afgifterne er beregnet ud fra 
en liste med belastningsindeks publiceret af Fø-
devareøkonomisk Institut (FØI) ved Københavns 
Universitet (Ørum, 2012) og Middeldatabasens 
oplysninger om aktivstof mv. Den forventede 
nye pris er fremkommet ved at løfte den nuvæ-
rende værdiafgift af 2012-prisen og derefter ad-
dere den beregnede nye afgift. De forventede 
fremtidige priser skal tages med forbehold for 
fejl i FØI’s liste og ændringer i de parametre, 
som ligger til grund for beregningen af belast-
ningsindeks. Endvidere kan der ske ændringer af 
basisprisen for midlerne som følge af ændrede 
markedsvilkår for midlerne fremover. Den for-
ventede pris med ny afgift er i enkeltforsøgene 
og tabeludtræk i NFTS anvendt til at beregne be-
handlingsomkostninger med ny afgift, som igen 
er anvendt til at beregne forventet nettomer-
udbytte med ny afgift. Der vil således i Oversigt 
over Landsforsøgene 2012 og de tilhørende ta-
belbilag og enkeltforsøgsbilag optræde to slags 
nettomerudbytter.
 Aktuelle priser og detaljeret information om 
de enkelte planteværnsmidler kan ses i Middel-
databasen på LandbrugsInfo (www.middeldata-
basen.dk).

Behandlingsindeks og belastningsindeks
En anden ændring i Oversigt over Landsforsø-
gene 2012 er, at angivelse af behandlingsindeks 
(BI) udgår af tabellerne under de enkelte afgrø-
der. Af hensyn til sammenligning med foregå-

ende års resultater viser tabel 12 behandlings-
indeks for alle midler i forsøg 2012. Tabel 12 
indeholder også en kolonne, som angiver det be-
regnede belastningsindeks pr. salgsenhed ifølge 
FØI’s rapport (Ørum, 2012). Det er hensigten, at 
belastningsindekset i løbet af de kommende år 

Tabel 3. Priser på planteprodukter og gødning 
anvendt ved opgørelsen af forsøgene

2010 2011 2012

Konventionelle planteprodukter Kr. pr. hkg
Vår- og vinterbyg 125,00 135,00 160,00
Maltbyg 145,00 170,00 175,00
Vinterrug 110,00 120,00 150,00
Triticale 125,00 135,00 160,00
Havre 125,00 125,00 160,00
Vår- og vinterhvede 125,00 135,00 170,00
Kernemajs 140,00 130,00 150,00
Markært 150,00 160,00 170,00
Vår- og vinterraps 270,00 320,00 375,00

Kr. pr. kg
Alm. rajgræs (sildig) 6,50 8,00 10,00
Hybrid rajgræs 5,40 6,50 11,00
Ital. rajgræs 5,00 6,50 8,50
Hundegræs 9,00 6,50 10,00
Engrapgræs 12,00 12,50 15,00
Engsvingel 11,50 8,00 9,50
Rødsvingel 6,50 7,50 10,00
Hvidkløver 24,00 19,00 28,00
Rødkløver 24,00 21,00 25,00
Strandsvingel 6,00 6,00 10,00

 Kr. pr. a.e. 
Kløvergræs og græs til slæt 110,00 138,00 145,00
Majshelsæd 100,00 105,00 115,00

Økologiske produkter Kr. pr. hkg
Vår- og vinterhvede, brød 200,00 280,00 270,00
Vinterhvede, foder 180,00 250,00 250,00
Vinterrug, brød 160,00 260,00 240,00
Vinterrug, foder 140,00 190,00 200,00
Triticale, vår og vinter 150,00 220,00 230,00
Vårbyg 165,00 240,00 240,00
Havre, gryn 140,00 250,00 250,00
Havre, foder 120,00 210,00 200,00
Markært 230,00 250,00 280,00
Vinterraps 400,00 500,00 600,00
Lupin 210,00 250,00 280,00
Hestebønne 190,00 250,00 280,00

Gødning Kr. pr. kg
Kvælstof 5,40 7,80 8,00
Fosfor 9,00 13,00 13,90
Kalium 6,00 7,10 6,80
Magnesium 4,00 4,00 4,00
Kobber 140,00 140,00 140,00
Svovl 2,00 2,30 2,30
Bor 110,00 110,00 110,00
Natrium 4,00 4,00 4,00
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skal erstatte behandlingsindeks og behandlings-
hyppighed som mål for planteværnsindsatsens 
potentielle miljøbelastning.

Majsvarmeenheder
Majsvarmeenheder (MVE) beregnes ved at sum-
mere maksimum- og minimumtemperaturen for 
de enkelte dage i perioden 15. april til 15. okto-
ber ud fra følgende formel:
Ymaks. =  3,33 x (daglig maks.temp. - 10)  

– (0,084 x (daglig maks.temp. - 10)2).
Ymin. =  1,8 x (daglig min.temp. - 4,44).
MVE =  (Ymaks. + Ymin.)/2.
Ymaks. og Ymin. sættes til 0, hvis formlerne giver 
negative værdier.

Bedømmelsesskalaer
Bedømmelserne i forsøgene er gennemført 
efter forskrifterne i Kvalitet i Landsforsøgene. 
Vejledning til bedømmelserne findes på: www.
landbrugsinfo.dk/planteavl/landsforsoeg-og-
resultater/kvalitet-i-landsforsoegene
 Lejesædstilbøjelighed er, hvor intet andet er 
anført, bedømt efter skalaen: 0 = helt stående, 
10 = helt i leje.
 Bedømmelse af nedknækning af strå og ned-
knækning af aks sker også efter en 0-10 skala: 0 
= ingen nedknækning, 10 = helt nedknækket.
 Meldug, rust og andre bladsygdomme er 
ved bedømmelse før vækststadium 31 angivet 
i procent planter med angreb, uanset angrebets 
styrke. Efter vækststadium 31 er angreb bedømt 
som procent dækning af grønt bladareal.
 Angreb af bladlus er, hvor intet andet er an-
ført, bedømt som procent strå med angreb, uan-
set angrebets styrke.

Udviklingsstadier
For korn, raps, ærter, kartofler, roer, majs og 
ukrudt er udviklingsstadier gennem vækstpe-
rioden angivet med tal efter BBCH decimalska-
laerne, som er vist sidst i dette afsnit.

Bedømmelse af ukrudt
Effekten af en ukrudtsbekæmpelse opgøres ved 
optælling af antal ukrudtsplanter, opdelt efter 
de dominerende arter. Effekten af en efterårs-
behandling opgøres ved optælling tre til fire 
uger efter midlernes udsprøjtning og igen næ-
ste forår. En forårsbehandling vurderes normalt 

tre til fire uger efter udsprøjtningen. På dette 
relativt tidlige tidspunkt kan effekten af reduce-
rede doser, som ikke nødvendigvis slår ukrudtet 
helt ihjel, blive undervurderet. Samtidig kan en 
række midler, hvor den synlige effekt viser sig 
langsomt, ligeledes blive undervurderet. Der-
for suppleres optællingerne om foråret med en 
række bedømmelser af ukrudtsforekomsten før 
og efter høst. Det gælder eksempelvis for græs-
ukrudtsmidler, hvor der før høst foretages en op-
tælling af frøbærende strå pr. m2 af “høje” græs-
arter som vindaks, agerrævehale og rajgræs. På 
samme måde bedømmes før høst den procentvi-
se dækning af afgrøden med tokimbladede arter 
som kamille, kornblomst og burresnerre. I visse 
forsøgsserier er optælling af antal ukrudtsplan-
ter suppleret med en visuel bedømmelse af bio-
masse. Ved denne metode fastsættes ukrudtets 
biomasse i ubehandlet til forholdstal 100.
 I alle forsøg med ukrudtsbekæmpelse, hvor 
forsøget høstes, bedømmes dækningen af jord-
overfladen med græs- og tokimbladet ukrudt 
i stubben efter høst. I tabellerne er denne be-
dømmelse oftest angivet som summen af pro-
cent dækning med græsukrudt og tokimbladet 
ukrudt. Ved afprøvning af græsukrudtsmidler 
bedømmes plantebestanden tre til fire uger ef-
ter sprøjtning og igen om foråret, hvis behand-
lingerne er sket om efteråret.

Observationsparceller
Observationsparceller er kornforsøg, hvor der 
kun er én parcel med hver sort. Parcellerne bru-
ges til bedømmelse og karakterisering af sorter-
nes modstandsdygtighed over for sygdomme 
samt lejesædstilbøjelighed og overvintrings-
egenskaber. Alle sygdomsregistreringer gen-
nemføres af de samme medarbejdere ved Natur-
Erhvervstyrelsen, Afdeling for Sortsafprøvning, 
Tystofte. Det sikrer, at der bedømmes ensartet 
over hele landet. Observationsparcellerne er, 
afhængigt af art, etableret på op til 21 udvalgte 
lokaliteter over hele landet.

Planteværn Online
Planteværn Online er et internetbaseret beslut-
ningsstøtteværktøj, der, på basis af modeller, 
beregner forventet bekæmpelsesbehov og giver 
forslag til optimal bekæmpelse af sygdomme, 
ukrudt og skadedyr i landbrugsafgrøder.
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I flere af forsøgene afprøves Planteværn Onlines 
løsninger mod ”standardløsninger” for at sikre, 
at dets bekæmpelsesmodeller er optimale i for-
hold til effekt og økonomi.
 Planteværn Online er udviklet af Aarhus Uni-
versitet og Videncentret for Landbrug, Plante-
produktion (www.plantevaern-online.dk).

Forsøgenes nummerering
Resultaterne fra de enkelte forsøg er samlet i et 
tabelbilag, hvor tabellerne er nummereret med 

et afsnitsbogstav og et nummer – for eksempel 
B15. Der henvises hertil i tabellerne i oversigten, 
hvor Tabelbilaget er angivet som afslutning på 
den enkelte tabels titel. Hvis der henvises til et 
enkeltforsøg i Tabelbilaget, er der anvendt et 
12-cifret nummer, som består af forsøgsplannr. 
(9 cifre) + løbenr. (3 cifre), for eksempel 01-012-
12-12-005. Tabelbilaget publiceres på Land-
brugsInfo (www.landbrugsinfo.dk/tabelbilag).
 Forsøgsplanerne kan ses på LandbrugsInfo 
(www.landbrugsinfo.dk/landsforsoeg).

Forkortelser
AAT aminosyrer absorberet i tarmen
a.e. afgrødeenheder. 1 a.e. = 100 FE
B bor
beh. behandling
Bt bortal
Cat calciumtal
Cu kobber
Cut kobbertal
DE dyreenhed
FE foderenhed = 1,346 GJ
FEso foderenheder søer
FEsv foderenheder til svin i vækst, inklu-

sive diegivende søer
fht. forholdstal
FK fordøjelighedskoefficient
Ft fosforsyretal
g gram
GJ gigajoule
gns. gennemsnit
ha hektar
hl.vægt hektolitervægt
iNDF ufordøjelig NDF
IV urenhedsindeks, ((Na x 3,5) + (K x 

2,5) + (NH2-N x 10))/1.000, mg pr. 
100 gram sukker

JB jordbundsnr.
K kalium
kar. karakter
kas kalkammonsalpeter
kg kilogram
Kt kaliumtal
l liter
LSD Least Significant Difference

merudb. merudbytte
Mg magnesium
Mgt magnesiumtal
MJ megajoule
Mn mangan
Mnt mangantal
Mot molybdæntal
MVE majsvarmeenheder
N kvælstof
Nat natriumtal
NDF neutral detergent fiber
NEL20  nettoenergi til laktation ved et foder-

niveau på 20 kg tørstof pr. ko pr. dag
N-min uorganisk kvælstof (NO3-N + NH4-N) i 

rodzonen (kg pr. ha)
P fosfor
PBV proteinbalance i vommen
pct. procent
ppm milliontedel
ppb milliardtedel
Pt fosfortal
Rt reaktionstal
S svovl
Se selen
t ton
tab. tablet
TKV tusindkornsvægt, gram pr. 1.000 ker-

ner/frø
TS tørstof
udb. udbytte
2 n diploid
4 n tetraploid
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Tabel 4. Afprøvede sorter af korn og bælgsæd 2012

Sort Forædler-
betegnelse Forædler Anmelder

Elixer LW 99Z313-21 Wiersum Nordic Seed
FD 07164 FD 07164 FD N & S
Foxtrott Foxtrott Firlbeck N & S
Frument SJ 03-5 Sejet Sejet
Gedser 13011,21 Nordic Seed Nordic Seed
Genius Genius Nordsaat Sejet
Hereford Sj 04-9 Sejet Sejet
Hereward CWW 87/2 PBI RAGT
Hybery SURH 2998-164 Saaten Union Sejet
JB Asano Br. 4739c32 Breun N & S
JB. Diego JB. Diego Breun DLF-TRIFOLIUM
Jensen 12090x24 Abed Nordic Seed
Julius LP 03-1056-1 KWS Lochow KWS Scandinavia
Kepler NIC 02-4419-B Limagrain Nordic Seed
Kramnitse 13009,34 Nordic Seed Nordic Seed
KW 2259-1-06 KW 2259-1-06 KWS Lochow KWS Scandinavia
KWS Cleveland KWS W194 KWS Lochow KWS Scandinavia
KWS Dacanto KW 3344-5-05 KWS Lochow KWS Scandinavia
KWS Podium CPB-T W153 KWS Lochow KWS Scandinavia
KWS Santiago CPBT W165 KWS Lochow KWS Scandinavia
KWS W196 KWS W196 KWS Lochow KWS Scandinavia
KWS W209 KWS W209 KWS Lochow KWS Scandinavia
KWS W226 KWS W226 KWS Lochow KWS Scandinavia
LGW 56 LGW 56 Limagrain Sejet
Mariboss 19429.28 Abed Nordic Seed
MH 10-11 MH 10-11 Momont, A KWS Scandinavia
Nakskov 12044,27 Nordic Seed Nordic Seed
NOS 12090x24.1 NOS 12090x24.1 Nordic Seed Nordic Seed
NOS 895889 NOS 895889 Nordic Seed Nordic Seed
SJ 07-42 SJ 07-42 Sejet Sejet
Sj 7343501 Sj 7343501 Sejet Sejet
SJ 7388006 SJ 7388006 Sejet Sejet
Sj 7420510 Sj 7420510 Sejet Sejet
SW 75450 SW 75450 SW Sejet
Tabasco BZ 1624 02 v.BE Nordic Seed
Timaru CPB-T W134 CPB DLF-TRIFOLIUM
Tobak v.BE DLF-TRIFOLIUM
Tuareg NORD 01/1011 Nordsaat Sejet
UN 5260 UN 5260 Unisigma DLF-TRIFOLIUM
Xantippe Sj 07-39 Sejet Sejet

Vårbyg
AC 05/565/180 AC 05/565/180 Ackermann Nordic Seed
AC 06/509/41/5 AC 06/509/41/5 Ackermann Nordic Seed
Acclaim AC 06/613/18/9 Ackermann Nordic Seed
Carambole SJ 108077 Sejet Sejet
Cha Cha CA402304 Carlsberg Carlsberg
Chapeau CA711508 Carlsberg Carlsberg
Cheers CA613003 Carlsberg Carlsberg
Chicago SJ 096591 Sejet Sejet
Chief CA626308 Carlsberg Carlsberg
Chill CA421637 Carlsberg Carlsberg
Collage SJ 108036 Sejet Sejet
Columbus SJ 072308 Sejet Sejet
Crooner SC 075028 Secobra N & S
Evergreen PF 15020-56 Nordic Seed Nordic Seed
Fairytale SJ 032231 Sejet Sejet
Generick LSB0315-5 RAGT FR RAGT
Genie NSL 07-8424 Limagrain Limagrain
Invictus SJ 111998 Sejet Sejet
Keops SJ 3065 Sejet Sejet
KWS 09/320 KWS 09/320 KWS Lochow KWS Scandinavia

Sort Forædler-
betegnelse Forædler Anmelder

Vinterbyg
AC 05/279/74 AC 05/279/74 Ackermann Nordic Seed
Alpine SJ 087723 Sejet Sejet
Anisette SJ 023207 Sejet Sejet
Apropos SJ 047435 Sejet Sejet
BR 8096a45 BR 8096a45 Breun DLF-TRIFOLIUM
California NIC 06-5100 D Limagrain Sejet
KWS B100 KWS B100 KWS Lochow KWS Scandinavia
KWS Meridian LP 6-728 KWS Lochow KWS Scandinavia
KWS Tonic KW 6-926 KWS Lochow KWS Scandinavia
Matros SJ 048330 Sejet Sejet
NORD 06067/5 NORD 06067/5 Nordsaat Nordic Seed
NSL 08-6725-D NSL 08-6725-D Limagrain Sejet
Padura SJ 087699 Sejet Sejet
Sandra BAUB 1910.4 Bauer Nordic Seed
SEC 116A-2C SEC 116A-2C Secobra DLF-TRIFOLIUM
SJ 064207 SJ 064207 Sejet Sejet
Souleyka NORD 03025/3 Nordsaat Sejet
SY 209-72 SY 209-72 Syngenta Sejet
SY LEOO SYN 208-45 Syngenta Sejet
Talisman SJ 063643 Sejet Sejet
Tasmanien SJ 035374 Sejet Sejet
Xenon STRG 205/06 Strengs N & S
Zephyr SJ 023188 Sejet Sejet

Vinterrug
Evolo LPH 71 KWS Lochow KWS Scandinavia
Helltop CHH Dieckmann Sejet
Herakles CEP 17 Dieckmann Sejet
HYH239 HYH239 Hybro Nordic Seed
Kapitaen CEP 21 Carsten Nordic Seed
KWS Magnifico LPH 97 KWS Lochow KWS Scandinavia
KWS Tronno KWS-H118 KWS Lochow KWS Scandinavia
KWS-H119 KWS-H119 KWS Lochow KWS Scandinavia
KWS-H124 KWS-H124 KWS Lochow KWS Scandinavia
Marcelo LPP 03 KWS Lochow KWS Scandinavia
Palazzo LPH88 KWS Lochow KWS Scandinavia
SU Drive HYH244 Hybro Nordic Seed
SU Mephisto HYH246 Hybro Nordic Seed
SU Santini HYBR 1272 Hybro Nordic Seed
SU Satellit HYBR 1275 Hybro Nordic Seed
Vivaldie DIE 26 Dieckmann Dieckmann

Triticale
BR 1351b2 BR 1351b2 Breun DLF-TRIFOLIUM
Br 1390a27 Br 1390a27 Breun DLF-TRIFOLIUM
Empero SW Sejet
Gringo DED 650/01 Danko N & S
MAH 5809 MAH 5809 Hodowla Nordic Seed
Ragtac Ratr 03D3 R2N S.A.S RAGT
SJ 075394 SJ 075394 Sejet Sejet
SW Valentino SW 97549 SW Sejet
Tulus NORD 00824/01 Nordsaat Nordic Seed

Vinterhvede
Ambition A 7249.16 Abed Nordic Seed
Amundsen SJ 036343 Sejet Sejet
bb 850607 BB 850607 v.BE Nordic Seed
Bombus SEC FK 220-00-2B Secobra DE N & S
BR 8037b26 BR 8037b26 Breun DLF-TRIFOLIUM
Denman SYN 10773 Syngenta Nordic Seed
Egoist v.BE DLF-TRIFOLIUM

fortsættes
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Sort Forædler-
betegnelse Forædler Anmelder

KWS 10/206 KWS 10/206 KWS Lochow KWS Scandinavia
KWS 10/214 KWS 10/214 KWS Lochow KWS Scandinavia
KWS 107083 KWS 107083 KWS Lochow KWS Scandinavia
KWS Asta KWS 09/410 KWS Lochow KWS Scandinavia
LAN 0848 LAN 0848 Limagrain NL Sejet
Laurikka NOS 16008-51 Nordic Seed Nordic Seed
Malika NOS 15258-55 Nordic Seed Nordic Seed
MH 5572-2 MH 5572-2 Momont KWS Scandinavia
Milford Br 10099b2 Breun Nordic Seed
Montoya AC 06/504/25 Ackermann Nordic Seed
NOS 15251-52 NOS 15251-52 Nordic Seed Nordic Seed
NOS 17257-81 NOS 17257-81 Nordic Seed Nordic Seed
NSL08-4556-A NSL08-4556-A Nickerson Nordic Seed
NSL10-8320-A NSL10-8320-A Limagrain Nordic Seed
Olympic LSB 0326-5 Serasem RAGT
Oreo LW 04W126-01 Wiersum Nordic Seed
Overture NSL 07-8120A Limagrain Sejet
Paustian SJ 111609 Sejet Sejet
Pinocchio SJ 095045 Sejet Sejet
Pionier SC 65/03 NZ 7C Secobra N & S
Propino NFC 406-119 Syngenta Nordic Seed
Quench NFC 403-49 Syngenta, GB Sejet
Repleat LSB0084-24 RAGT FR RAGT
RhyncoStar SC 075280 Secobra FR N & S
Rosalina SJ 071008 Sejet Sejet
Salome NS 08/2413 Nordsaat Sejet
Sanette SY 409-226 Syngenta Nordic Seed
SC 85068 SC 85068 Secobra FR Nordic Seed
Shandy SB 055559 Secobra N & S
Shuffle SHUFFLE Syngenta Nordic Seed
Simba SJ 991771 Sejet Sejet
SJ 111703 SJ 111703 Sejet Sejet
Sumit SYN 407-142 Syngenta, GB Nordic Seed
Surge LSB0315-6 RAGT FR RAGT
SW 12860-06 SW 12860-06 SW DLF-TRIFOLIUM
SY 409-204 SY 409-204 Syngenta Nordic Seed
SY 409-228 SY 409-228 Sejet Sejet
SY 410-235 SY 410-235 Syngenta Sejet
SY 411-266 SY 411-266 Syngenta Sejet
Tamtam NFC 406128 NFC N & S

Havre
Canyon NORD 05/123 Nordsaat Sejet
Dominik DAUB 99.8009 Bauer N & S
Flocke 4-06 GAE Recherche Dr. Alter
Flämingsgold LPSH 02-202 KWS Lochow KWS Scandinavia
Flämingsprofi LPSH 969083 KWS Lochow DLF-TRIFOLIUM
Gry F 8081 IGS N & S
Harmar LW 03W040-04 Wiersum Nordic Seed
Nike SW 071119 SW Sejet
NORD 09/135 NORD 09/135 Nordsaat Sejet
Scorpion NORD 04/115 Nordsaat Sejet
Symphony Nord 09/128 Nordsaat Nordic Seed

Vårhvede
Alora SCHW 420-97-3 Schweiger N & S
Amaretto Strg 110.98 Strengs N & S
Dafne SG-S 986-06 Selgen DLF-TRIFOLIUM
Hamlet LW 00Z540-06 Wiersum Nordic Seed
Hovsa NOS 707-4006A Nordic Seed Nordic Seed
Katoda CHD 125/02 Danko N & S
Katoda CHD 125/02 Danko N & S

Tabel 4. Fortsat Tabel 4. Fortsat

Sort Forædler-
betegnelse Forædler Anmelder

KWS Alderon KWS W185 KWS Lochow KWS Scandianvia
KWS Bittern KWS W183 KWS Lochow KWS Scandianvia
SG-S 1257-09 SG-S 1257-09 Selgen DLF-TRIFOLIUM
Sonett SW 45544 SW N & S
Trappe LP 590.3.98 KWS Lochow KWS Scandianvia
Økilde NOS 707-4001A Nordic Seed Nordic Seed

Markært
Alvesta LPKE 8425/03 KWS Lochow KWS Scandinavia
Astronaute SR 5149.9 RAGT Holmgaard
Atlas SG-L 4903 Selgen DLF-TRIFOLIUM
Audit IN4171 Limagrain Nordic Seed
Casablanca LPKE 8484/03 KWS Lochow KWS Scandinavia
Crackerjack A 3022 Toft Toft
Equip LD98.25 Lemaire Nordic Seed
Rocket A0004.3 Toft Toft
SG-S 4794 SG-S 4794 Selgen DLF-TRIFOLIUM
SW E5053 SW E5053 SW N & S

Hestebønne
Alexia GL A 413 Gleisdorf Sejet
Fuego NPZ 0-7680 NPZ Holmgaard
Julia GL A 411 Gleisdorf Nordic Seed
Marcel 4124R Salling Toft
Taifun NPZ 6-7530 NPZ Holmgaard

Tabel 5. Afprøvede sorter af olieplanter 2012

Sort Forædler-
betegnelse Forædler Anmelder

Vinterraps
Aiko SLM 0904 NPZ Holmgaard
Alabaster NSA 07/163 Nickerson FR Limagrain
Albatros NSA 07/157 Nickerson FR Limagrain
Alessio NSA06/143 Verneuil Limagrain
Anastasia NSL 09/194 Nickerson FR Limagrain
Anterra NSA 08/177 Nickerson FR Limagrain
Arezzo LSF 1029 NPZ Holmgaard
Artoga NSA 06/138 Limagrain Limagrain
Asia MH05AA031 Momont, A KWS Scandinavia
Atenzo NSA 09/199 Limagrain Limagrain
Avatar SLM 0804 NPZ Holmgaard
Balance LSF 1026 NPZ Holmgaard
Bonzzaï HR 116.65 Serasem RAGT
Castel RNX3033 Syngenta FR Sejet
Charger MH 05 HA 005 Momont, A KWS Scandinavia
Compass WRH 303 DSV Hunsballe
CWH 187 CWH 187 Monsanto US Monsanto DK
DK Excellium DMH144 Monsanto US Monsanto DK
DK Exclusiv CWH 172 Monsanto US Monsanto DK
DK Exe CWH 185 Monsanto US Monsanto DK
DK Exmen CWH 099 Monsanto Fr Monsanto DK
DK Explicit DMH145 Monsanto Fr Monsanto DK
DK Expower CWH119 Monsanto US Monsanto DK
DK Exquisite Monsanto Fr Monsanto DK
DK Exstorm DGC142 Monsanto Fr Monsanto DK
DK Extrovert CWH140 Monsanto US Monsanto DK
Ecco RAP 0825 NPZ Holmgaard
Excalibur CWH 055 Monsanto US Monsanto DK
Genie WRH 0326 DSV Hunsballe

fortsættes fortsættes
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Sort Forædler-
betegnelse Forædler Anmelder

Habile MH 07D14 KWS KWS Scandinavia
Hamac MH09A8 Momont, A KWS Scandinavia
Hardi MH07J11 Momont, A KWS Scandinavia
Hibiscus MH08A42 Momont, A KWS Scandinavia
Hifi MH08A47 Momont, A KWS Scandinavia
HR 107.65 HR 107.65 Serasem RAGT
Huron MH07J14 Momont, A KWS Scandinavia
Husky MH08A48 Momont, A KWS Scandinavia
Hybristil MH 06E11 Momont, A. KWS Scandinavia
Ladoga NSL02/95 Nickerson F Limagrain
Lenny RAW 1069-091 Linz Nordic Seed
Mascara SW 05085 F Hadmersleben Sejet
Mercedes NPZ 1005 NPZ Holmgaard
Mescal NSA 07/161 Nickerson F Limagrain
NK Technic RNX 3504 Syngenta FR Sejet
Noblesse RG2604 Raps GbR Nordic Seed
NSA 09/190 NSA 09/190 Nickerson FR Limagrain
Patron RG2905 Raps GbR Nordic Seed
PR46W21 X05W085C Pioneer DE Sejet
Primus WRH 329 DSV Hunsballe
PT211 X09W007C Pioneer DE Sejet
PT215 X09W017C Pioneer DE Sejet
PT220 X09W094C Pioneer DE Sejet
PT222 X09W164C Pioneer DE Sejet
PT225 X10W342C Pioneer DE Sejet
PX104 X08W830C Pioneer DE Sejet
PX106 X09W030C Pioneer DE Sejet
PX108 X10W377C Pioneer DE Sejet
Rafale LSF 1027 NPZ Holmgaard
RAW 1096-101 RAW 1096-101 Linz Nordic Seed
Record WRH 344 DSV Hunsballe
Sensation HR 100.65 Serasem Nordic Seed
Sesame HSP 111 Serasem Nordic Seed
Sherpa NPZ 0724 NPZ Holmgaard
SY Carlo RNX3823 Syngenta FR Sejet
SY Darwin RNX3037 Syngenta FR Sejet
SY Kolumb RNX3732 Syngenta FR Sejet
SY Polana RNX3928 Syngenta FR Sejet
Thorin NPZ 0829 Z NPZ Holmgaard
Troubadour HR 38.26 NPZ Holmgaard
V2750L CWH132 Monsanto Fr Monsanto DK
Visby SLM 0402 NPZ Holmgaard
Vision SW 05015A Hadmersleben DLF-TRIFOLIUM
Witt Top 16 Knold & Top Nordic Seed

Vårraps
Achat NPZ SR 11309 NPZ Holmgaard
Brando SW L2840 SW N & S
Lyside 201-E16 Knold & Top DLF-TRIFOLIUM
Makro NPZ SR 11409 NPZ Holmgaard
Mosaik SW L2840 SW N & S

Tabel 5. Fortsat Tabel 6. Afprøvede sorter af majs 2012

Sort Hy-
brid1)

Vedligeholder 
(land)

På 
sortsliste i 
EU-lande

Anmelder

Activate T Limagrain EU DK, FR Limagrain DK
Actura T KWS KWS Scandi
Adept E Limagrain EU NL, UK Limagrain DK
Agiraxx T RAGT FR DK RAGT Nordic
Alfastar E Limagrain EU DK Nordic Seed
Amagrano E KWS DE KWS Scandi
Ambition E Limagrain EU FR Limagrain DK
Ambrosini T KWS DE KWS Scandi
Ampezzo E Limagrain EU NL Limagrain DK
Anvil T KWS DK KWS Scandi
Arcade T Limagrain EU UK Limagrain DK
Aritzo E Limagrain EU NL Limagrain DK
Artist T Limagrain EU UK Limagrain DK
Ascender T KWS UK KWS Scandi
Asgaard E Limagrain EU UK Limagrain DK
Astiano E Limagrain EU NL DLF-TRIFOLIUM
Atrium E Limagrain EU NL Limagrain DK
Award E Limagrain EU UK Limagrain DK
Cathy E Limagrain EU FR Limagrain DK
Cekob E CEZEA SK Ron Bon
Chavoxx E RAGT FR NL Sejet
Coryphee T KWS BE KWS Scandi
CSM 0163 E Caussade FR FR Nordic Seed
CSM 0256 E Caussade FR FR Nordic Seed
DA Szoi E Limagrain EU CZ Ron Bon
DKC 3014 E Monsanto DE FR Monsanto DK
EL 3442 E Monsanto DE NL Monsanto DK
Emblem E Limagrain EU DK Limagrain DK
ES Bodyguard T Euralis FR UK Nordic Seed
ES Fortran E Euralis FR FR Nordic Seed
ES Marco E Euralis FR DE, FR Nordic Seed
ES Platoon T Euralis FR UK Euralis DE
Fieldstar T Limagrain EU UK Limagrain DK
Formula  E Limagrain EU NL Limagrain DK
Glory T Limagrain EU UK Limagrain DK
Herald T KWS GB KWS Scandi
Hobbit E Limagrain EU DE DLF-TRIFOLIUM
Idoll T KWS FR KWS Scandi
Kajuns T KWS DK KWS Scandi
Kalientes T KWS FR KWS Scandi
Kaspian T KWS UK KWS Scandi
Keen T KWS DK KWS Scandi
Kiss D KWS GB KWS Scandi
Kolter T KWS DK KWS Scandi
Konnectis T KWS FR KWS Scandi
Kontender T KWS UK KWS Scandi
Kougar E KWS UK KWS Scandi
Kreel T KWS UK KWS Scandi
Kroft T KWS GB KWS Scandi
Kromwell T KWS GB KWS Scandi
KXB 1004 D KWS NL KWS Scandi
KXB 1011 D KWS GB KWS Scandi
KXB 1302 T KWS FR KWS Scandi
Lapriora E KWS BE KWS Scandi
LG 30.211 E Limagrain EU DE, NL Limagrain DK
LG 30.223 E Limagrain EU FR Limagrain DK
LG 30.240 E Limagrain EU FR Limagrain DK
MAS 11F E Maisadour NL, UK Farsø
MAS 17E E Maisadour FR Farsø
MGM 180205 E Maisadour LT, SK Farsø
MGM 212591 E Maisadour UK Farsø
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Sort Hy-
brid1)

Vedligeholder 
(land)

På 
sortsliste i 
EU-lande

Anmelder

Mixxture T RAGT FR - Sejet
Monty T Limagrain EU DK Limagrain DK
Nitro E Limagrain EU NL Limagrain DK
NK Bull E Syngenta DE DK, DE Sejet
Oberst E Moreau aga SAAT
Ormeau E Caussade FR UK DLF-TRIFOLIUM

P7345 E Pioneer US - Sejet
P7892 E Pioneer US - Sejet
P8057 E Pioneer US - Sejet
Paddy E Syngenta CH FR, GB Sejet
PAN 31001 T Panam SK N & S
PR39V43 E Pioneer US UK Sejet
Ramirez T KWS DK KWS Scandi
Red bull ? Maisadour NL Farsø
RH10085 E RAGT FR FR RAGT Nordic
RH11009 E RAGT FR DK RAGT Nordic
RH11011 E RAGT FR NL RAGT Nordic
RH11014 T RAGT FR NL RAGT Nordic
RK11013 T RAGT FR NL RAGT Nordic
Rodriguez KWS E KWS DK, NL KWS Scandi
Rubben E Caussade FR NL Farsø
Saludo E RAGT FR DE Nordic Seed
Severus T KWS GB KWS Scandi
Shoxx E RAGT FR NL, UK Nordic Seed
SL 10028 E Saatbau Linz Nordic Seed
SL18095 E Saatbau Linz Sejet
Sphinxx E RAGT FR DE Sejet
Sunlite T Limagrain EU UK Limagrain DK
Sunshinos E Limagrain EU DE/NL Limagrain DK
Tixxien E RAGT FR - Sejet
Treasure T Limagrain EU UK Limagrain DK
Troizi CS T Caussade FR UK Nordic Seed
Truxx E RAGT FR UK RAGT Nordic
Utopia E Syngenta CH UK Sejet
Valverdi CS E Caussade FR IT Farsø
X70A111 E Pioneer DE ? Sejet
Yukon E Limagrain EU FR Limagrain DK
Aastar E Limagrain EU NL Limagrain DK

1) E og T betyder henholdsvis enkelt- og trevejskrydsede hybrider.

Tabel 6. Fortsat Tabel 7. Fortsat

Tabel 7. Afprøvede sorter af sukkerroer 2012

Sort Resistens1) Forædler- 
betegnelse

Forædler/
salgsled

Sukkerroer
Rosalinda KWS RT+NE 7R69 KWS
Comanche RT+NT SN-221 SESvdH
Mars RT STRU 1909 Strube
Stine RT H 46502 SESVDH
Sabrina KWS RT+NE 7R61 KWS
SY Harpoon HI 0807 Syngenta Seeds
Foxtrot DS2081 Maribo Seed
Pasteur RT SD 12827 Strube
Boogie RT MA2006 Maribo Seed
Isabella KWS RT+RcT 8K15 KWS
Cactus RT+NT SN-215 SES v.dH/Maribo 

Seed

Sort Resistens1) Forædler- 
betegnelse

Forædler/
salgsled

Garrano RT SR-424 SESvdH
Stinger RT HI 0971 Syngenta Seeds/

Maribo Seed
Corvinia RT 9R27 KWS
Marcella KWS RT 0K110 KWS
Alexina KWS RT+NT 0K129 KWS
Ballero RT MA2043 Maribo Seed
Smash RT HI 1050 Syngenta Seeds
Frazze RT HI 1078 Syngenta Seeds
Barents RT ST 12023 Strube
Criollo RT SR-426 SESvdH
Annemaria KWS RT 0K142 KWS
Tuxedo RT HI 1028 Syngenta Seeds
Watson RT ST 12004 Strube
ST 12102 RT ST 12102 Strube
ST 12107 RT ST 12107 Strube
ST 15132 RT+NT ST 15132 Strube
ST 15135 RT+NT ST 15135 Strube
MA2056 RT MA2056 Maribo Seed
MA2074 RT MA2074 Maribo Seed
MA2082 RT MA2082 Maribo Seed
MA4014 RT+NT MA4014 Maribo Seed
MA4017 RT+NT MA4017 Maribo Seed
1K187 RT+RaT 1K187 KWS
1K206 RT+NT 1K206 KWS
1K211 RT+NT 1K211 KWS
1K218 RT 1K218 KWS
1K220 RT 1K220 KWS
1K221 RT 1K221 KWS
1K228 RT 1K228 KWS
1K229 RT 1K229 KWS
1K245 RT 1K245 KWS
1K250 RT 1K250 KWS
SN-515 RT+NT SN-515 SESvdH
SN-516 RT+NT SN-516 SESvdH
SR-615 RT SR-615 SESvdH
SR-616 RT SR-616 SESvdH
HI 1155 RT+NE HI 1155 Syngenta Seeds
HI 1224 RT HI 1224 Syngenta Seeds
HI 1226 RT HI 1226 Syngenta Seeds
1K210 RT+NT 1K210 KWS
2K261 RT 2K261 KWS
2K264 RT 2K264 KWS
2K265 RT 2K265 KWS
2K267 RT 2K267 KWS
2K289 RT 2K289 KWS
2K298 RT+NT 2K298 KWS
2K300 RT 2K300 KWS
2K303 RT 2K303 KWS
2K305 RT 2K305 KWS
2K310 RT 2K310 KWS
2K320 RT+NT 2K320 KWS
2K324 RT 2K324 KWS
2K328 RT 2K328 KWS
2K330 RT 2K330 KWS
ST 12122 RT ST 12122 Strube
ST 15211 RT+NT ST 15211 Strube
ST 12207 RT ST 12207 Strube
ST 12222 RT ST 12222 Strube
ST 15236 RT+NT ST 15236 Strube
ST 12248 RT ST 12248 Strube
MA2091 RT MA2091 Maribo Seed

fortsættes fortsættes
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Tabel 8. Afprøvede sorter af græsmarksplanter 
2012

Sort Tidlig- 
hed1) Ploidi2) Forædler- 

betegnelse Anmelder

Alm. rajgræs
AberChoice s D Ba 13753 Hunsballe
Absosan 1 mt D CLP 204 DLF-TRIFOLIUM
Alcander s D LP 5289 DLF-TRIFOLIUM
Barnauta mt T - Barenbrug  
Betty t D LFP 98135 Hunsballe
Borsato mt D INPL 253 DLF-TRIFOLIUM
Calibra mt T Si 13-86 DLF-TRIFOLIUM
(Direct) s D DP 10PX5154D DLF-TRIFOLIUM
Dunluce mt T AFBI-NI Barenbrug  
Foxtrot s D L-Lpd 158 DLF-TRIFOLIUM
Gerrison mt D DP 10 9093 DLF-TRIFOLIUM
Humbi 1 s D CLP 236 DLF-TRIFOLIUM
Karatos t T Zlp 97-036 Hunsballe
Kentaur mt T Kentaur DLF-TRIFOLIUM
Kimber t D DP93-2455 DLF-TRIFOLIUM
Licarta s T LPF 00162 Hunsballe
Masai s T LP 5951T DLF-TRIFOLIUM
Malambo s D Zlp 972128 Hunsballe
Massimo mt D LP 8131 DLF-TRIFOLIUM
Mikado mt D Si 8/85 DLF-TRIFOLIUM
Novello mt T LP 5352 DLF-TRIFOLIUM
Polim s T Cebeco ET 348 DLF-TRIFOLIUM
Solomon mt D R 990922MD DLF-TRIFOLIUM
Stefani mt D DP 95-54 DLF-TRIFOLIUM
Tetramax t T DP LP86-10 DLF-TRIFOLIUM
Timing s D LPD 02-5261 DLF-TRIFOLIUM
Tivoli s T DP 79-2-48 DLF-TRIFOLIUM
Toddington s D LPD 00-5203 DLF-TRIFOLIUM
Triton t T Zlp 8213 Hunsballe
Option mt D Cebeco ER 2012 DLF-TRIFOLIUM

Rajsvingel
Hostyn mt H HZ 14-DK DLF-TRIFOLIUM
Hipast s H HZ FL PC2 DLF-TRIFOLIUM

Strandsvingel
Barolex s H - Barenbrug  
Swaj mt H SW VS4509 Hunsballe
Tower mt T INFA 109 DLF-TRIFOLIUM

Rødkløver
HZ 80-03 Callisto - T HZ 80-03 DLF-TRIFOLIUM
Rajah - D DP IA-B/64 DLF-TRIFOLIUM
Suez Suez DLF-TRIFOLIUM

1) Tidlighed: t = tidlig, mt = middeltidlig, s = sildig.
2) D = diploid, T = tetraploid, H = hexaploid.

Sort Resistens1) Forædler- 
betegnelse

Forædler/
salgsled

MA2092 RT MA2092 Maribo Seed
MA2096 RT MA2096 Maribo Seed
MA2100 RT MA2100 Maribo Seed
MA2101 RT MA2101 Maribo Seed
MA4022 RT+NT MA4022 Maribo Seed
MA4023 RT+NT MA4023 Maribo Seed
MA4028 RT+NT MA4028 Maribo Seed
HI1231 RT+NT HI1231 Syngenta Seeds
HI1265 RT HI1265 Syngenta Seeds
HI1293 RT HI1293 Syngenta Seeds
HI1297 RT+NT HI1297 Syngenta Seeds
HI1298 RT+NT HI1298 Syngenta Seeds
HI1299 RT HI1299 Syngenta Seeds
HI1305 RT HI1305 Syngenta Seeds
SN-732 RT+NT SN-732 SESvdH
SN-736 RT+NT SN-736 SESvdH
SR-722 RT SR-722 SESvdH
SR-723 RT SR-723 SESvdH
SR-724 RT SR-724 SESvdH
SR-725 RT SR-725 SESvdH
SR-726 RT SR-726 SESvdH
SR-727 RT SR-727 SESvdH
SR-728 RT SR-728 SESvdH
SR-729 RT SR-729 SESvdH
SY Muse RT HI0944 Syngenta Seeds
Sanetta RT+NR HI0467 Syngenta Seeds

Sorter til foder- og bioenergi
Gerty KWS RT 9B109 KWS
Magnum M 8603 Maribo Seed
Rosalinda KWS RT 7R69 KWS
Jaquelina RT 7R70 KWS
Sandra KWS RT 9R21 KWS
Lissy KWS 9B102 KWS
Becky KWS RT+NT 0B916 KWS
Debby KWS RT 0B917 KWS
Minotaure D 407 Agri Obtentions 2)

1B921 RT 1B921 KWS
1B923 RT 1B923 KWS
1B924 RT 1B924 KWS
1B928 RT 1B928 KWS
2B933 RT+NT 2B933 KWS
2B931 RT 2B931 KWS
2B930 RT 2B930 KWS
2B929 RT 2B929 KWS
MA6001 MA6001 Maribo Seed
MA6002 RT MA6002 Maribo Seed

1)  RT: Rizomaniatolerant, NT: Nematodtolerant, NE: Forventet mindre 
nematodmodtagelighed, RcT: Rhizoctoniatolerant.

2) Hunsballe Frø er anmelder.

Tabel 7. Fortsat
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Tabel 9. Fortegnelse over anmeldere og vedligeholdere af sorter 2012

Navn Adresse

aga Saat agaSAAT GmbH & Co. KG, Maishandelsgesellschaft, Pascalstrasse 11, D-47506 Neukirchen-Vluyn, DE
Abed Abed fonden, Abedvej 39, DK-4920 Søllested, DK
Ackermann Dr. J. Ackermann & Co., Saatzucht Irlbach, Ringstrasse 17, Postfach 70, DE-94342 Irlbach, DE
Bauer Saatzucht B. Bauer GmbH, Postfach 11 27, DE-93081 Obertraubling, DE
Breun Saatzuchtwirtschaft Josef Breun, Amselweg 1, DE-91074 Herzogenaurach, DE
CEZEA CEZEA a.s., Cejc c.p. 113, 69614 Cejc, Czech Republic, CZ
Carlsberg Carlsberg A/S, Ny Carlsberg Vej 100, DK-1760 København V, DK, bsk@crc.dk
Carsten Pflanzenzucht Dr. h.c. Carsten, Inh. Erhard Eger KG, Postfach 1261, DE-23601 Bad Schwartau, DE
CPB CPB Twyford Ltd., 56, Church Street, Thriplow, nr Royston, GB-Hertfordshire SG8 7RE, GB, nigel.moore@cpb-twyford.co.uk
Danko Plant Breeders 'Danko', Choryn 35, PL-64-005 Racot, PL
Dieckmann Dieckmann GmbH & Co. KG, Johannes Dieckmann, Kirchhorster Str. 16, DE-31688 Nienstaedt, DE, info@a-dieckmann.de
DLF-TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM A/S, Dansk Planteforædling, Højerupvej 31, Boelshøj, DK-4660 St. Heddinge, DK, vm@dlf.dk
Dow Agro DE Dow AgroSciences GmbH, Im Rheinfeld 7, D-76437 Rastatt, DE
Dr. Alter Dr. Berthold Alter, Raiffeisenstrasse 9, DE-34587 Felsberg
DSV Deutsche Saatveredelung Lippstadt, Weissenburger Str. 5, Postfach 1407, DE-59557 Lippstadt, DE
Euralis DE Euralis Saaten GmbH, Oststrasse 122, D-22844 Norderstedt, DE
Euralis FR Euralis Genetique, Domaine de Sandreau, FR-31700 Mondonville, FR, prerrom.nom@euralis.fr
Farsø FM/Farsø majs, Farsø Markservice, Farsøvej 163, DK-9640 Farsø, DK
FD Florimond Desprez, BP 41, FR-59242 Cappelle en Pévèle, FR
Firlbeck Saatzuchtwirtschaft Firlbeck KG, joh.-Firlbeck-Str. 20, Rinkam, DE-94348 Atting
GAE Recherche GAE Semences, Groupement Agricole Essonnois, 41, Rue de la Riviére, B.P. 7, FR-91720 Maisse, FR
Gleisdorf Saatzucht Gleisdorf GmbH, Am Tieberhof 33, A-8200 Gleisdorf
Hadmersleben SW Seed Hadmersleben GmbH, Kroppenstedler Strasse 4, DE-39398 Hadmersleben, DE, ingvar.andersson@swseed.com
Hege Saatzucht Dr. Hege GbRmbH, Domäne Hohebuch 1, DE-74638 Waldenburg, DE
Hodowla Poznanska Hodowla Roslin, 61-616 Poznan, PL-Ul. Sarmacka 7, PL
Holmgaard Finn Holmgaard Jensen, Stiftelsesvej 18, DK-8300 Odder, DK, finn_holmgaard@mail.dk
Hunsballe Hunsballe Frø A/S, Energivej 3, DK-7500 Holstebro, DK, Hunsballe@Hunsballe.dk
Hybro Hybro GbR, Saatzucht Langenbrücken, Kleptow 53, DE-17291 Ludwigsburg, DE
IGS I.G. Saatzucht GmbH & Co. KG, Zuchtstation Biendorf, Hauptstrasse 8, DE-06408 Biendorf, DE
Knold & Top Knold og Top Planteforædling, v/Erik Tybirk, Fyrrevænget 1, Hov, 8300 Odder, DK, erik.tybrik@post.tele.dk
KWS Lochow KWS Lochow GMBH, Ferdinand-von-Lochow-Str. 5, 29303 Bergen-Wohlde, DE
KWS Scandinavia KWS Scandinavia A/S, Åmarksvej 31, DK-4891 Toreby L, DK, c.nymand@kws.com
Lemaire Ets Jean Lemaire-Deffontaines, FR-59310 Auchy-les-Orchies
LG-Nickerson DE Limagrain-Nickerson GmbH, Griewenkamp 2, DE-31234 Edemissen, DE
Limagrain DK Limagrain A/S, Marsalle 111, DK-8700 Horsens, DK, ole.schmidt@limagrain.com
Limagrain EU Limagrain Europe, B.P. 115, FR-63203 Riom Cedex, FR
Limagrain GB Limagrain UK Ltd, Rothwell, Market Rasen, GB-Lincolnshire LN7 6DT, GB, rose.brewster@limagrain.co.uk
Linz Saatbau Linz, Schirmerstrasse 19, A-4021 Linz, AU
Maisadour Maisadour Semences, Societe Cooperative Agricole, B.P. 27, FR-40001 Mont de Marsan, Cedex, FR
Maribo Seed Maribo Seed International ApS, Højbygårdvej 31, DK-4960 Holeby, DK
Momont, A. SARL Adrien Momont et Fils, Societé Civile Agricole, 7, rue de Martinval, FR-59246 Mons-en-Pévèle, FR
Monsanto DE Monsanto Agrar Deutschland GmbH, Vogelsanger Weg 91, DE-40470 Düsseldorf, DE

Monsanto DK
Monsanto Crop Sciences Denmark A/S, v. Jakob Willas Jensen, Postboks 659, DK-2200 København N, DK, jakob.jensen@
monsanto.com

Monsanto FR Monsanto SAS, Centre de Recherche de Boissay, FR-28310 Toury, FR
Monsanto US Monsanto Company, 800, North Lindberg Boulevard, US-63167 St. Louis, Missouri, US
Moreau Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH, Schafhöfen 3, DE-93099 Mötzing, DE
N & S Nielsen & Smith A/S, Sydvestvej 88, Postbox 140, DK-2600 Glostrup, DK, lunden@nscorn.dk
NFC New Farm Crops Ltd., Market Stainton, Market Rasen, GB-Lincolnshire LN8 5LJ, GB
Nickerson FR Maïs Angevin - Nickerson, 5, Rue de l´Égalité, FR-28130 Chartainvillers, FR
Nickerson GB Nickerson-Advanta Limited, Thorganby Road, Rothwell, Market Rasen, GB-Lincolnshire LN7 6DT, GB, rbrewster@nickerson.co.uk
Nordic Seed Nordic Seed A/S, Kornmarken 1, DK-8464 Galten, DK, kbp@nordicseed.com
Nordsaat Nordsaat Saatzuchtgesellschaft GmbH, Hauptstrasse 1, DE-38895 Böhnshausen, DE
NPZ Norddeutsche Pflanzenzucht, Hans-George Lembke KG, Hohenlieth, DE-24363 Holtsee, DE, npz-lembke@npz.de
Panam PANAM France, 36 rue des maraichers, FR-37270 Saint Martin, FR, Email: info@panam.fr
Pajbjerg Pajbjerg A/S, Postboks 259, Grindsnabevej 25, Dyngby, DK-8300 Odder, DK, pajbjergfonden@pajbjergfonden.dk
PBI Plant Breeding International Cambridge Ltd., Maris Lane, Trumpington, GB-Cambridge CB2 2LQ, GB
Pioneer CH Pioneer Hi-Bred (Switzerland) S.A., Stabile Galleria 3, CH-6928 Manno, CH
Pioneer DE Pioneer Hi-Bred Northern Europe, Sales Division GmbH, Postfach 1464, DE-21604 Buxtehude, DE, piode@pioneer.com
Pioneer US Pioneer Overseas Corporation, 7100 NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, IA 50131-1014, USA
R2N SAS R2n sas, Rue Emile Singla, Site de Bourran, BP 3336, FR-12033 Rodez Cédex 9, FR, enielsen@ragt.fr
RAGT GB RAGT Seeds ltd., The Maris Centre, 45 Hauxton Road, Trumpington, GB-Cambridge CB2 2LQ, GB
RAGT Nordic RAGT Nordics ApS, v/Else Nielsen, Hjortevænget 62, DK-2880 Bagsværd, DK, enielsen@ragt.fr
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Navn Adresse

Ron Bon Ron Bon, RB Farm Supply, Nybrovej 8, DK-6851 Janderup
Raps GbR Raps GbR, Saatzucht Lundsgaard, Lundsgaarder Weg 1, DE-24977 Grundhof, DE
Saatbau Linz Saatbau Linz, Schirmerstrasse 19, Postfach 317, A-4021 Linz, AU
Schweiger H. Schweiger & Co. oHG, Feldkirchen 3, DE-85368 Moosburg, DE
Secobra DE Secobra Saatzucht GmbH, Lagesche Strasse 250, DE-32657 Lemgo, DE
Secobra FR Secobra Recherches, Centre de Bois Henry, FR-78580 Maule, FR
Sejet Sejet Planteforædling, Nørremarksvej 67, Sejet, DK-8700 Horsens, DK, Sejet@Sejet.com
Selgen Selgen Ltd., Jankovcova 18, CZ-17037 Praha 7, CZ
Serasem Serasem Recherche et Sélection Végétales, Si ège administratif et technique, 60, Rue Léon Beauchamp - B.P. 45,  

FR-59933 La Chapelle D'Armentières Cedex, FR
Strengs Saatzucht Streng GmbH & Co. KG, Aspachhof, DE-97215 Uffenheim, DE, p.greif@aspachhof.de
SW Svalöf Weibull AB, SE-268 81 Svalöv, SE, info@swseed.se
Syngenta CH Syngenta Seeds, Schwaldalle 215 CH-4058 Basel, CH
Syngenta DE Syngenta Seeds GmbH, Zum Knipkenbach 20, Postfach 3264, DE-32107 Bad Salzuflen, DE
Syngenta FR Syngenta Seeds S.A., 12, Chemin de l'Hobit, B.P. 27, FR-31790 Saint-Sauveur, FR
Syngenta GB Syngenta Seeds Ltd, Market Stainton, Market Rasen, GB-Lincolnshire LN8 5LJ, GB
Syngenta Seeds Syngenta Seeds, Box 302, SE-26123 Landskrona, SE
Saaten-Union FR Saaten Union Recherche, BP 6, 163, Avenue de Flandre, FR-60190 Estrées-Saint-Denis, FR, saaten@saaten-union.fr
Toft Toft Plant Breeding, Smedevej 1, Harre, DK-7870 Roslev, DK, ps@toft-group.dk
Unisigma Unisigma, GIE de Recherche et Sélection, Royte de Noyers, FR-60480 Froissy, FR
v.Be W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co., Postfach 1151, DE-33814 Leopoldshöhe, DE
Verneuil Verneuil Recherche, Ferme de l'Etang, B.P. 3, FR-77390 Verneuil L'Etang, FR
Wiersum Wiersum Plantbreeding, P.O. Box 8, Zeefbaan 28, NL-9670 AA Winschoten

Tabel 9. Fortsat

Tabel 10. Plantebeskyttelsesmidler og virksomme stoffer i forsøg 2012

Handelsnavn Fare-
symbol Firma Virksomme stoffer, gram pr. kg eller liter

Ukrudtsmidler
Absolute 5 N Du Pont Danmark ApS 416,7 diflufenican; 83,3 flupyrsulfuron-methyl-Na
Accurate Delta N Cheminova A/S 600 diflufenican; 60 metsulfuron-methyl
Activus ? Makhteshim-Agan 400 pendimethalin
Agil 100 EC Xn, N Makhteshim-Agan 100 propaquizafop
Alliance Xi, N Nufarm Deutschland GmbH (tidl.: Nufarm 

Pflanzenschutz GmbH & Co. KG)
600 diflufenican; 60 metsulfuron-methyl

Ally ST N Du Pont Danmark ApS 500 metsulfuron-methyl
Aramo Xn, N BASF A/S 50 tepraloxydim
Asulox Xi, N United Phosphorus Ltd. 400 asulam
Atlantis OD Xi, N Bayer CropScience 30 mefenpyr-diethyl; 2 iodosulfuron-methyl-Na; 10 mesosulfuron-methyl
Attribut N Bayer CropScience 700 propoxycarbazone-Na
Bacara Special 
340 SC

? Bayer CropScience 80 flufenacet; 200 diflufenican; 60 flurtamon

Betanal N Bayer CropScience 160 phenmedipham
Betanal Power N Bayer CropScience 160 desmedipham; 160 phenmedipham
Boxer Xi, N Syngenta Crop Protection A/S 800 prosulfocarb
Briotril 400 EC Xn, N Makhteshim-Agan 160 ioxynil; 240 bromoxynil
Broadway Xi, N Dow AgroSciences Danmark A/S 22,8 florasulam; 68,3 pyroxsulam; 68,3 cloquintocet-mexyl
Callisto N Syngenta Crop Protection A/S 100 mesotrion
Catch Xn, N Dow AgroSciences Danmark A/S 6,2 florasulam; 300 2,4-D
CDQ ST N Du Pont Danmark ApS 333,33 tribenuron-methyl; 166,67 metsulfuron-methyl
Clinic 360 SL Xi, N Nufarm Deutschland GmbH (tidl.: Nufarm 

Pflanzenschutz GmbH & Co. KG)
360 glyphosat

Command CS Xn BASF A/S 360 clomazon
Cossack OD Xi, N Bayer CropScience 22,5 mefenpyr-diethyl; 7,5 iodosulfuron-methyl-Na; 7,5 mesosulfuron-

methyl
DFF N Bayer CropScience 500 diflufenican
Ethosan SC N Bayer CropScience 500 ethofumesat
Express ST Xi, N Du Pont Danmark ApS 500 tribenuron-methyl
Fenix Xn, N Bayer CropScience 600 aclonifen
Fighter 480 Xi, N BASF A/S 480 bentazon
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Handelsnavn Fare-
symbol Firma Virksomme stoffer, gram pr. kg eller liter

Flight Xtra Xi, N BASF A/S 16 picolinafen; 320 pendimethalin
Focus Ultra Xi BASF A/S 100 cycloxydim
Fox 480 SC N Makhteshim-Agan 480 bifenox
Fusilade Max Xn, N Syngenta Crop Protection A/S 125 fluazifop-P-butyl
Galera I Dow AgroSciences Danmark A/S 267 clopyralid; 67 picloram
GBF SX N Du Pont Danmark ApS 250 tribenuron-methyl; 250 thifensulfuron-methyl
Glyfonova 450 
Plus

I Cheminova Nordic/Baltic 450 glyphosat

Glyfonova Plus I Cheminova Nordic/Baltic 360 glyphosat
Glyphogan Xi, N Makhteshim-Agan 360 glyphosat
Goltix SC 700 Xn, N Makhteshim-Agan 700 metamitron
Grasp 40 SC Xn Nufarm Deutschland GmbH (tidl.: Nufarm 

Pflanzenschutz GmbH & Co. KG)
400 tralkoxydim

Harmony SX N Du Pont Danmark ApS 500 thifensulfuron-methyl
Hussar OD Xn, N Bayer CropScience 300 mefenpyr-diethyl; 100 iodosulfuron-methyl-Na
Kerb 400 SC Xn, N Dow AgroSciences Danmark A/S 400 propyzamid
Legacy 500 SC N Makhteshim-Agan 500 diflufenican
Lexus 50 WG N Du Pont Danmark ApS 500 flupyrsulfuron-methyl-Na
Lodin Xn, N United Phosphorus Ltd. 180 fluroxypyr
Logo Xi, N Bayer Environmental Science 300 foramsulfuron; 10 iodosulfuron-methyl-Na; 300 isoxadifen-ethyl
M-750 Xn, N Klarsø A/S 750 MCPA
MaisTer Xi, N Bayer CropScience 300 foramsulfuron; 10 iodosulfuron-methyl-Na; 300 isoxadifen-ethyl
Matrigon 72 SG N Dow AgroSciences Danmark A/S 720 clopyralid
Metaxon Xn, N Nufarm Deutschland GmbH (tidl.: Nufarm 

Pflanzenschutz GmbH & Co. KG)
750 MCPA

Monitor N Monsanto Crop Sciences Danmark A/S 800 sulfosulfuron
Mustang forte Xn, N Dow AgroSciences Danmark A/S 5 florasulam; 180 2,4-D; 10 aminopyralid
Novitron Xi, N Nordisk Alkali 500 aclonifen; 30 clomazon
Nuance WG Xi, N Cheminova Nordic/Baltic 750 tribenuron-methyl
Othello Xi, N Bayer CropScience 50 diflufenican; 22,5 mefenpyr-diethyl; 2,5 iodosulfuron-methyl-Na;  

7,5 mesosulfuron-methyl
Oxitril CM Xn, N Bayer CropScience 200 ioxynil; 200 bromoxynil
Pico 750 WG N BASF A/S 750 picolinafen
Pistol N Bayer Environmental Science 250 glyphosat; 40 diflufenican
Primera Super Xi, N Bayer CropScience 69 fenoxaprop-P-ethyl; 75 mefenpyr-diethyl
Primus N Dow AgroSciences Danmark A/S 50 florasulam
Primus XL Xi, N Dow AgroSciences Danmark A/S 5 florasulam; 100 fluroxypyr
Proman Xn, N Nordisk Alkali 500 metobromuron
Quartz N Bayer Environmental Science 500 diflufenican
Reglone T , N Syngenta Crop Protection A/S 374 diquat dibromid
Roundup Bio I Monsanto Crop Sciences Danmark A/S 360 glyphosat
Starane 180S Xn, N Dow AgroSciences Danmark A/S 180 fluroxypyr
Starane XL Xi, N Dow AgroSciences Danmark A/S 2,5 florasulam; 100 fluroxypyr
Stomp Xi, N BASF A/S 400 pendimethalin
Stomp CS N BASF A/S 455 pendimethalin
Stomp Pentagon Xn, N BASF A/S 330 pendimethalin
Titus WSB N Du Pont Danmark ApS 250 rimsulfuron
Tomahawk 
180 EC

Xn, N Makhteshim-Agan 180 fluroxypyr

Topik Xn, N Syngenta Crop Protection A/S 100 clodinafop-propargyl; 25 cloquintocet-mexyl
Trimmer 50 SG Xi, N Makhteshim-Agan 500 tribenuron-methyl
Valdor N Bayer Environmental Science 10 iodosulfuron; 360 diflufenican
Venzar Flowable N Du Pont Danmark ApS 440 lenacil
Xinca Xn, N Nufarm Deutschland GmbH (tidl.: Nufarm 

Pflanzenschutz GmbH & Co. KG)
400 bromoxynil

Zoom Xi, N Syngenta Crop Protection A/S 600 dicamba; 30 triasulfuron

Skadedyrsmidler
Avaunt Xn, N Du Pont Danmark ApS 150 indoxacarb
Biscaya OD 240 Xn, N Bayer CropScience 240 thiacloprid
Cyperb Xn, N , _ DLA Agro A.m.b.A. (tidl.: KemiAgro) 100 cypermethrin
Fastac 50 Xn, N BASF A/S 50 alpha-cypermethrin
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Handelsnavn Fare-
symbol Firma Virksomme stoffer, gram pr. kg eller liter

Karate 2,5 WG Xn, N Syngenta Crop Protection A/S 25 lambda-cyhalothrin
Karate 5 CS Xn, N Syngenta Crop Protection A/S 50 lambda-cyhalothrin
Mavrik 2F N Makhteshim-Agan 240 tau-fluvalinat
Mospilan SG Xn, N Nordisk Alkali 200 acetamiprid
Nexide CS Xi, N Cheminova Nordic/Baltic 60 gamma-cyhalothrin
Pirimor G T , N Syngenta Crop Protection A/S 500 pirimicarb
Plenum 50 WG Xn Syngenta Crop Protection A/S 500 pymetrozin
Teppeki Xn Nordisk Alkali 500 flonicamid

Svampemidler
Amistar N Syngenta Crop Protection A/S 250 azoxystrobin
Aproach Xi, N Du Pont Danmark ApS 250 picoxystrobin
Armure Xi, N Syngenta Crop Protection A/S 150 difenoconazol; 150 propiconazol
Banjo Forte 400 Xn, N Makhteshim-Agan 200 dimethomorph; 200 fluazinam
Bell Xn, N BASF A/S 67 epoxiconazol; 233 boscalid
Bell Super Xn, N BASF A/S 50 epoxiconazol; 140 boscalid
Bumper 25 EC Xi, N Makhteshim-Agan 250 propiconazol
Cantus N BASF A/S 500 boscalid
Ceando Xn BASF A/S 83 epoxiconazol; 100 metrafenon
Comet Xn, N BASF A/S 250 pyraclostrobin
Dithane NT Xn, N Indofil Industries Limited 750 mancozeb
Efilor Xn BASF A/S 60 metconazol; 133 boscalid
Flexity Xi BASF A/S 300 metrafenon
Folicur EC 250 Xn, N Bayer CropScience 250 tebuconazol
Folicur Xpert Xn, N Bayer CropScience 160 tebuconazol; 80 prothioconazol
Juventus 90 Xn, N BASF A/S 90 metconazol
Magnello Xn, N Syngenta Crop Protection A/S 250 tebuconazol; 100 difenoconazol
Maredo 125 SC Xn, N Makhteshim-Agan 125 epoxiconazol
Opera Xn, N BASF A/S 50 epoxiconazol; 133 pyraclostrobin
Opus Xn, N BASF A/S 125 epoxiconazol
Orius 200 EW Xn, N Makhteshim-Agan 200 tebuconazol
Osiris Xn, N BASF A/S 27,5 metconazol; 37,5 epoxiconazol
Proline EC 250 Xn, N Bayer CropScience 250 prothioconazol
Proline Xpert Xn, N Bayer CropScience 80 tebuconazol; 160 prothioconazol
Prosaro 250 EC Xn, N Bayer CropScience 125 tebuconazol; 125 prothioconazol
Proxanil Xn Nordisk Alkali 333,6 propamocarb; 50 cymoxanil
Ranman Top Xi Nordisk Alkali 160 cyazofamid
Revus I Syngenta Crop Protection A/S 250 mandipropamid
Revus Top N Syngenta Crop Protection A/S 250 difenoconazol; 250 mandipropamid
Ridomil Gold MZ 
Pepite

Xn, N Syngenta Crop Protection A/S 38,8 metalaxyl-M; 640 mancozeb

Rubric Xn, N Cheminova Nordic/Baltic 125 epoxiconazol
Shirlan Xn, N Syngenta Crop Protection A/S 500 fluazinam
Signum WG Xn, N BASF A/S 67 pyraclostrobin; 267 boscalid
Stereo 312,5 EC Xi, N Makhteshim-Agan 250 cyprodinil; 62,5 propiconazol
Talius Xn, N Du Pont Danmark ApS 200 proquinazid
Tern Xn, N Makhteshim-Agan 750 fenpropidin
Tyfon Xn, N Bayer CropScience 75 fenamidon; 375 propamocarb
Viverda Xn, N BASF A/S 50 epoxiconazol; 60 pyraclostrobin; 140 boscalid
Zenit 575 EC Xn, N Syngenta Crop Protection A/S 125 propiconazol; 450 fenpropidin

Vækstreguleringsmidler
Caryx Xn, N BASF A/S 30 metconazol; 210 mepiquat-chlorid
Cerone Xn, N Bayer CropScience 480 ethephon
Cycocel 750 Xn BASF A/S 750 chlormequat-chlorid
Medax Top Xn BASF A/S 300 mepiquat-chlorid; 50 prohexadion-calcium
Moddus M Xi, N Syngenta Crop Protection A/S 250 trinexapac-ethyl
Terpal Xn BASF A/S 155 ethephon; 305 mepiquat-chlorid
Trimaxx Xi Makhteshim-Agan 175 trinexapac-ethyl

Additiver
Agropol Xn DLA Agro A.m.b.A. (tidl.: KemiAgro) 1000 sprede-klæbemiddel
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Handelsnavn Fare-
symbol Firma Virksomme stoffer, gram pr. kg eller liter

Atplus Xi Nufarm Deutschland GmbH (tidl.: Nufarm 
Pflanzenschutz GmbH & Co. KG)

1000 penetreringsolie

Aventrol Xi, N Cheminova A/S 960 pinolen
Dash Xi BASF A/S 1000 sprede-klæbemiddel
Kvikup I Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG) 448,5 ammoniumsulfat
LogoOil Xi Bayer Environmental Science 1000 penetreringsolie
MaisOil Xi Bayer CropScience 1000 penetreringsolie
NovaBalance Xi Cheminova Nordic/Baltic Uspecificeret
Olie ? Forhandles af flere firmaer. 1000 penetreringsolie
PG 26N Xi, N Dow AgroSciences Danmark A/S 1000 sprede-klæbemiddel
Renol Xi, N Nordisk Alkali 1000 penetreringsolie
Roller I BASF A/S Uspecificeret
Spodnam Xi, N Nufarm Deutschland GmbH (tidl.: Nufarm 

Pflanzenschutz GmbH & Co. KG)
580 terpen polymer (pinjeolie); 40 ikke-ioniske emulgatorer

Sprede-
klæbemiddel

? Forhandles af flere firmaer. 1000 sprede-klæbemiddel

Teamup 2000 ? Monsanto Crop Sciences Danmark A/S 448,5 ammoniumsulfat

Bejdsemidler
Elado Xn, N Bayer CropScience 400 clothianidin; 80 beta-cyfluthrin
Latitude Xn Monsanto Crop Sciences Danmark A/S 125 silthiofam
Maxim 100 FS N Syngenta Crop Protection A/S 100 fludioxonil
Monceren DS 
12,5

N Bayer CropScience 125 pencycuron

Monceren FS 250 Xi, N Bayer CropScience 250 pencycuron
Prestige FS 370 Xn, N Bayer CropScience 120 imidacloprid; 250 pencycuron
Rizolex 10D Xi, N Nordisk Alkali 100 tolclofos-methyl
Rizolex 50 FW Xi, N Nordisk Alkali 500 tolclofos-methyl

Tabel 10. Fortsat
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Tabel 11. Listepriser for planteværnsmidler i forsøg 2012

Middel Alm. dosis 
pr. ha

Nuværende pris Forv. pris 
med ny 
afgift,

ca. kr.  pr. 
l/g/kg/
tab.2)

Ca. kr. pr.
 l/g/kg/
tab.1)

Ca. kr. 
pr. ha

Ukrudtsmidler
Absolute 5 15-60 g 1,95 29-117 1,62
Accurate Delta 15-35 g 1,8 27 -
Activus3) 1,25 l 120 150 -
Agil 100 EC 0,5-1 l 230 115-230 244
Alliance3) 30 g - - -
Ally ST 0,25-1,6 tab. 95 24-152 73
Aramo 1-2 l 340 340-680 382
Asulox 1-2 l 305 305-610 254
Atlantis OD 0,3-0,9 l 435 131-392 343
Attribut3) 30 g - - -
Bacara Special 340 SC3) 0,1 l - - -
Betanal 1,5-3 l 62 93-186 66
Betanal Power 0,25-0,6 l 205 51-123 189
Boxer 1-4 l 85 85-340 174
Briotril 400 EC 0,25-1 l 145 36-145 276
Broadway 110-220 g 2,15 237-473 1,65
Callisto 0,4-1,5 l 400 160-600 316
Catch 0,25-0,6 l 265 66-159 245
CDQ ST3) 0,3-1,85 tab. 82 25-152 -
Clinic 360 SL 2-3 l 32 64-96 57
Command CS 0,2-0,33 l 1.470 294-485 1.217
Cossack OD3) 0,4-0,75 l 500 200-375 -
DFF 0,03-0,15 l 500 15-75 539
Ethosan SC 0,05-0,142 l 185 9-26 240

Middel Alm. dosis 
pr. ha

Nuværende pris Forv. pris 
med ny 
afgift,

ca. kr.  pr. 
l/g/kg/
tab.2)

Ca. kr. pr.
 l/g/kg/
tab.1)

Ca. kr. 
pr. ha

Express ST 0,5-2 tab. 55 28-110 43
Fenix 1,5-2 l 220 330-440 411
Fighter 480 0,5-1,5 l 155 78-233 169
Flight Xtra 1-1,5 l 88 88-132 219
Focus Ultra 1-1,5 l 160 160-240 133
Fox 480 SC 0,35-1,5 l 195 68-293 412
Fusilade Max 1-2 l 300 300-600 279
Galera 0,3-0,3 l 1.100 330-330 1.092
GBF SX3) 5-15 g - - -
Glyfonova 450 Plus 1,6-2,4 l 35 56-84 58
Glyfonova Plus 1-4 l 32 32-128 49
Glyphogan 2-3 l 32 64-96 57
Goltix SC 700 1-1 l 295 295-295 335
Grasp 40 SC 0,375-0,75 l 300 113-225 369
Harmony SX 15-45 g 9,75 146-439 8,47
Hussar OD 0,025-0,075 l 3.650 91-274 2.789
Kerb 400 SC 0,6-1,2 l 355 213-426 348
Legacy 500 SC 0,03-0,1 l 500 15-50 539
Lexus 50 WG 5-20 g 9,94 50-199 7,55
Lodin 0,3-0,7 l 165 50-116 180
Logo 50-150 g 2,36 118-354 1,85
M-750 0,5-1,33 l 64 32-85 196
MaisTer 50-150 g 2,28 114-342 1,79
Matrigon 72 SG 0,055-0,11 kg 2.890 159-318 2.574
Metaxon 0,5-1,33 l 64 32-85 196



464

Sorter, priser, midler og udviklingsstadier

Middel Alm. dosis 
pr. ha

Nuværende pris Forv. pris 
med ny 
afgift,

ca. kr.  pr. 
l/g/kg/
tab.2)

Ca. kr. pr.
 l/g/kg/
tab.1)

Ca. kr. 
pr. ha

Monitor 6,25-25 g 13,76 86-344 11
Mustang forte 0,3-1 l 176 53-176 173
Novitron3) 1,8-2,4 kg - - -
Nuance WG 2,5-10 g 8 20-80 6,28
Othello 0,2-0,6 l 420 84-252 342
Oxitril CM 0,1-0,2 l 140 14-28 266
Pico 750 WG 30-133 g 2,75 83-366 2,47
Pistol 3,1-3,1 l 545 1.690-1.690 439
Primera Super 0,8-1 l 285 228-285 236
Primus 0,05-0,15 l 2.830 142-425 2.164
Primus XL3) 0,6 l - - -
Proman3) 3-4 l - - -
Quartz 0,25-0,4 l 567 589
Reglone 2-3 l 111 222-333 209
Roundup Bio 2-3 l 32 64-96 49
Starane 180S 0,3-0,7 l 165 50-116 201
Starane XL 0,5-1,2 l 195 98-234 206
Stomp 1,2-1,8 l 120 144-216 268
Stomp CS3) 1,2-1,8 l 140 168-252 -
Stomp Pentagon 1-1,45 l 74 74-107 228
Titus WSB 10-30 g 8,8 88-264 -
Tomahawk 180 EC 0,3-0,7 l 165 50-116 201
Topik 0,25-0,4 l 1.000 250-400 820
Trimmer 50 SG 3,75-15 g 5,33 20-80 4,18
Valdor3) 0,3 kg - - -
Venzar Flowable3) 0,2 l - - -
Xinca3) 0,2 l - - -
Zoom 50-100 g 1,04 52-104 0,88

Skadedyrsmidler
Avaunt 0,17 l 970 165 1.007
Biscaya OD 240 0,2-0,3 l 550 110-165 477
Cyperb 0,125 l 175 22 1693
Fastac 50 0,25 l 116 29 640
Karate 2,5 WG 0,2 kg 225 45 458
Karate 5 CS3) 0,1 l 450 45 -
Mavrik 2F 0,1-0,2 l 480 48-96 1.699
Mospilan SG 0,25 kg 1.200 300 842
Nexide CS 0,025-0,04 l 827 21-33 6.546
Pirimor G 0,15-0,3 kg 710 107-213 828
Plenum 50 WG3) 0,15 kg 900 135 -
Teppeki 0,14-0,16 kg 2.160 302-346 1.459

Svampemidler
Amistar 0,3-0,5 l 400 120-200 340
Aproach 0,2-1 l 400 80-400 400
Armure 0,2-0,5 l 450 90-225 416
Banjo Forte 4003) 1 l - - -
Bell 0,375-0,75 l 375 141-281 519
Bell Super3) 0,6-1,25 l 225 135-281 -
Bumper 25 EC 0,2-0,5 l 190 38-95 214
Cantus 0,3-0,5 kg 845 254-423 772
Ceando 0,3-0,75 l 290 87-218 436
Comet 0,2-0,4 l 400 80-160 397
Dithane NT 2 kg 48 96 145
Efilor 0,35-1 l 300 105-300 -
Flexity 0,06-0,25 l 670 40-168 600
Folicur EC 250 0,3-1 l 200 60-200 245

Middel Alm. dosis 
pr. ha

Nuværende pris Forv. pris 
med ny 
afgift,

ca. kr.  pr. 
l/g/kg/
tab.2)

Ca. kr. pr.
 l/g/kg/
tab.1)

Ca. kr. 
pr. ha

Folicur Xpert3) 0,25-0,5 l 300 75-150 -
Juventus 90 0,2-0,5 l 315 63-158 289
Magnello3) 0,5 l 330 165 -
Maredo 125 SC 0,2-0,5 l 295 59-148 433
Opera 0,25-0,75 l 425 106-319 525
Opus 0,2-0,5 l 300 60-150 437
Orius 200 EW 0,45-1,25 l 155 70-194 180
Osiris 0,5-1 l 165 83-165 244
Proline EC 250 0,2-0,4 l 550 110-220 475
Proline Xpert3) 0,25-0,5 l 440 110-220 -
Prosaro 250 EC 0,5-1 l 390 195-390 363
Proxanil 2-2,5 l - - -
Ranman Top 0,25 l - - -
Revus 0,6 l 365 219 294
Revus Top3) 0,6 l - - -
Ridomil Gold MZ Pepite 2 kg 185 370 229
Rubric 0,2-0,5 l 365 73-183 494
Shirlan 0,4 l 510 204 505
Signum WG 0,5-1,5 kg 670 335-1005 601
Stereo 312,5 EC 0,5-1 l 146 73-146 177
Talius3) 0,1-0,15 l 810 81-122 -
Tern 0,3-0,5 l 265 80-133 386
Tyfon 2 l 170 340 244
Viverda3) 0,75-1,25 l 305 229-381 -
Zenit 575 EC 0,3-0,5 l 220 66-110 310

Vækstreguleringsmidler
Caryx3) 0,5-0,7 l 310 155-217 -
Cerone 0,2-1 l 240 48-240 264
Cycocel 750 0,6-1,2 l 24 14-29 98
Medax Top 0,75-1,5 l 215 161-323 216
Moddus M 0,3-0,4 l 520 156-208 418
Terpal 0,4-2 l 200 80-400 196
Trimaxx 0,2-0,5 l 510 102-255 410

Additiver
Agropol 0,1-0,3 l 25 3-8 25
Atplus 0,75-1 l 48 36-48 48
Aventrol 1,2 l 148 178 148
Dash 0,5 l 45 23 45
Kvikup 2-3 l 4,25 9-13 4,25
LogoOil 0,67-1,33 l 82 55-109 82
MaisOil 0,67-1,33 l 75 50-100 75
NovaBalance 0,15-0,2 l 100 15-20 100
Olie 0,5 l 47 24 47
PG 26N 0,3-0,5 l 50 15-25 50
Renol 0,3-1 l 47 14-47 47
Roller  l - - -
Spodnam 1,25 l 130 163 130
Sprede-klæbemiddel 0,1-0,3 l 24 2-7 24
Teamup 2000 2-3 l 4,25 9-13 4,25

- = pris ikke oplyst, eller produktet endnu ikke godkendt.
1)  Priserne er opgivet som landmandspris inkl. pesticidafgift ekskl. 

moms. Priser for ikke viste, markedsførte midler kan findes på 
LandbrugsInfo eller i Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk).

2)  Forventet fremtidig pris med ny pesticidafgift. Se tekstafsnit for 
nærmere forklaring.

3)  Manglende, foreløbig eller anslået pris, da produktet ikke er godkendt.

Tabel 11. Fortsat Tabel 11. Fortsat

fortsættes
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Tabel 12. Belastningsindeks samt doser pr. ha af midler, som udløser et behandlingsindeks på 1,00

Middel

Belast-
nings-

indeks pr. 
enhed1)

Dosis, som udløser et behandlingsindeks på 1,002)

Vinter-
sæd Vårsæd Vinter-

raps
Kartof-

ler Roer Ærter Majs Græs/
kløver

 Frø-
græs

Andre 
frø

Ukrudtsmidler
Absolute 5 0,0012 80,26 45,15
Accurate Delta 62,50 43,48 43,48
Activus 4 2 2 2,50 1,50 4 4
Agil 100 EC 0,62 0,75 1,25 1,50 1 1,50
Alliance 62,50 43,48 43,48
Ally ST 0,0123 1,60 1,07 1,07
Aramo 1,16 2 2 2
Asulox 0,05 2
Atlantis OD 0,15 0,90
Attribut
Bacara Special 340 SC
Betanal 0,1 4,50 4,50
Betanal Power 0,18 2,25
Boxer 0,65 3,50 3,50 3,50
Briotril 400 EC 1,38 1 1 1
Broadway 0,00035 121,91
Callisto 0,1 1,50
Catch 0,29 0,67 0,62 0,53 1,02 0,97
CDQ ST 1,85 1,55 1,55
Clinic 360 SL 0,14 3,50 3,50 3,50 3,50
Command CS 0,9 0,33 0,25 0,25 0,25 0,25
Cossack OD 0,70
DFF 1,3 0,20 0,15 0,15
Ethosan SC 0,72 0,80
Express ST 0,0114 2,00 2,00 2,00
Fenix 2,01 2,50 2
Fighter 480 0,27 1,50 1,50 1 1,04 2 3
Flight Xtra 1,28 2,78
Focus Ultra 0,08 2 5 5 5 5
Fox 480 SC 2,26 1,50 1,50 0,75 1,50
Fusilade Max 0,45 1,00 3 3 2 2
Galera 2,34 0,30
GBF SX 18,00 15,00
Glyfonova 450 Plus 0,08 2,80 2,80 2,80 2,80
Glyfonova Plus 0,07 3,50 3,50 3,50 3,50
Glyphogan 0,14 3,50 3,50 3,50 3,50
Goltix SC 700 0,73 3
Grasp 40 SC 1,16 0,75 0,75
Harmony SX 0,01059 22,50 15,00 15,00 37,50
Hussar OD 0,43 0,10 0,03 0,10
Kerb 400 SC 0,58 1,25 1,25 1,25
Legacy 500 SC 1,3 0,20 0,15 0,15
Lexus 50 WG 0,00068 20,00 10,00
Lodin 0,44 0,80 0,70 1,50 2 0,80
Logo 0,00063 150,00
M-750 1,03 2 2 0,18 2,70 2,67
MaisTer 0,00063 150,00
Matrigon 72 SG 3,47 0,14 0,14 0,17 0,21 0,21 0,21 0,21
Metaxon 1,03 2 2 0,18 2,70 2,67
Monitor 0,00372 21,88 21,88 21,88
Mustang forte 0,29 0,76 0,69
Novitron 1,50 1,33
Nuance WG 0,00224 10,00 10,00 10,00
Othello 0,23 0,70
Oxitril CM 1,32 1 1 1
Pico 750 WG 0,00349 133,33
Pistol 0,15 1,67 1,37
Primera Super 0,17 1,00 1,00 1,00

fortsættes
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Middel

Belast-
nings-

indeks pr. 
enhed1)

Dosis, som udløser et behandlingsindeks på 1,002)

Vinter-
sæd Vårsæd Vinter-

raps
Kartof-

ler Roer Ærter Majs Græs/
kløver

 Frø-
græs

Andre 
frø

Primus 0,37 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15
Primus XL 0,59 0,56 0,73 1,06 0,73
Proman
Quartz 1,3 0,20 0,15 0,15
Reglone 1,08 3 4 3 2
Roundup Bio 0,07 3,50 3,50 3,50 3,50
Starane 180S 0,64 0,80 0,70 1,50 2 0,80
Starane XL 0,51 0,84 0,77 1,15 1,64 0,97
Stomp 1,48 4 2 2 2,50 1,50 4 4
Stomp CS 3,52 1,76 1,76 2,20 1,32 3,52 3,52
Stomp Pentagon 1,46 4,85 2,42 2,42 3,03 1,82 4,85 4,85
Titus WSB 30
Tomahawk 180 EC 0,64 0,80 0,70 1,50 2 0,80
Topik 0,61 0,40 0,40
Trimmer 50 SG 0,00152 15,00 15,00 15,00
Valdor 0,21 0,13 0,17
Venzar Flowable 0,91 0,91
Xinca 1 1 1 1 1
Zoom 0,00065 95,24 95,24

Skadedyrsmidler
Avaunt 3,45 0,17 0,25
Biscaya OD 240 1 0,30
Cyperb 14,71 0,13 0,13 0,20 0,20 0,16 0,16 0,20 0,20 0,20
Fastac 50 5,26 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,40
Karate 2,5 WG 2,9 0,30 0,30 0,30 0,30 0,25 0,25 0,60 0,60 0,30
Karate 5 CS 0,15 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,30 0,30 0,15
Mavrik 2F 12,85 0,20 0,20 0,30 0,20 0,30
Mospilan SG 0,48 0,15
Nexide CS 56,13 0,05 0,05 0,06 0,05
Pirimor G 3,19 0,25 0,25 0,30 0,30 0,25 0,50
Plenum 50 WG 0,15
Teppeki 0,28 0,14 0,14 0,16

Svampemidler
Amistar 0,26 1 1 1 1 1 1
Aproach 0,82 1 1
Armure 0,6 0,42
Banjo Forte 400 0,71
Bell 2,09 0,83 0,83 0,68
Bell Super 1,25 1,25 1,04
Bumper 25 EC 0,55 0,50 0,50 0,50 0,50
Cantus 1,06 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50
Ceando 1,95 0,75 0,75
Comet 0,79 1 1 1 1 1 1 1
Dithane NT 0,67 2 2 2
Efilor 0,96 0,96 0,83
Flexity 0,77 0,50 0,50
Folicur EC 250 0,77 1 1 1,50 1
Folicur Xpert 0,96 0,96 1,13
Juventus 90 0,45 1 1 1
Magnello 0,56 0,68
Maredo 125 SC 1,92 1 1 1 1 1
Opera 1,84 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07
Opus 1,92 1 1 1 1 1
Orius 200 EW 0,51 1,25 1,25 1,88 1,25
Osiris 1,09 1,65 1,65
Proline EC 250 0,46 0,80 0,80 0,70
Proline Xpert 0,89 0,89 0,89

Tabel 12. Fortsat
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Litteraturhenvisninger
Ørum, J.E. (2012): Miljøbelastning for godkend-
te pesticider juni - august 2012. FOI Documenta-
tion, 2012/2, ISBN: 978-87-92591-17-3, tilgæn-
gelig elektronisk på http://www.foi.life.ku.dk 

Middel

Belast-
nings-

indeks pr. 
enhed1)

Dosis, som udløser et behandlingsindeks på 1,002)

Vinter-
sæd Vårsæd Vinter-

raps
Kartof-

ler Roer Ærter Majs Græs/
kløver

 Frø-
græs

Andre 
frø

Prosaro 250 EC 0,54 0,89 0,89 0,95
Proxanil 1,71
Ranman Top 0,15 0,50
Revus 0,07 0,60
Revus Top
Ridomil Gold MZ 
Pepite 0,53 1,23
Rubric 2 1 1 1 1 1
Shirlan 0,91 0,40
Signum WG 0,77 0,97 0,97 0,75 0,75 0,75
Stereo 312,5 EC 0,48 1,20 1,20
Talius 0,25 0,25
Tern 1,4 1 1 1
Tyfon 0,88 1,59
Viverda 0,96 0,96 0,83
Zenit 575 EC 1,08 0,63 0,63 0,63

Vækstreguleringsmidler
Caryx 1,97 1,46
Cerone 0,56 1 0,50 0,75 2
Cycocel 750 0,39 1,23 1,23 2,45
Medax Top 0,17
Moddus M 0,14 0,50 0,40 0,40
Terpal 0,21 1,73 0,87 3,49
Trimaxx 0,18 0,71 0,57 0,57

1)  Ifølge rapport fra Fødevareøkonomisk Institut, se tekstafsnit for nærmere forklaring.
2)  Dosis er angivet i liter/kg pr. ha. For Absolute 5, Accurate Delta, Alliance, Broadway, GBF SX, Harmony, Harmony 50 SX, Lexus, Logo, MaisTer, 

Monitor, Safari, Titus, Trimmer 50 SG og Zoom dog gram pr. ha. For Ally ST, CDQ og Express ST tabletter pr. ha.

Tabel 12. Fortsat



468

Sorter, priser, midler og udviklingsstadier

143

Sorter, priser, midler og udviklingsstadier

Udviklingsstadier

                   
Decimalskala
10     12     14       16           20         30           31           32        37         41         45          53        59         75-90
                 Buskning                                                         Strækning                           Skridning         Modning

Korn

50  1. aks netop synligt (stak netop  59  Alle aks fuldt gennemskredne.  85  Kernernes indhold blødt, men tørt.
        synlig i byg, akset ved at bryde gennem 61  Begyndende blomstring.  87  Kerner hårde (vanskelige at dele
        bladskede hos hvede og havre).  65  Akset i blomstring helt til toppen.         med en negl).
53  Akset 1/4 gennemskredet.  67  Aksets nederste del afblomstret. 90  Mejetærskermodent.
55  Akset 1/2 gennemskredet.  69  Blomstring helt afsluttet.
57  Akset 3/4 gennemskredet.  75  Kernernes indhold mælket og let grynet.

00  Såning/tørt frø.
10  1. blad fremspiret.
12  2. blad udfoldet.
14  4. blad udfoldet.
16  6. blad udfoldet.
20  Begyndende buskning.
25  5. sideskud synligt.
30  Begyndende knæ kan føles.

31  1. knæ kan føles.
32  2. knæ kan føles.
37  Faneblad synligt.
39  Faneblad fuld udviklet. 
41  Fanebladets bladskede strækkes.
45  Fanebladets bladskede opsvulmet.
49  1. stak synlig.
   

79  Næsten alle skulper
        fuld størrelse.
81  10 % mørke frø.
85  50 % mørke frø
        (skårlægningstid).
89  Alle frø mørke,
        planterne visnende.
90  Høst (direkte).
91  Tærskning efter
        skårlægning.

60  1. blomst udfoldet.
61  10 % blomstring.
65  Fuld blomstring.
69  Blomstring afsluttet.
70  Begyndede
        skulpeudvikling.
75  50 % skulper i fuld
        størrelse.

30  Begyndende strækning.
35  5. internodie synligt.
39  9-�ere internodier
        synlige.
51  Hovedknop begynder  
        udfoldning.
55  Hovedknop udfoldet.
59  1. gule kornblade synlige.

00  Såning/tørt frø.
10  Kimplantestadium.
11  1 løvblad udfoldet.
15  5 løvblade udfoldet.
19  9-�ere løvblade
        udfoldet.

Raps og rybs (alle angivelser gælder topskuddet)

10
Kimpl.

15
Roset

30 50
Knop

55 65
Blomst

80-90
Modning

      

Udviklingsstadier
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Bederoer

00  Såning/tørt frø.
05  Begyndende spiring.
        Rodspire > 1 cm.
09  Fremspiring.
10  Fremspiring, kimblade udfoldet.

11  1. par løvblade.
12  2. par løvblade.
15  5 løvbladpar udfoldet.
30  Rækkerne begynder at lukke.
39  Helt lukkede rækker.
49  Rod i fuld størrelse, optagning.

00       05                09                 10                 11                      12                        15                       30                           48

40/5003 41/6530201510

Karto�er

00  Lægning/hviletilstand.
01  Begyndende spiring, spire < 1 mm.
05  Begyndende roddannelse i vækstpunkt.
09  Stængler bryder jordover�aden.
11  1. blad på hovedstænglen udfoldet.
13  3. blad på hovedstænglen udfoldet.
21  1. sideskud synligt (< 5 cm).
22  2. sideskud synligt (< 5 cm).
31  10 % af planterne mødes ml. rækkerne.
35  50 % af planterne mødes ml. rækkerne. 
40  Opsvulmning af udløberes spids.
41  10 % af totalt knoldudbytte nået.
45  50 % af totalt knoldudbytte nået.

48  Maks. af totalt knoldbytte nået.
51  1. blomsterstand på hovedskud m. knop.
59  1. kronblad synligt i 1. blomsterstand.
60  1. blomst åben.
61  10 % af blomster i 1. blomsterstand åbne.
69  Slut på blomstring.
71  10 % bær synlige i 1. frugtstand.
81  Bær i 1. frugtstand grønne.
91  Begyndende gulning af blade.
95  50 % af bladene brunlige.
97  Blade og stængler døde.
99  Høst. 

45/72 48/95 97-99
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Majs

00  Tørt frø.
01  Begyndende vandoptagelse.
09  Kimblade bryder jordover�aden.
10  1. blad uden for skedebladet.
13  3. blad udfoldet.
19  9-�ere blade udfoldet.
21  1. sideskud synligt.
25  5. sideskud synligt.
31  1. knæ mærkbart.
35  5. knæ mærkbart.
51  Hanblomsterstand mærkbar.
53  Spids af hanblomsterst. synlig.
59  Hanblomster fuldt udfoldet.
63  Støvfang synligt på hunblomster.

65  Fuld blomstring.
69  Blomstring afsluttet.
71  Kernens indhold �ydende.
73  Kernens indhold mælket.
75  Kernens indhold let grynet.
81  Kernen grynet.
83  Kernen dejagtig.
89  Fuldmodenhed.
91  Kerner indeholder 75 % tørstof.
93  Begyndende bladfald.
        Kerner indeholder 85 % tørstof.
97  Planten død og knækket.
99  Høstet produkt.

00 10 17/371513110905 3407

53 69 8963 79
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Ærter

Ukrudt, hør, spinat og kløver

00  Såning/tørt frø.
09  Begyndende fremspiring.
10  1. akselblad synligt.
11  1. løvblad udfoldet.
13  3. løvblad udfoldet.
31  1. internodie synligt.
33  3. internodie synligt.
51  1. blomsterknop synlig.
60  Begyndende blomstring.
69  Blomstring afsluttet.
71  10 % bælge i fuld størrelse.
75  50 % bælge i fuld størrelse.
79  Næsten alle bælge i fuld størrelse.
81  Modning. 10 % farvede og hårde frø.
90  Høstmoden.

00 Tørt frø.
09  Kimblade bryder jordover�aden.
10  Kimblade udfoldet.
11  1. løvblad/løvbladpar udfoldet.
12  2. løvblad/løvbladpar udfoldet.
13  3. løvblad/løvbladpar udfoldet.
14  4. løvblad/løvbladpar udfoldet.
15  5. løvblad/løvbladpar udfoldet.
17  7. løvblad/løvbladpar udfoldet.
19  9-�. løvblad/løvbladpar udfoldet.
31  10 % af fuld længde.
33  30 % af fuld længde.

35  50 % af fuld længde.
39  Fuld længde.
50  Knopper/aks synlige.
60  Begyndende blomstring.
65  Fuld blomstring.
69  Afblomstret.
75  50 % frø i fuld størrelse.
79  Frøene fuld størrelse.
81  10 % modne frø.
85  50 % modne frø.
89  Alle frøene modne.

37 50-903311100900

Ærter

Ukrudt, hør, spinat og kløver

00  Såning/tørt frø.
09  Begyndende fremspiring.
10  1. akselblad synligt.
11  1. løvblad udfoldet.
13  3. løvblad udfoldet.
31  1. internodie synligt.
33  3. internodie synligt.
51  1. blomsterknop synlig.
60  Begyndende blomstring.
69  Blomstring afsluttet.
71  10 % bælge i fuld størrelse.
75  50 % bælge i fuld størrelse.
79  Næsten alle bælge i fuld størrelse.
81  Modning. 10 % farvede og hårde frø.
90  Høstmoden.

00 Tørt frø.
09  Kimblade bryder jordover�aden.
10  Kimblade udfoldet.
11  1. løvblad/løvbladpar udfoldet.
12  2. løvblad/løvbladpar udfoldet.
13  3. løvblad/løvbladpar udfoldet.
14  4. løvblad/løvbladpar udfoldet.
15  5. løvblad/løvbladpar udfoldet.
17  7. løvblad/løvbladpar udfoldet.
19  9-�. løvblad/løvbladpar udfoldet.
31  10 % af fuld længde.
33  30 % af fuld længde.

35  50 % af fuld længde.
39  Fuld længde.
50  Knopper/aks synlige.
60  Begyndende blomstring.
65  Fuld blomstring.
69  Afblomstret.
75  50 % frø i fuld størrelse.
79  Frøene fuld størrelse.
81  10 % modne frø.
85  50 % modne frø.
89  Alle frøene modne.

37 50-903311100900
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1. LandboNord
 Forsøgsleder: Charlotte Frihauge Olesen
 Forsøgsmed- Jens Lyhne Kristiansen
 arbejdere: Jan Røge Lund
  Lars Vissing Pedersen

2. Agri Nord
 Forsøgsleder: Kurt Nørgaard Christensen
 Forsøgsmed- Svend Holm
 arbejdere: Henning Iversen
  Kirsten Søe Pedersen
  Lasse Rodkjær
  Steffen Mellergaard Jensen

3. Landsforsøg Limfjord
 Forsøgsleder: Ole Kruse
 Forsøgsmed- Anders Andersen
 arbejdere: Lars Chr. Bjerrum Andreasen
  Ivan Immersen
  Jens Christen Nørgaard 
  Knudsen
  Annemette L. Poulsen 
  Lars B. Skovborg
  Marian Damsgaard Thorsted
  Peter Westphael

4. Landsforsøg Østjylland
 Forsøgsleder: Casper Andersen
 Forsøgsmed- Bendt Jensen
 arbejdere: Rasmus Dahlgaard Jensen
  Erik Sandal

5. Djursland og Samsø Landboforeninger
 Forsøgsleder: Erik Silkjær Pedersen
 Forsøgsmed- Jakob Arendt
 arbejdere: Erik Matthiesen

6. Forsøgsvirksomheden Ytteborg
 Landboorganisationernes Forsøgsselskab
 Forsøgsleder: Peter Frøjk
 Forsøgsmed- Ole Elkjær
 arbejdere: Kenn Lindholm
  Jakob T. Nikolajsen
  Anders Kjær
  Ingvard H. Kristensen

  Tove Holm Vistedsen
  Henrik Clement
  Lene Mathiasen
  Birgit Vestergaard
  Kasper Kjær Jensen
  Ib Clemmesen

8. Jysk Landbrugsrådgivning
 Forsøgsleder: Christina Skelmose Jørgensen
 Forsøgsmed-  Knud Kristensen
 arbejdere: Leo Madsen
  Bente Olsen
  Finn Poulsen

9. LRØ og Kolding
 Forsøgsleder: Ole Mygind
 Forsøgsmed- Ditte Clausen
 arbejdere: Peter Porse Jørgensen
  Sini Lampien Jensen
  Tine Lund
  Søren Rask Pedersen
  Karsten Sørensen

10. Sønderjyske Landsforsøg
 Forsøgsleder: Peter Karlsen
 Forsøgsmed- Mads Brandt
 arbejdere: Niels Frandsen
  Marianne Lorenzen
  Kurt Madsen
  Chris Schou Nielsen

11. LandboSyd 
 Forsøgsleder: John Hansen
 Forsøgsmed- Bent Torp
 arbejdere: Tove Kongsbak Kruse 

12. Forsøg Fyn
 Forsøgsleder: Thomas Wohlleben
 Forsøgsmed- Hans Kristian Abildskov
 arbejdere: Helle Elander
  Ove Englund
  Mirella Helms
  Morten Holmgaard
  Torben Justesen
  Poul Erik Jørgensen
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  Hans Erik Larsen
  Michael Wang Lønbæk
  Mads Munkegaard
  Aksel J. Nielsen
  Jan Nielsen
  Karen Linddahl Pedersen
  Hanne Pontoppidan
  Diana Boysen Poulsen
  Jesper Ulnitz

15. Gefion
 Forsøgsleder: Søren Møller
 Forsøgsmed-  Jes Hasselbalch
  Thomas Jensen
  Julie Winter Arildsen
  Peter Hvid
  Rikke Heinfelt
  Preben Klarskov Hansen
  Peter Balslev
  Martin Rath Olsen
  Hans Christian Jacobsen
  Jens Kristian Steensen
  Leif Kildeby Nielsen

  Kenneth Svensson
  Anja Hemmingsen
  Morten Dürr Resen
  Christian A.S. Nielsen
  Lene Jensen
  Charlotte Tolstrup Kristensen
  Christian Pryds Leth Nissen
  Niels Falster Holm
  Simon Svane
  Ida Stærk Nicolajsen
  Sally Nordlund Andersen

16. Agrosearch Sydøst
 Forsøgsleder: Olav Høegh
 Forsøgsmed- Henry Møller Andersen
 arbejdere: Per Dalsby
  Louise Lund
  Henrik Skov

17. Bornholm
 Forsøgsleder: Ole Harild
 Forsøgsmed- Carsten Mouritsen 
 arbejdere: Henrik Steenberg

Figur 1. Danmarkskort inddelt i 
landsforsøgsenheder. Tallene på 
kortet refererer til den aktuelle 
landsforsøgsenhed.
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Planteavlsfaglige medarbejdere
Pr. 1. oktober 2012

Videncentret, Planteproduktion

Ledelse og sekretariat
  Direktør Carl Åge Pedersen (cap)
  Plantechef Kirsten Klitgaard (krk)
   Specialkonsulent Christian Gottlieb-Peter-

sen (cgp)

Plantefaglig specialviden
   Plantechef Kirsten Klitgaard (krk)  

– Leder af afdelingen
   Landskonsulent Morten Haastrup (mhs)  

– Korn, bælgsæd, industriafgrøder
   Specialkonsulent Barthold Feidenhans’l 

(baf) – Frø
   Landskonsulent Lars Bødker (lab)  

– Kartofler
   Landskonsulent Karsten A. Nielsen (kan)  

– Grovfoder, græs
   Landskonsulent Martin Mikkelsen (mam) 

– Grovfoder, majs
   Chefkonsulent Leif Knudsen (lek)  

– Gødskning, normer
   Specialkonsulent Rita Hørfarter (rih)  

– AgroGis
   Specialkonsulent Hans S. Østergaard (hso) 

– Gødskning, nitratudvaskning
   Specialkonsulent Annette Vibeke Vester-

gaard – Husdyrgødning
   Landskonsulent Søren Kolind Hvid (skh)  

– Markvanding og klima
   Specialkonsulent Janne Aalborg Nielsen 

(jan) – Jordbearbejdning og afvanding
   Konsulent Camilla Lemming (cal)  

– Gødskning, Grøn Vækst 
   Chefkonsulent Jon Birger Pedersen (jbp)  

– Gødskningsregler og enkeltbetaling
   Konsulent Susi Lyngholm (sil)  

– Gødskningsregler og enkeltbetaling
   Konsulent Marianne Haugaard-Christen-

sen (mhg) – Gødskningsregler og enkelt-
betaling

   Landskonsulent Poul Henning Petersen 
(php) – Plantebeskyttelse, ukrudt

   Landskonsulent Jens Erik Jensen (jnj)  
– Plantebeskyttelse, ukrudt, middel-
database

   Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen 
(gcn) – Plantebeskyttelse, svampe og 
 skadedyr

   Ph.d.-studerende Helle Mathiasen (hma)  
– Plantebeskyttelse, skadedyr  

   Specialkonsulent Michael Højholdt (mih) 
– Produktionsøkonomi og mekaniserings-
strategi 

   Landskonsulent Erik Maegaard (erm)  
– Produktionsøkonomi

   Konsulent Tina Tind Wøyen (tnt)  
– Produktionsøkonomi

   Konsulent Thyge Lauge Jørgensen (tlj)  
– Produktionsøkonomi

   Specialkonsulent Henning Sjørslev Lyngvig 
(hsl) – Markteknik

Information
   Afdelingsleder Henrik Buus Frederiksen 

(hbf)
   Konsulent Merethe Egelund Olsen (meo) 

– Efteruddannelse, Oversigten
   Specialkonsulent Bodil Pedersen (blp)  

– Kommunikation, Plantekongres

Bioenergi
   Bioenergichef Michael Støckler (mcs)
   Olav Rasmussen, FU-koordinator  (olr)
   Konsulent Jesper Henning Lindholm 

Bendtsen (jlb)

Management systemer
  Afdelingsleder Jens Bligaard (jeb)
  IT-konsulent Mike Jørgensen (mij)
  IT-konsulent Niels Petersen (nip)
  IT-konsulent Ole Juhl (olj)
  IT-konsulent Danny Rasmussen (dar)
  IT-konsulent Claus Jeppesen (cje)
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Natur, miljø og landskab
  Miljøchef Hans Roust Thysen (hrt)
   Ph.d-studerende Anne Mette S. Langvad 

(axl)
   Natur- og miljøkonsulent Cammi Aalund 

Karlslund (caa)
  Landskonsulent Flemming Gertz (flg)
  Projektleder Frank Bondgaard (fbo)
  Landskonsulent Heidi Buur Holbeck (hbh)
  Projektchef Irene Asta Wiborg (iaw)
   Konsulent Trine Balskilde Stoltenborg 

(tbs)
   Natur og miljøkonsulent Winnie Heltborg 

Brøndum (whb)
  Planchef Trine Eide (tre)
  Konsulent Katrine Kracht (ktk)
   Arkitekt, landskonsulent Kræn Ole Birk-

kjær (kob)
  

Videncentret, Økologi

Planteproduktion
   Landskonsulent og souschef Inger Bertel-

sen (inb) 
  Landskonsulent Peter Mejnertsen (ptm) 
   Specialkonsulent Margrethe Askegaard 

(mga)
   Specialkonsulent Kathrine Hauge Madsen 

(khm)
  Konsulent Lars Egelund Olsen (leo)
   Konsulent Anke Stubsgaard (aks)
   Konsulent Tove Mariegaard Pedersen 

(tmp) 
   Konsulent Ida Stærk Nicolajsen (isn)
  

AgroTech

Center for test
 Forsøgsplanlægning og beregning
  Projektchef Birgitte Feld Mikkelsen (bfm)
   Innovationskonsulent Hanne Justesen 

Bach (hjb)
   Innovationskonsulent Andrea Schiemann 

(ads)
  Innovationskonsulent Lotte Buch (ltb)
  Innovationskonsulent Rikke Jensen (rje) 
  Innovationskonsulent Philipp Trénel (pht)

 Nordic Field Trial System og IT udvikling
   Innovationskonsulent Thomas Nitschke 

(thn) 

 Forsøgsafdeling Koldkærgård
  Forsøgsleder Søren H. Sørensen (shs)
  Planteavlstekniker Søren Jakobsen (soj)
  Planteavlstekniker Torben Pedersen (tep)
   Forsøgstekniker Henrik Junker-Hansen 

(hju)
  Forsøgstekniker Jan Outzen (jao)

Landbrug & Fødevarer, Planteproduktions 
 kontoradresse
   Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N
  Tlf.: 8740 5000, fax: 8740 5090
   E-mail til Videncentret, Planteproduktion: 

lcpl@vfl.dk
   E-mail til medarbejdere: xxx@vfl.dk eller 

xxx@agrotech.dk (hvor xxx refererer til
  initialerne efter navnet)
  Internet: www.landbrugsinfo.dk/planteavl
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Videncentret for Landbrug, Planteproduktion og Økologi

Inger Bertelsen
Landskonsulent X1)

Lars Bødker
Landskonsulent X X1)

Henrik Buus 
Frederiksen
Afdelingsleder

X1)

Barthold Feidenhans’l
Specialkonsulent X X1) X1)

Søren Kolind Hvid
Specialkonsulent X

Morten Haastrup
Landskonsulent X X1) X1) X1) X1) X1) X1) X1) X1) X1) X

Jens Erik Jensen
Landskonsulent X X X X X

Cammi Aalund 
Karlslund
Konsulent

X

Kirsten Klitgaard
Plantechef X

Leif Knudsen
Chefkonsulent X X X1) X X X X

Kathrine Hauge 
Madsen
Specialkonsulent

X

Peter Mejnertsen
Landskonsulent X
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Videncentret for Landbrug, Planteproduktion og Økologi

Martin Mikkelsen
Landskonsulent X X X X1) X

Ghita Cordsen Nielsen
Landskonsulent X X X X X X X X X X X X X

Janne Aalborg Nielsen
Specialkonsulent X1)

Karsten A. Nielsen
Landskonsulent X X1) X1) X X

Lars Egelund Olsen
Konsulent X

Carl Åge Pedersen
Direktør X1)

Jon Birger Pedersen
Chefkonsulent X1)

Poul Henning 
Petersen
Landskonsulent

X X X X X X

Annette Vibeke 
Vestergaard
Specialkonsulent

X X X

Hans Spelling 
Østergaard
Specialkonsulent

X1 X X
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