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Forsøgsarbejdet og 
vækstvilkår
Vækståret 2008 til 2009 har generelt set været 
meget gunstigt for planteproduktionen i Dan-
mark. Dette har resulteret i, at kornhøsten er 
den største nogensinde. Planteavlen sker på 
naturens betingelser. Således var vejret dril-
agtigt for høsten af vinterbyg og andre tidlige 
afgrøder i 2008. Det bevirkede en reduktion 
af arealet med vinterraps. Til gengæld var der 
gode betingelser for etablering af vintersæd, 
og arealet med vinterhvede har været rekord-
stort på mere end 700.000 hektar. Også høsten 
2009 har drillet, men alligevel er det lykkedes 
at få høsten i hus nogenlunde rettidigt. 2009 
vil blive husket som det år, hvor gulrusten 
for alvor slog til i triticale. I økologiske og 
usprøjtede marker har det resulteret i et kata-
strofalt lille udbytte.
 Mens udbyttet af kornhøsten har været til-
fredsstillende, har kornprisen fortsat sit styrt-
dyk. Som det fremgår af figur 1, er den endt 
på et meget lavt niveau. Derfor ender de fleste 
planteavlsbrug i 2009 med røde tal på bund-
linjen.
 Pesticidforbruget opgøres med et års for-
sinkelse, og som det fremgår senere i dette 
afsnit, var forbruget i 2008 relativt stort. Det 
har givet anledning til en del politisk debat og 
bestyrket politikerne i, at de har skullet gribe 
yderligere ind over for forbruget. Det kom-
mende indgreb over for det fremtidige pesti-
cidforbrug vil bestå af differentierede pesti-
cidafgifter afhængigt af den “belastning”, de 
enkelte midler vil give anledning til.
 Den nye pesticidregulering er en del af den 
Grøn Vækst-pakke, som regeringen og Dansk 
Folkeparti har vedtaget, og som i skrivende 
stund er ved at blive udmøntet. Udover pe-
sticidreguleringen indeholder Grøn Vækst-
pakken blandt andet yderligere stramninger 
i relation til kvælstofanvendelsen og kravene 
om efterafgrøder samt fjernelsen af den auto-
matik i normfastsættelsen, som har skullet 
bidrage til, at kvælstoftilførslen nogenlunde 
kunne holde trit med stigningen i udbyttepo-
tentialet.
 Disse nye stramninger er endnu ikke ud-
møntet i ny lovgivning og påvirker hverken 

det viste pesticidforbrug, som jo gælder for 
2008, eller det opgjorte forbrug af gødnings-
stoffer for 2009.
 Ligegyldigt hvad de politiske stramninger 
ender i, øger det behovet for dokumenteret vi-
den om, hvordan de ændrede rammevilkår skal 
tilpasses. Her er landsforsøgene en helt uvur-
derlig videnkilde. De dokumenterer, hvordan 
planteproduktion under praktiske forhold kan 
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Figur 1. Pris (kr. pr. hkg) på foderhvede ab 
gård fra september 2003 til oktober 2009.

Fylder landbruget for meget i landskabet, 
eller er det netop denne “landbrugsnatur”, 
danskerne og turisterne værdsætter? (Foto: 
Carl Åge Pedersen, Landscentret, Plantepro-
duktion).
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optimeres under de givne prisrelationer og de 
ændrede betingelser for anvendelsen af hjæl-
pestoffer.
 Oversigten er på ingen måde en fuld dyrk-
ningsvejledning. En sådan kan rekvireres på 
det lokale planteavlskontor eller læses på 
www.landbrugsinfo.dk.
 For de fleste afsnits vedkommende er der 
flere forfattere. Forfatterne til de enkelte afsnit 
fremgår af afsnittet Forfatterliste. I teksten 
henvises ofte til Tabelbilaget, som indeholder 
resultaterne af de enkelte forsøg. Tabelbilaget 
findes på internettet: www. landbrugsinfo.dk/
tabelbilag.
 Landsforsøgene udgør en del af den sam-
lede forsknings- og forsøgsvirksomhed, som 
erhvervet står for, blandt andet finansieret af 
midler fra Promilleafgiftsfonden og nogle af 
de produktionsafgiftsfonde, der er omtalt se-
nere i dette afsnit.

Forsøgsarbejdets 
omfang 2009
Landsforsøgene® er forsøg, der udføres i et 
samarbejde mellem de lokale planteavlskon-
torer og Landscentret, Planteproduktion. For-
søgsarbejdet er organiseret således, at de cir-
ka 35 lokale planteavlskontorer deltager i et 
forsøgssamarbejde i 15 landsforsøgsenheder. 
Se afsnittet Landsforsøgsenheder. Organise-
ringen i landsforsøgsenheder gør, at forsøgs-
arbejdet gennemføres effektivt og rationelt 
samtidig med, at kravene til specialisering 
og kvalitet tilgodeses. Den praktiske forsøgs-
planlægning og administration af landsfor-
søgene varetages på vegne af Landscentret, 
Planteproduktion af AgroTech. 
 Tabel 1 viser en oversigt over antallet af for-
søg i 2009 og tilbage til 1971, hvor forsøgsar-
bejdet blev samlet på landsplan. Forsøgsplan-
lægningen foregår i et samarbejde mellem 
Landscentret, Planteproduktion, lokale kon-
sulenter, forskere ved Aarhus Universitet, Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Kø-
benhavns Universitet, Det Biovidenskabelige 
Fakultet (KU) og AgroTech. Koordineringen 
sker i en række forsøg- og forskningssudvalg, 

der er fælles med DJF, og hvor valgte lokale 
konsulenter deltager, samt repræsentanter 
fra andre forsknings- og forsøgsinstitutioner, 
både produktions- og miljøorienterede. For-
søgsudvalgenes sammensætning kan ses på 
internettet: www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/
Landsforsoeg-og-resultater/Sider/Forsoegs-
udvalg_under_Landsudvalget_for_P.aspx
 Landsforsøgene er i 2009 gennemført i 
henhold til 288 landsforsøgsplaner. Dertil 
kommer “Egne planer”, hvorefter der er gen-
nemført 94 enkeltforsøg. Forsøg, der er gen-
nemført på lokalt initiativ, supplerer i høj grad 
landsforsøgene og giver ofte inspiration til 
nye projekter. Skærpede krav til økonomi og 
kvalitet gør, at det gennemsnitlige antal for-
søg pr. forsøgsserie er reduceret, ligesom der 
er et fald i antallet af supplerende forsøg med 
sorter af korn, bælgsæd og raps. Antallet af 
analyser i forsøgene er til gengæld stærkt sti-
gende, således at der kommer mest mulig in-
formation ud fra de udførte landsforsøg. Med 
forventning om at styrke værdien af forsøge-
ne stilles der løbende krav til effektivisering 
og rationalisering af forsøgsarbejdet, således 
at den nødvendige viden for dansk plantepro-
duktion frembringes mest effektivt.
 Administrationen og datahåndteringen i 
forsøgsarbejdet sker i Nordic Field Trial Sy-
stem, der blev taget i brug i 2006. Nordic Field 
Trial System er et internationalt datasystem, 
som Landscentret, 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 forsøgsprogram-
mer. Norge anvender ligeledes programmet til 
markforsøg, der udføres i et samarbejde mel-
lem BioForsk og Forsøksringene. Endvidere 
er Sveriges Lantbruksuniversitet i færd med 
at implementere systemet. I Nordic Field Tri-
al System findes alle resultater fra Landsfor-
søgene® siden 1992, i alt cirka 35.000 forsøg. 
Den store mængde data udnyttes i forskellige 
undersøgelser og forskningsprojekter.
 De lokale forsøgsmedarbejdere og kon-
sulenter har via PC-Markforsøg forbindelse 
med forsøgsdatabasen over internettet. Pc’er-
ne har igen elektronisk forbindelse med de 
håndterminaler, der bruges i marken til ind-
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tastning af data. I 2008 blev udviklet et nyt 
håndterminalprogram. Resultatet er en mere 
brugervenlig håndterminal, der kan “uploade” 
resultaterne til databasen direkte fra marken. 
Håndterminalen har derudover adgang til in-
ternettet, så informationer om forsøgene, for 
eksempel landsforsøgsplaner og vejledninger, 
kan tilgås direkte i marken. Forsøgsdatabasen 
er i elektronisk forbindelse med kornlabora-
toriet på Koldkærgård, jordbrugslaboratoriet 
Agrolab i Tyskland og Eurofins Steins Labo-
ratorium, således at de registrerede data derfra 
bliver lagret i databasen uden at være “berørt 
af menneskehånd”. Når forsøgene er bereg-
net i Nordic Field Trial System, er de straks 
tilgængelige for konsulenter, landmænd og 
øvrige interessenter på LandbrugsInfo (www.
landbrugsinfo.dk/planteavl).
 De fleste forsøgsopgaver gennemføres over 
flere år for at belyse årsvariationens betydning 
for resultaterne.
 Resultaterne fra sortsforsøgene formidles 
på internettet via www.SortInfo.dk, der ajour-
føres automatisk, straks forsøgene er beregnet 
og valideret. Herved sikres det, at landmænd, 
konsulenter og firmaer straks er i stand til at 
vælge sorter på grundlag af de nyeste resulta-
ter.
 I afsnittet Sorter, anmeldere, priser, midler 
og principper kan man studere såvel forkor-
telser som de anvendte priser på de produkter, 
der er indgået i forsøgene, og de beregnings-
formler, der er anvendt generelt. Derudover 

er der en fortegnelse over de afprøvede sorter 
og de forædlere og firmaer, der markedsfører 
dem, samt de aktive stoffer i de afprøvede 
plantebeskyttelsesmidler.

Forsøgsopgaverne
Tabel 2 viser antallet af forsøg fordelt på for-
søgsopgaver. Som i tidligere år har forsøgene 
med arter og sorter i 2009 også udgjort den 
største andel af forsøgene. I 2009 er antallet 
af forsøg med bekæmpelse af sygdomme og 
skadedyr på et konstant niveau. Siden 1995 
er sortsafprøvningen i korn, raps og bælgsæd 
gennemført i et samarbejde mellem Plantedi-
rektoratet, Afdeling for Sortsafprøvning, Tys-
tofte, forædlerne, sortsrepræsentanterne og 
de landøkonomiske forsøgsvirksomheder. En 
af fordelene ved denne ordning er, at resul-
taterne er direkte sammenlignelige, idet alle 
sorter i en art nu ligger i de samme marker 
og i samme forsøg. Fra 2003 omfatter dette 
samarbejde også afprøvning af sorter af majs 
og græs.
 Ordningen indebærer, at der er brugbare 
forsøgsresultater samtidig med, at sorterne 
slutter i den lovbestemte sortsafprøvning.
 Endelig har der på op til 20 lokaliteter, af-
hængigt af arten, været observationsparceller, 
hvor der i alt har været udsået 315 sorter med 
og uden behandling mod svampesygdomme. 
I observationsparcellerne foretager medarbej-
dere fra Plantedirektoratet, Afdeling for Sorts-
afprøvning, Tystofte en intensiv registrering 
af sygdomsangreb mv.
 I lighed med 2008 har antallet af tilmeldte 
sorter med majs og vinterraps i sortsafprøv-

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

Forsøgsmarken med kartofler i landsforsøgs-
enheden i Vendsyssel. (Foto: Carl Åge Peder-
sen, Landscentret, Planteproduktion).
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ningen været stigende. Antallet af majssorter 
er steget fra 115 til 130, hvilket resulterer i 
meget store forsøg, der stiller store krav til 
ensartede arealer. For både vinterraps og majs 
gælder, at omfanget er større, end afgrødens 
arealmæssige omfang umiddelbart berettiger 
til. For majsens vedkommende skyldes det, at 
forædlerne har en interesse i at undersøge og 
demonstrere sorternes ydeevne nær den nord-
lige grænse for majsens dyrkningsområde.
 Hovedparten af gødningsforsøgene ved-
rører kvælstofmængder. Disse forsøg udgør 
grundlaget for fastlæggelse af de optimale 
gødningsmængder og indstillingen af optima-
le normer til Plantedirektoratet. Plantedirek-
toratet reducerer herefter normerne i henhold 
til Vandmiljøplan III. Resultatet bliver kvæl-
stofkvoter på cirka 85 procent af det optimale. 
Forsøg med efterafgrøder udgør nu en stor del 
af forsøgene under gødningsområdet, og an-
tallet af forsøg med efterafgrøder er stort set 
fordoblet siden 2008.
 På basis af blandt andet forsøgene er der 
udviklet beslutningsstøtteprogrammer, som 

benyttes af landmænd og konsulenter. De 
består blandt andet af Planteværn Online og 
PlanteInfo (www.PlanteInfo.dk), herunder 
SortInfo og SortsValg, der alle er internetba-
serede.

Sponsorer og uvildighed
Landsforsøgene® gennemføres for at finde 
den optimale løsning i de undersøgte situa-
tioner. Det er derfor alene medarbejdere ved 
Landscentret, Planteproduktion og Økologi, 
der har ansvaret for forsøgsplanernes udform-
ning, herunder at sikre, at sammenligninger al-
tid foretages, således at de bedste alternativer 
er med. Der er lang tradition for, at kommer-
cielle firmaer, som markedsfører produkter i 
Danmark, giver et økonomisk tilskud til gen-
nemførelse af disse forsøg, også selv om de 
må acceptere, at deres produkter bliver sam-
menlignet med de bedste alternativer, samt at 
alle forsøgsresultater bliver offentliggjort in-
klusive resultater af forsøg, der ikke fremmer 
salget af deres produkter. Danske landmænds 
krav om, at hjælpestoffer skal være afprøvet i 
landsforsøgene, er helt klart en medvirkende 
årsag til, at danske landmænd – i forhold til 
landmænd i mange af vore nabolande – bru-
ger væsentligt færre hjælpestoffer i plantepro-
duktionen.
 De økonomiske tilskud fra kommercielle 
firmaer er langt fra hovedfinansieringskilden 
for det samlede forsøgsarbejde, men er med 
til at sikre, at nye produkter bliver afprøvet. 
Hovedfinansieringskilden til forsøgsarbejdet 
er landbrugets fonde, herunder ikke mindst 
Promilleafgiftsfonden, Kartoffelafgiftsfon-
den, Frøafgiftsfonden og Fonden for økolo-
gisk landbrug. Derudover er der ydet støtte 
fra Erstatningsfonden for Sædekorn og Land-
brugets Kornforædlingsfond. Også fonde med 
almennyttige formål som Ole Heyes Fond og 
Søgaardfonden har givet støtte til forsøgsar-
bejdet.
 Det Europæiske Fællesskab og Ministe-
riet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har 
deltaget i finansieringen af demonstrations-
aktiviteter via Landdistriktsprogrammet og 
Erhvervsudviklingsordningen. Desuden yder 
Fødevareministeriet støtte via forskellige 
ordninger, herunder Innovationsloven, samt 

Tabel 2. Oversigt over forsøgsopgaver 2009

Antal forsøg Pct.

Arter og sorter
Vintersæd 157 15,1
Vårsæd 92 8,9
Ærter, hestebønner og lupin 27 2,6
Industriafgrøder 32 3,1
Kartofler, roer, majs og græs 175 16,8
I alt 483 46,5

Gødningsforsøg
Kvælstof 82 7,9
Fosfor - 0,0
Kalium 9 0,9
Magnesium, svovl og andre 
næringsstoffer 19 1,8
Kalk m.m. 2 0,2
Husdyrgødning 20 1,9
Industriaffald og slam -
Grøngødning og efterafgrøder 50 4,8
I alt 182 17,5

Andre forsøg
Bekæmpelse af ukrudt 146 14,1
Bekæmp. af sygdomme og skadedyr 158 15,2
Dyrkningsmetoder 36 3,5
Jordbearbejdning 14 1,3
Såning og plantetal 3 0,3
Vækstregulering 11 1,1
Forskelligt 7 0,7
I alt 375 36,1
I alt gennemførte forsøg 1.039 100,0
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direkte støtte til blandt andet udarbejdelsen af 
kvælstofprognosen og de dertil hørende jord-
bundsanalyser.
 Af private firmaer, som har bidraget økono-
misk til forsøgenes gennemførelse, kan næv-
nes: Planteforædlerne, sortsrepræsentanterne, 
importørerne og fabrikanterne af plantebe-
skyttelsesmidler, gødningsfirmaer mv.
 Dansk Planteproduktion er særdeles tak-
nemmelig for den støtte, der på denne måde 
gives til forsøgsarbejdet.

Erhvervsfinansieret forskning
En del af de midler, som Dansk Plantepro-
duktion modtager fra Promilleafgiftsfonden, 
viderebetales til Aarhus Universitet, Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) som 
delvis finansiering af anvendelsesorienteret 
forskning, der støtter op om forsøgsarbejdet 
og giver et endnu bredere grundlag for udar-
bejdelse af vejledninger og anbefalinger samt 
beslutningsstøttesystemer som Planteværn 
Online, Vandregnskab, SortInfo og Plante-
Info.
 Udover disse opgaver er der blandt andet 
givet støtte til forskning ved DJF inden for 
områderne øget kvælstofudnyttelse i vinter-
sædsbaserede sædskifter, mellemafgrøder, 
jordbearbejdning og korndyrkning, hvor der 
har været fokuseret på kvalitet og toksiner. 
Der er desuden givet støtte til Københavns 
Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet 
til aktiviteter, der skal belyse, om glyphosat 
kan have en udbyttefremmende effekt, samt 

til opgaver inden for dyrkning af quinoa og 
lupin.

Vejrforhold
I det følgende er beskrevet de vejrforhold, der 
karakteriserer vækståret 2008 til 2009.

Temperatur, nedbør og solskinstimer
Tabel 3 viser gennemsnitstemperaturen og 
antal solskinstimer i de enkelte måneder fra 
september 2008 til oktober 2009. Tabel 4 
viser nedbøren i de enkelte landsdele og på 
landsplan.

Tabel 3. Gennemsnitstemperatur og antal 
solskinstimer

Gns.temperatur Antal soltimer

2008-2009 Normal 2008-2009 Normal

September 12,9 12,7 145 128
Oktober 9,6 9,1 110 87
November 5,9 4,7 52 54
December 2,6 1,6 34 43
Januar 1,0 0,0 39 43
Februar 0,8 0,0 56 69
Marts 4,0 2,1 106 110
April 9,4 5,7 272 162
Maj 11,5 10,8 274 209
Juni 13,9 14,3 280 209
Juli 17,2 15,6 220 196
August 17,4 15,7 200 186
September 14,1 12,7 160 128
Oktober 7,9 9,1 114 87

Normalen er beregnet som gennemsnit for perioden 1961-1990.
I tallene indgår Bornholm og øerne i Kattegat ikke.
Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut.

Tabel 4. Oversigt over nedbørsforholdene 2008 til 2009

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

2008-09 Norm. 2009 Norm. 2009 Norm. 2009 Norm. 2009 Norm. 2009 Norm. 2009 Norm. 2009 Norm.

Nordjylland 311 345 17 39 53 49 76 53 95 64 88 66 40 71 369 342
Midt- og Vestjylland 416 420 10 41 52 51 39 58 82 66 97 73 56 86 336 375
Østjylland 293 358 8 41 58 49 53 54 98 66 70 64 44 70 331 344
Syd- og Sønderjylland 412 438 13 46 71 51 41 62 97 72 79 78 72 86 373 395
Fyn 272 313 8 38 52 46 54 52 81 61 42 60 36 59 273 316
Vest- og Sydsjælland 285 282 5 38 50 43 92 49 71 62 30 59 23 56 271 307
Kbh. og Nordsjælland 304 285 6 38 53 42 139 52 63 67 39 63 28 60 328 322
Bornholm 377 314 1 37 66 36 60 41 64 53 18 53 32 61 241 281
Hele landet 338 362 10 41 56 48 64 55 86 66 68 67 45 73 329 350
2008 360 41 13 39 55 146 66 360
2007 567 10 72 123 125 60 85 475
2006 301 54 76 26 33 148 33 370
2005 382 29 61 53 96 51 28 318

Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut.
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Efterår 2008
Efteråret var som helhed lunere end normalt 
og med en nedbør tæt på det normale. Middel-
temperaturen i september 2008 var lidt over 
normalen. I gennemsnit for hele landet kom 
der lidt mindre regn end normalt. Syd- og Søn-
derjylland fik 97 mm mod kun 30 mm i Nord-
sjælland. Der var 145 soltimer mod normalt 
128. Der blev ikke målt nattefrost i september 
2008. Oktober 2008 var solrig og en halv grad 
varmere end normalt, men også mere våd end 
normalt. Der kom i gennemsnit for hele lan-
det 108 mm mod normalt 76 mm. Der var to 
til tre døgn med nattefrost i de fleste egne af 
landet. Månedens laveste temperatur på -5,0 
grader C blev målt i Midtjylland natten til den 
1. november. November 2008 var lun med en 
døgnmiddeltemperatur 1,2 grader C over nor-
malen. Nedbøren var kun lidt under normalen. 
Månedens laveste temperatur på -9,2 grader C 
blev målt natten til den 24. november. I store 
dele af Midtjylland var der op til ti døgn med 
nattefrost mod to til tre døgn med nattefrost i 
de kystnære egne af landet.

Vinter
Vinteren var som helhed knap 1 grad C var-
mere end normalt, og der kom 34 procent 
mindre nedbør end normalt. I december 2008 
var middeltemperaturen 1,0 grader C over 
normalen. Der kom kun halvdelen af den 

normale mængde nedbør. I de fleste egne af 
landet var der 10 til 15 døgn med nattefrost 
i løbet af december. Månedens laveste tem-
peratur var -6,4 grader C. Januar 2009 var 
ligesom december 1,0 grad varmere end nor-
malt. Månedens laveste temperatur var -13,0 
grader C. Januar var forholdsvis tør med 41 
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Figur 2. Middeltemperatur beregnet på uge-
basis. Normalen (stiplet) repræsenterer gen-
nemsnittet for perioden 1961 til 1990. Kilde: 
Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenska-
belige Fakultet, Institut for Jordbrugsproduk-
tion og Miljø.

Også konsulenter kan lade sig friste til at 
komme for tidligt i marken om foråret. (Foto: 
Lars Møller Christensen, Vestjysk Landbofor-
ening).
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mm nedbør i gennemsnit for hele landet mod 
normalt 57 mm. Februar 2009 var 0,8 grader 
C varmere end normalt. Laveste temperatur i 
februar var på -13,9 grader C. Nedbøren var 
kun lidt under det normale. Det samme var 
antallet af soltimer.

Forår
Foråret blev som helhed betydeligt varmere 
end normalt. Fordampningen var usædvanligt 
stor for årstiden. Marts blev 1,9 grader C var-
mere end normalt. Månedens laveste tempe-
ratur på -8,0 grader C blev målt den 25. marts. 
Marts var lidt mere rig på nedbør end normalt. 
April 2009 blev den hidtil varmeste april, der 
er målt. Døgnmiddeltemperaturen blev på 9,4 
grader C eller hele 3,7 grader C over norma-
len. Den tidligere rekord for varmeste april 
var fra 2007. Månedens laveste temperatur på 
-2,9 grader C blev målt den 3. april, og måne-
dens højeste temperatur på 23,8 grader C blev 
målt den 30. april. I gennemsnit for hele landet 
kom der kun 10 mm nedbør. Dermed blev det 
den tredje mest tørre april, der er målt. April 
2009 satte også rekord med hensyn til antal 
soltimer. Solen skinnede i gennemsnit godt ni 
timer hver eneste dag, svarende til 70 procent 
over normalen. Det varme vejr og den høje 
solindstråling medførte, at fordampningen 
var usædvanligt stor for en april måned. Det 
medførte udbredt behov for markvanding på 
grovsandet jord meget tidligt i vækstsæsonen. 
Maj fik en middeltemperatur på 11,5 grader C, 
hvilket er 0,7 grader C over normalen. I gen-
nemsnit for hele landet kom der 56 mm regn. 
Det er 8 mm over normalen. Maj blev solrig 
med 274 soltimer mod normalt 209 timer. 

Sommer
Sommeren var som helhed både varmere, 
mere solrig og mere våd end normalt. Som-
meren startede dog med en forholdsvis kold 
juni. Middeltemperaturen i juni var 0,4 grader 
C under normalen. Juni 2009 blev dermed den 
første måned i halvandet år, hvor middeltem-
peraturen ikke var over normalen. Månedens 
højeste temperatur på 27,9 grader C blev målt 
den 30. juni. I gennemsnit kom der 64 mm 
regn mod normalt 55 mm, dog med meget 
store regionale variationer. Mest nedbør kom 

der på Sjælland og især i Nordsjælland og Kø-
benhavn. Det meste af junis nedbør kom midt 
i måneden mellem 11. og 13. juni. Antal solti-
mer var lidt over normalen. I juli var middel-
temperaturen 17,2 grader C eller 1,6 grader 
C over normalen. Månedens højeste tempera-
tur blev 29,9 grader C, målt den 4. juli. Der 
kom hele 86 mm regn, hvilket er 30 procent 
over normalen. På trods af den rigelige ned-
bør skinnede solen 259 timer mod normalt 
222 timer. August blev 1,7 grader C varmere 
end normalt. Månedens og også sommerens 
højeste temperatur blev målt til 32,7 grader C 
den 20. august. Der kom 68 mm regn, hvilket 
svarer til normalen. Midt- og Nordjylland fik 
mere nedbør end normalt, hvorimod Sjælland 
og Bornholm fik nedbør langt under det nor-
male. Der var i gennemsnit for hele landet 17 
døgn med nedbør.
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Figur 3. Nedbørsmængderne i vækståret 2008 
til 2009 for henholdsvis Jylland og Øerne. 
Kilde: Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvi-
denskabelige Fakultet, Institut for Jordbrugs-
produktion.
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Efterår 2009
September 2009 har været lun, tør og solrig. 
Der er kun kommet 45 mm nedbør mod nor-
malt 73 mm. Middeltemperaturen har været 
14,1 grader C. Der er 1,4 grader C over nor-
malen. Der er ikke målt nattefrost i september 
2009. Når september er varmere end normalt, 
er der statistisk set stor sandsynlighed for, at 
oktober også bliver varmere end normalt. Men 
det har ikke været tilfældet i 2009, da oktober 
har været temmelig kold med en middeltem-
peratur på 7,9 grader C. Det er 1,2 grader C 
under normalen. Efterårets første frost er re-
gistreret natten til den 13. oktober (-0,5 gra-
der C). Månedens laveste temperatur på -4,9 
grader C er målt natten til den 14. oktober. For 
landet som helhed er der registreret 2,3 døgn 
med nattefrost mod normalt 1,8 døgn. I man-
ge af de kystnære områder har der dog ikke 
været nattefrost. I oktober er der kommet 79 
mm regn, hvilket stort set svarer til normalen 
på 76 mm. Solen har skinnet 114 timer mod 
normalt 87 timer.

Vandbalance
I figur 4 er vist den månedlige nedbør og den 
potentielle fordampning for hele landet for 
en række år. Nedbør og potentiel fordamp-
ning er beregnet af Aarhus Universitet, Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Institut for 
Jordbrugsproduktion og Miljø. Det farvelagte 
område på figuren er et udtryk for nedbørsun-
derskuddet gennem vækstsæsonen. Det store 
nedbørsunderskud og dermed den udbredte 
tørke på grovsandet jord i foråret 2009 frem-
går tydeligt af figuren.

Arealanvendelsen
Tabel 6 viser fordelingen af det dyrkede areal 
på de forskellige afgrøder. Tabellen er udar-
bejdet ud fra Danmarks Statistiks oplysnin-
ger. Desværre har Danmarks Statistik flere 
opgørelser af det dyrkede areal og arealfor-
delingen. Den arealfordeling, der er vist, er 
den, som svarer til opgørelsen af det samlede 
høstresultat, som fremgår af tabellerne senere 
i dette afsnit. Tallene for 2007 og 2008 stam-

Tabel 5. Oversigt over vandbalancen (nedbør minus potentiel fordampning) 2009

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

2009 Norm. 2009 Norm. 2009 Norm. 2009 Norm. 2009 Norm. 2009 Norm. 2009 Norm. 2009 Norm.

Nordjylland -27 -2 -33 -20 -35 -30 -2 -36 14 -11 -9 30 52 56 -40 -13
Midt- og Vestjylland -52 -7 -39 -30 -70 -32 -28 -41 6 -21 10 32 68 59 -105 -40
Østjylland -55 -8 -31 -27 -50 -33 -11 -37 -28 -26 -14 20 52 47 -137 -64
Syd- og Sønderjylland -54 3 -34 -20 -64 -19 -9 -30 -14 -11 8 35 60 66 -107 24
Fyn -62 2 -52 -20 -46 -30 -27 -32 -59 -28 -23 12 40 42 -229 -54
Sjælland og Lolland-Falster -63 -8 -49 -34 -18 -35 -37 -42 -69 -36 -33 1 30 29 -239 -125
Bornholm -59 0 -39 -49 -48 -48 -60 -45 -95 -45 -42 6 28 37 -315 -144
Gns. for hele landet -52 -4 -40 -27 -47 -30 -19 -37 -25 -24 -10 21 50 50 -143 -51

Normalen er beregnet som gennemsnit for perioden 1969-1988.
Kilde: Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø.
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mer fra Statistikbankens opgørelse af “Høst-
resultat efter enhed, afgrøde og tid”. Tallene 
for 2009 er Landscentrets bedste skøn ud fra 
det foreliggende materiale, herunder Nyt fra 
Danmarks Statistik nr. 511 af 23. november 
2009. Tallene for 2009 er foreløbige, og area-
lerne med grovfoderafgrøder mv. er skønnet 
af Landscentret, Planteproduktion. Tabel 6 
indeholder ikke arealerne med frugt- og bær-
produktion samt planteskoler. 
 Det relativt tørre vejr i august og septem-
ber 2008 gav gode muligheder for at etablere 
vintersæd, hvilket har afspejlet sig i et rekord-
stort vinterhvedeareal på langt over 700.000 
ha. Samlet set har kornarealet været på nogen-
lunde samme størrelse som i 2008, hvor det 
steg som følge af ophævelsen af brakkravet.
 Det samlede græsareal har af samme årsag 
holdt sig på et relativt højt niveau, idet en væ-
sentlig del af brakarealerne ikke blev omplø-
jet, som pressen har hævdet, men blev kon-
verteret til ekstensivt udnyttede græsarealer. 
Betegnelsen “Andet” indeholder cirka 7.200 
ha med kernemajs, der i stigende omfang 
dyrkes som svinefoder og på den måde areal-
mæssigt erstatter en del af vårbygarealet. 
 Derudover er udsvingene på de enkelte 
afgrøders arealer relativt beskedne. Der er 
ganske stor usikkerhed på opgørelsen af area-
lerne, hvilket afspejler sig i nogle uforklarlige 
udsving i totalarealet. Den almindelige trend 
er, at der forsvinder cirka 10.000 ha land-
brugsjord pr. år som følge af byudvikling mv.

Tabel 6. Landbrugsarealets benyttelse. 1.000 ha

1950-
54 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20091)

Korn
Vinterhvede2) 79 652 651 664 677 681 629 729
Vårhvede 13 16 12 9 8 10 10
Vinterrug 131 33 32 27 28 30 29 44
Vinterbyg 0 130 122 139 159 170 129 144
Triticale 28 34 31 32 32 35 44
Vårbyg 562 580 575 566 521 462 588 449
Havre3) 539 50 62 69 69 66 84 67
Korn i alt 1.311 1.485 1.491 1.509 1.494 1.448 1.503 1.486

Bælgsæd
Bælgsæd i alt 9 31 27 16 11 6 4 7

Knold- og rodfrugter
Kartofler 104 36 41 40 38 42 41 39
Sukkerroer 66 50 49 47 41 39 36 38
Foderroer 411 8 6 5 4 4 5 5
Knold- og 
rodfrugter i alt 581 94 96 92 83 85 82 82

Græs og grønfoder
Helsæd, lucerne 
og grønfoder 38 115 108 82 68 65 59 61
Majs 118 129 135 136 145 159 172
Græs og kl.græs 
i omdrift 468 214 201 266 277 270 308 305
Græs og kl.græs 
udenfor omdrift 402 186 183 222 227 233 218 233
Græs og 
grønfoder i alt 908 633 621 704 709 713 740 771

Frø og specialafgrøder
Frø til udsæd 28 87 91 96 104 94 90 91
Vinterraps 12 102 121 108 123 178 172 162
Vårraps 1 4 1 4 2 1 0 1
Andet 19 1 1 1 1 1 15 11
Gartneri-
produkter 9 19 21 20 20 21 21 21
Frø og special-
afgrøder i alt 69 214 235 229 250 295 287 287

Øvrige arealer 
inkl. brak4) 12 204 200 195 174 200 71 45
I alt 3.121 2.661 2.669 2.745 2.721 2.747 2.687 2.677

1)  Foreløbige tal. 2) 1950-54 inkl. vårhvede. 
3) Fra 1990 inkl. blandsæd.
4)  Justeret i henhold til oplysninger fra Direktoratet for Fødevare-

Erhverv.

Husdyrgødning er ikke kun en værdifuld gød-
ning, men også en kilde til vedvarende energi. 
I henhold til Grøn Vækst skal 50 procent af 
husdyrgødningen udnyttes til energiformål i 
2020. Måske skal vi til at køre på biogas, så-
ledes som det allerede sker i et vist omfang i 
Sverige. (Foto: Carl Åge Pedersen, Landscen-
tret, Planteproduktion).
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Forbruget af 
hjælpestoffer

Forbruget af handelsgødning
Tabel 7 viser det samlede forbrug af han-
delsgødning. Langt hovedparten er anvendt i 
landbruget, men nogle få tusinde ton anven-
des i skove, på offentlige veje, i private haver 
mv. Alle steder anvendes kvælstof til gødsk-
ningsformål, dog med den undtagelse, at der 
anvendes urea til afisning i lufthavne og på 
særligt udsatte vejstrækninger. 
 Kvælstofforbruget, der steg i 2008, er fal-
det cirka 20.000 tons fra 2008 til 2009 på 
trods af, at der er inddraget yderligere 50.000 
tidligere braklagt areal i landbrugsarealet. Det 
skyldes dels, at kvælstofprognosen i 2009 har 
været lidt mindre positiv, end den var i 2008, 
dels at der formentlig har været en vis lager-
opbygning ved udgangen af året 2008. Dertil 
kommer, at kvælstofprisen i forhold til afgrø-
deprisen har været meget høj i 2009.
 I forhold til 1984 er forbruget af kvælstof 
i handelsgødning halveret. Det er bemærkel-
sesværdigt, at landbrugsproduktionen stort set 
har kunnet opretholdes på trods af, at mængden 
af kvælstof i husdyrgødning også er reduceret 
betydeligt i denne periode. Det er de skrappe 
miljøregler i kombination med landbrugets 
faglige stræben efter en stadigt stigende ud-
nyttelse af næringsstofferne i husdyrgødning, 
der er årsag til det store fald. Dertil kommer 
den politisk bestemte reduktion af kvælstof-
tilførslen med cirka 15 procent i forhold til 
de økonomisk optimale kvælstofnormer. Den 
meget knappe kvælstofforsyning bevirker, at 
der i år med et stort udbyttepotentiale, såle-
des som det har været tilfældet i 2009, bliver 
et meget lavt proteinindhold i afgrøderne, og 
at udbyttet bliver noget lavere, end det kunne 
have været.
 Også mængderne af fosfor og kalium i han-
delsgødning er faldet stærkt siden 1980’erne, 
og fra 2008 til 2009 er forbruget yderligere 
halveret. Det skyldes primært usædvanligt 
høje priser på fosfor og kalium. Der er ikke 
deciderede restriktioner på anvendelsen af 
fosfor og kalium i handelsgødning, men på 
grund af en god fordeling af husdyrgødning 

er det kun på en mindre andel af arealet, der 
er behov for at indkøbe specielt fosfor i han-
delsgødning. Jordprøvestatistikken i afsnittet 
Gødskning viser, at selv om næringsstofind-
holdet i landbrugsjorden generelt er på et pas-
sende niveau, er det vigtigt at være opmærk-
som på, at jordens gødningstilstand med hen-
syn til fosfor og kalium er på et betænkeligt 
lavt niveau. Specielt på Sjælland, hvor en stor 
del af markerne ikke tilføres husdyrgødning, 
er andelen af marker med et fosfortal under 
2,0 stigende. Dette niveau betragtes som væ-
rende det laveste, for at jorden kan give fuldt 
udbytte. Et så lavt forbrug som i 2009 er ikke 
tilstrækkeligt til på længere sigt at opretholde 
jordens gødningstilstand, men det viser land-
brugets evne til på kort sigt at tilpasse sig 
svingende konjunkturer.

Forbruget af bekæmpelsesmidler
Bekæmpelsesmiddelstatistikken for 2008 vi-
ser et noget større forbrug end i de tidligere 
år. Der er sket en stigning for alle grupper af 
bekæmpelsesmidler: herbicider, vækstregula-
torer, fungicider og insekticider. Se tabel 8.
 Tabellen viser alene det forbrug, som skøn-
nes anvendt i landbrugets planteproduktion. 
Dertil skal lægges 53 ton bejdsemidler, som 
ikke er med i tabellen.

Tabel 7. Forbruget af handelsgødning

1984 2004 2005 2006 2007 2008 20091)

1.000 ton N 412 207 206 192 195 220 201
Procent
Kalkam.salp. 
inkl. N/S-gødn. 10 42 46 44 44 48 59
NPK, NP, NK 61 44 41 41 41 37 22
Fl. ammoniak 26 3 2 2 2 2 4
Andre N-gødn. 
inkl. amm.nitrat 3 11 11 13 13 13 15

1.000 ton P 52 15 15 13 14 14 8
Procent
Superfosfat o.l. 2 13 11 13 12 14 6
PK-gødn. 28 7 6 7 6 6 5
NPK, NP 70 80 83 80 82 80 89

1.000 ton K 130 64 63 61 59 60 29
Procent
Kaliumgødn. 4 21 20 22 21 23 27
PK-gødn. 32 9 7 8 8 7 7
NPK, NK 64 70 73 70 71 70 66

1) Foreløbige tal.
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Glyphosat udgør 52 procent af salget af aktiv-
stof af herbicider og 31 procent af det teore-
tisk behandlede areal med herbicider. Det af-
spejler, at der er et stort behov for at bekæmpe 
kvik og andet rodukrudt på danske marker. 
Endvidere anvendes en del glyphosat til ned-
visning af ukrudt før såning og plantning samt 
før fremspiring af nye afgrøder. 
 De opgjorte tal viser engrossalget af pesti-
cider og tager derfor ikke højde for lagerfor-
skydninger i detailleddet og hos landmænde-
ne.
 Derfor skal man være varsom med at lægge 
for meget vægt på opgørelsen for et enkelt år. 
Det er også årsagen til, at Miljøstyrelsen be-
regner et tre-årsgennemsnit, som er genstand 
for den politiske vurdering af forbrugets stør-
relse.
 Der er flere årsager til, at forbruget steg fra 
2007 til 2008. Blandt andet gav den milde 
vinter gode muligheder for, at ukrudtet kunne 
vokse, således at der var behov for to behand-
linger i vintersæd. Det relativt store forbrug 
af glyphosat skyldes blandt andet genopdyrk-
ning af nogle af brakarealerne.
 Derudover var der i foråret 2008 forvent-
ninger om særdeles høje kornpriser, hvilket 
alt andet lige forøgede behovet for at bekæm-
pe svampesygdomme.
 Pesticidplanens mål om en behandlingshyp-
pig på 1,7 skulle først være nået i 2009, men 
som følge af de seneste års stigende pesticid-
forbrug er det politisk vedtaget at agere, før 

salgstallene for 2009 er kendt. I forbindelse 
med regeringens og Dansk Folkepartis vedta-
gelse af Grøn Vækst-pakken bliver begrebet 
behandlingshyppighed erstattet af et såkaldt 
belastningsomfang. Definitionen af dette er 
i skrivende stund endnu ikke fastlagt. Det er 
imidlertid besluttet politisk, at målet for pesti-
cidanvendelsen skal være et belastningsom-
fang på 1,4 eller derunder.

Tabel 8. Salg af bekæmpelsesmidler og behandlingshyppighed, beregnet efter gammel og ny 
metode

Hovedgrupper

Salg i ton aktivstof fra importør eller fabrikant

Gns.
1981-85 1990 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mål 31/12 

2002/2009

Herbicider 4.636 3.128 1.982 2.105 2.205 2.087 2.308 2.479 2.583 2.809 -
Vækstregulatorer 238 867 204 146 156 186 209 140 148 287 -
Fungicider 1.779 1.396 614 574 547 604 693 536 557 864 -
Insekticider 319 259 41 43 46 22 36 57 28 38 -
I alt 6.972 5.650 2.841 2.868 2.954 2.899 3.246 3.212 3.316 3.998 -

Behandlingshyppighed (gl.) 2,67 3,56 2,00 2,04 2,17 2,18 2,32 2,28 2,40 2,97 2,0 / -
Behandlingshyppighed (ny) - - 2,07 2,10 2,33 2,39 2,49 2,52 2,51 3,16 -
Beh.hyp. (gl.) 3 års løbende gns. - - - 2,04 2,10 2,13 2,22 2,26 2,33 2,55 - / 1,7
Beh.hyp. (ny) 3 års løbende gns. - - - 2,12 2,21 2,27 2,40 2,47 2,51 2,73 -

Kursiv angiver det politiske mål.
Kilde: Bekæmpelsesmiddelstatistik fra Miljøstyrelsen.

Rækkedyrkning og radrensning af vinterraps 
praktiseres med succes af mange. Der er krav 
om, at plantebeskyttelsen i fremtiden skal ske 
i henhold til principperne for integreret plan-
tebeskyttelse (IPM), blandt andet ved at an-
vende mekanisk ukrudtsbekæmpelse frem for 
anvendelse af kemiske midler. (Foto: Carl Åge 
Pedersen, Landscentret, Planteproduktion).
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De enkelte afgrøder

Kornafgrøderne
De generelle vækstbetingelser er omtalt tid-
ligere i dette afsnit. September 2008 var en 
smule mere tør end normalt, og vintersædsså-
ningen forløb tilfredsstillende de fleste steder 
i landet. Samlet set var efteråret forholdsvis 
lunt og væksten i vintersæden god. Areal-
mæssigt er alle vintersædsarterne gået frem 
i forhold til året før, blandt andet som følge 
af de gode etableringsforhold. Vinterbyg-, 
vinterrug-, triticale- og vinterhvedearealet er 
således gået henholdsvis 12 procent, hele 52 
procent, 26 procent og 16 procent frem i for-
hold til i 2008. Denne stigning opvejer så godt 
og vel faldet i vintersædsarealet den foregå-
ende sæson. Vinteren 2008 til 2009 har været 
forholdsvis mild, og der har generelt ikke væ-
ret problemer med udvintring i vintersæden.
 Foråret har været forholdsvis tørt de fle-
ste steder, og i de fleste egne af landet er 
vårsædssåningen forløbet uden store proble-
mer. Arealet med vårsæd er faldet væsentligt 
i 2009 som en naturlig følge af de stigende 
vintersædsarealer. Samlet set er der sået cirka 
23 procent mindre vårsæd end året før. Hele 
april har været rekordvarm og meget tør, hvil-
ket har givet problemer med fremspiringen af 
vårsæden mange steder. Der er dog kommet 
nedbør igen i maj, hvilket betyder, at vårsæ-
den har rettet sig de fleste steder.

Vintersæd
En stor mængde nedbør i oktober har bety-
det, at der i nogle egne har været en del vin-
tersædsarealer, hvor der ikke er bekæmpet 
ukrudt i efteråret. Effekten af efterårsbehand-
lingerne har været god, men på grund af den 
milde vinter har der på mange arealer været 
behov for at følge op med en behovstilpasset 
indsats i foråret. Græsukrudt har fortsat været 
et dominerende ukrudtsproblem.
 Vinterhvede. Septoria har udviklet sig ret 
sent, mens der er fundet meldug i mange mar-
ker, især i Audi og Ambition. Angrebene af 
gulrust har været svage til moderate i de mest 
dyrkede sorter, og brunrust er kommet sent. 
Der har været meget kraftige angreb af blad-

lus i mange vinterhvedemarker i hele landet. 
Angrebene har bredt sig eksplosivt fra sidste 
uge af juni og ind i juli.
 Vinterbyg. Bygrust har været udbredt i 
modtagelige sorter, men angrebene har været 
svagere end i de nærmest to foregående år. 
Meldug har også været udbredt, mens angre-
bene af skoldplet og bygbladplet har været 
moderate.
 Triticale. Gulrust har været den altdomine-
rende skadegører, og der har været usædvan-
ligt kraftige angreb i mange marker og især i 
økologiske marker.
 Vinterug. Der har været sene, men kraftige 
angreb af brunrust i nogle marker.

Vårsæd
Ukrudtsbekæmpelsen i vårsæd er gennemført 
planmæssigt. De tørre forhold i april har på 
nogle arealer medført, at en del ukrudt er spiret 
frem senere. Hvor afgrøderne har været godt 
etableret, har dette ukrudt ikke haft betydning.
 Vårbyg. Der har været kraftige angreb af 
bygrust henholdsvis meldug i modtagelige 
sorter, mens angrebene af skoldplet og byg-
bladplet har været moderate.
 Havre. Fra omkring midten af juni har der 
været relativt meget meldug i flere marker.
 I mange vårbyg- og havremarker har der 
været kraftige angreb af bladlus, men angre-
bene er kommet forholdsvis sent og har været 
mindre kraftige end i vinterhvede.

Ved pesticidfri dyrkning af kornafgrøder er 
der ofte problemer med rodukrudt. (Foto: 
Carl Åge Pedersen, Landscentret, Plantepro-
duktion).
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Høsten
Høsten er startet i tørt og solrigt vejr. Det be-
tyder, at størstedelen af vinterbyggen, en stor 
del af vinterrapsen samt en mindre del af vin-
terhveden og vårbyggen er høstet under gode 
betingelser. Den efterfølgende periode har 
været præget af ustadigt vejr med hyppige 
nedbørshændelser mange steder. Det bety-
der, at det ligesom de foregående år har været 
svært at finde en passende lang periode med 
tørvejr. De store nedbørsmængder har be-
sværliggjort den sidste del af høsten i mange 
egne af landet. Kvaliteten af det korn, der er 
høstet i perioden inden regnen, har været for-
nuftig, mens det korn, der er høstet efter den 
meget nedbørsrige periode i august, har været 
mere svingende i kvalitet. Der er mange ste-
der opnået store udbytter i både vinterhvede 
og vårbyg, hvilket på grund af fortyndingen 
i planten har medført lave proteinindhold i en 
stor del af årets høst. Det har især i vinter-
hvede givet problemer med at overholde pro-
teinkravene. Der har i den del af høsten, der er 
bjærget efter perioden med ustadigt vejr, igen 
været problemer med spiring i akset, ligesom 
der flere steder har været udbredte angreb af 
sortskimmel.
 Da landbrugspressen igennem høstperioden 
løbende er kommet med forudsigelser af hø-
stens størrelse, og disse har bygget på et stort 
antal interviews af planteavlskonsulenter og 
landmænd, har Landscentret undladt at ud-
sende en høstprognose. Danmarks statistik har 
den 23. november udsendt en foreløbig høst-
opgørelse, som angiver en samlet kornhøst på 
10,2 mio. ton. Det er tallene herfra, der indgår 
i tabellerne 9, 12 og 13. Tallene afslører den 
største kornhøst i Danmark nogensinde.

Knold- og rodfrugter
Sukkerroer. Størstedelen af roearealet er ble-
vet tilsået i perioden fra 3. til 14. april med 
gennemsnit 7. april, hvilket er en til to dage 
senere end i gennemsnit af perioden 1984 til 
2008. De usædvanligt høje temperaturer i april 
har generelt medført en hurtig fremspiring.
 Normal temperatur og nedbørsmængde i 
maj har været med til at sikre en god effekt 
af den kemiske ukrudtsbekæmpelse, men sen 
fremspiring af især hvidmelet gåsefod og tids-

ler har efterfølgende givet anledning til pro-
blemer i mange marker. Stokløbningen ligger 
på niveau med de seneste fire år.
 I juli har der været stor variation i nedbørs-
mængderne, hvilket har medført store for-
skelle i tilvækst, mens generelt meget tørre 
forhold i august og september har påvirket 
udbyttet i negativ retning. Generelt kendeteg-
nes udbyttet indtil november af meget høje 
sukkerprocenter og høj renhed.
 Der har i 2009 været meget få angreb af 
skadedyr. Størrelsen af udbyttetab som følge 
af roecystenematoder har varieret meget. I 
marker med gode nedbørshold har nematoder 
ikke medført lige så store udbyttetab, som i 
marker med tørre forhold.
 Fra august til optagning har bladsvampe-
sygdomme i hele dyrkningsområdet været 
domineret af middelkraftige angreb af bede-
rust, som lokalt er begyndt allerede fra midten 
af juli. Angreb af meldug er begyndt senere 
end normalt fra midt i august og har lokalt 
udviklet sig til kraftige angreb. Angrebene af 
Ramularia og Cercospora har generelt været 
svage i 2009.
 Foderroer. Såningen er først sket fra mid-

Tabel 9. Udbytte af kornafgrøder

Mio. hkg kerne

1950-
54 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20091)

Vinterhvede2) 2,9 46,5 47,0 48,3 47,7 44,8 49,8 59,5
Vårhvede 0,5 0,6 0,5 0,3 0,4 0,5 0,4
Vinterrug 3,1 1,7 1,5 1,3 1,3 1,4 1,5 2,5
Vinterbyg 7,7 7,4 8,4 9,0 8,6 7,5 9,3
Triticale 1,5 1,6 1,5 1,6 1,5 1,9 2,3
Vårbyg 19,5 30,1 28,8 29,6 23,7 22,5 26,1 24,9
Havre3) 8,5 2,6 3,1 3,1 2,7 3,1 3,2 3,1
Blandsæd 7,6
I alt 41,6 90,5 89,9 92,8 86,3 82,2 90,4 102,0

Gennemsnitsudbytte, hkg kerne pr. ha
Vinterhvede2) 36,5 71,3 72,2 72,8 70,4 65,8 79,4 81,7
Vårhvede 43,5 39,3 46,0 35,2 46,8 46,5 42,5
Vinterrug 23,9 51,2 46,2 48,3 47,3 44,7 51,1 55,2
Vinterbyg 59,0 60,1 60,0 56,5 50,5 58,1 65,0
Triticale 52,2 47,6 48,5 49,5 46,5 54,0 52,5
Vårbyg 34,3 51,9 49,7 52,3 45,6 48,7 44,5 55,5
Havre3) 32,3 52,5 50,0 45,5 39,5 47,5 39,0 45,7
Blandsæd 28,1
Gns. for alle 
arter 31,7 61,0 60,2 61,5 57,8 56,8 60,3 68,6

1) Foreløbige tal. 2) 1950-54 inkl. vårhvede.
3) Fra 1990 inkl. blandsæd.
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ten af april, da foderroer dyrkes i køligere om-
råder end sukkerroer. Fremspiringen har været 
særdeles god, men effekten af de gennemførte 
ukrudtssprøjtninger har været relativt dårlig 
på grund af for sen sprøjtning første gang og 
de høje temperaturer, der har medført et kraf-
tigt vokslag på ukrudtsplanterne. I den sidste 
del af vækstperioden, hvor roerne har deres 
store produktionspotentiale, er der kommet 
rigeligt med nedbør. Da temperaturen også 
har været rimelig i denne sidste del af vækst-
perioden, har der været gode vækstvilkår for 
foderroer, og der er bjærget store udbytter.
 Kartofler. I 2009 er mange af de tidlig-
ste kartofler under plast lagt i løbet af marts. 
Stenstrenglægningen og lægningen af kartof-
ler uden plast er allerede begyndt i starten af 
april, hvor jordtemperaturen er kommet op på 
omkring 8 grader C. Mange har således været 
færdige med at lægge kartofler sidst i april, 
men der har været stor spredning mellem de 
tidligste og sent lagte kartofler. Det samlede 
areal med kartofler i 2009 er på 38.800 ha, 
hvilket er omkring 5 procent mindre end i 
2008. Arealet med stivelseskartofler er redu-
ceret med cirka 10 procent som følge af det 
store udbytte i 2008 og manglende mulighed 
for produktion af C-stivelse. På grund af det 
store indhold af kartoffelvirus Y har en del 
avlere ikke kunnet få læggekartofler af den 
ønskede sort og af den ønskede kvalitet.
 Nedbørsmængderne i maj har været me-
get ujævnt fordelt i landet samtidig med, at 
blæsten har reduceret antallet af dage, der 
har været velegnede til ukrudtsbekæmpelse. 
Dette betyder, at kammene i mange marker 
har været ustabile, og at 1,0 liter Fenix pr. ha 
i mange tilfælde har haft en utilfredsstillende 
jordvirkning over for blandt andet pileurt og 
hvidmelet gåsefod.
 Der er registreret frostskader på få udsatte 
steder, blandt andet i Store Vildmose. Høsten 
af de første tidlige kartofler fra friland, dyr-
ket under plast, er begyndt allerede i starten 
af maj med store udbytter på over 100 hkg pr. 
ha.
 Coloradobiller overlever nu i gengronin-
ger, og den første bille er registreret allerede 
den 12. maj. Selv om der er en tendens til, at 
grænsen for tidlige fund bevæger sig længere 

og længere mod nord, viser registreringsnet-
tet for coloradobiller, at billerne stadig er 
koncentreret i Sønderjylland. Indtil nu udgør 
coloradobiller ikke noget problem for dansk 
kartoffelproduktion, men ændrede klimafor-
hold og resistens mod bekæmpelsesmidler 
kan gøre coloradobillen til et større problem.
 De tørre forhold fra fremspiring og hen til 
rækkelukning har betydet, at der først er re-
gistreret kartoffelskimmel den 3. juni i form 
af planter inficeret med primærsmitte fra kar-
toffelskimmelens overvintrende hvilelegemer 
(jordsmitte). På baggrund af lave risikoværdi-
er for kartoffelskimmel er det først anbefalet 
at behandle modtagelige spise- og chipskar-
tofler den 8. juni og kartofler generelt den 10. 
juni. Kartoffelskimmel har været almindeligt 
udbredt fra den 22. juni, men har først udvik-
let sig i august og september trods et kraftigt 
skimmeltryk fra midten af juli til begyndel-
sen af september. Opgørelsen af risikoværdier 
for kartoffelskimmel er således medvirkende 
til, at den første behandling mod kartoffel-
skimmel har kunnet udskydes til omkring 
rækkelukning, og at doseringen har kunnet 
reduceres i perioder med lavt smittetryk. Det 
er imidlertid kartoffelbladplet, som i 2009 i 
mange marker har forårsaget den største ska-
de. Der er således behov for at se mere på en 
kombineret bekæmpelsesstrategi mod både 
kartoffelbladplet og kartoffelskimmel.
 På grund af de store problemer med blad-
lusoverført virus i læggekartofler i 2007 og 
2008 er bladlusmoniteringen i 2009 allerede 
begyndt i uge 19. I 2009 er der set en tidlig 
flyvning af bladlus allerede i uge 21 (se af-
snittet Kartofler). Risikotallene er dog for-
blevet lave på alle lokaliteter som følge af, at 
der ikke er fanget ferskenbladlus før i uge 30. 
Der er således en forhåbning om, at forekom-
sten af den bladlusoverførte kartoffelvirus Y i 
knoldene bliver mindre i 2009.
 Miljøstyrelsen har igen i 2009 givet dispen-
sation til anvendelse af Spotlight Plus i læg-
gekartofler, som har en mere effektiv virkning 
på kartoffelstængler, når midlet anvendes i 
kombination med Reglone.
 Mange dage med optimale optageforhold 
i september betyder, at kvaliteten af lagrede 
kartofler må forventes at være god. Der har 



19

Forsøgsarbejdet og vækstvilkår

været en del variation i udbytterne, men der 
er forventning om et stort knoldudbytte og et 
højt stivelsesindhold i industrikartofler. Ud-
byttet er generelt stort, men er nogle steder 
begrænset af en stor ukrudtsbestand, tidlig 
afmodning, udbredt angreb af virus og rod-
filtsvamp samt en tendens til underforsyning 
med kalium. Prisen på de tidlige spisekartof-
ler, leveret direkte fra marken i september og 
oktober, ligger på mellem 80 og 90 kr. pr. hkg, 
hvilket er lavere end produktionsprisen. Der 
er udsigt til en mindre efterbetaling i stivel-
seskartofler på grund af overforsyning med 
stivelse på verdensmarkedet. 

Græs og grovfoder
Græsmarksplanter. I vinterperioden 2008 
til 2009 kom der moderate mængder nedbør. 
Klimaet var mildt og uden store tempera-
tursvingninger, hvilket gav en god overvin-
tring af græsmarksplanterne. Fra begyndelsen 
af april til begyndelsen af juli er der kun kom-
met lidt og spredt nedbør, hvilket har medført 
et betydende nedbørsunderskud på alle jord-
typer.
 Græsvæksten er begyndt relativt tidligt. 
Første slæt er de fleste steder gennemført i 
sidste tredjedel af maj under gode bjærgnings-
betingelser. Udbytteniveauet er meget højt og 
foderværdien tilfredsstillende, men protein-
indholdet er for lavt. Det store nedbørsunder-
skud i perioden fra maj til juli har påvirket 
udbytterne og især foderværdien i anden slæt 
i negativ retning. Betydelige mængder nedbør 
fra midten af juli og i august og relativt lave 
temperaturer i sensommeren har i sidste del af 
vækstsæsonen givet optimale vækstvilkår for 
produktion af kløvergræs.
 Græssets evne til kompensatorisk vækst 
efter en tørkeperiode og gode forhold for pro-
duktion af kløvergræs har medført, at der er 

bjærget tilfredsstillende store udbytter af klø-
vergræs, dog ikke på niveau med 2007, som 
er gået over i historien som “græsåret”. Lokalt 
er der store variationer i udbytterne af kløver-
græs. Især Sydsjælland og Nordvestjylland 
har været tørkeramt i efteråret.
 Majsen er sået til normal tid i sidste halv-
del af april og begyndelsen af maj. April og 
begyndelsen af maj har været tør, og i nogle 
marker er majsen spiret uens frem. Perioder i 
maj og juni har været kølige. I disse perioder 
har majsen udviklet sig langsomt. Især i øko-
logisk dyrket majs, hvor der ikke anvendes 
bejdset frø, har det kølige vejr skadet majsen 
og gjort det vanskeligt at bekæmpe ukrudtet 
effektivt. I konventionel majs har forbuddet 
mod Terbutylazin medført problemer med 
at bekæmpe ukrudtet effektivt i mange mar-
ker. Omkring 1. juli har det været tørt, og på 
sandjord har der været vandingsbehov mange 
steder. I juli og august har det været varmt 
med tilstrækkelige mængder nedbør, hvilket 
har begunstiget en hurtig udvikling af maj-
sen. Majsen har blomstret en til to uger tidli-
gere end normalt, og bestøvningen har været 

Tabel 10. Udbytte af knold- og rodfrugter til 
salg

Mio.  hkg

1950-54 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20091)

Fabriksroer 22,6 28,6 28,3 27,6 23,1 22,6 21,9 24,0
Kartofler 19,1 14,1 16,3 15,8 13,6 16,3 17,1 15,7

1) Foreløbige tal.

Tabel 11. Udbytte af grovfoderafgrøder

Mio. a.e.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 20091)

Græsmarksafgrøder
Græs i omdrift 14,4 13,9 19,1 20,2 21,0 22,1 22,6
Græs udenfor 
omdrift 5,7 5,4 5,6 5,8 5,4 5,3 5,1
Ital. rajgr. 
efterafgr. 0,6 0,8 0,7 0,8 0,7 0,4 0,6
Slæt af udlæg 
o. lign. 0,5 0,6 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1
I alt 21,2 20,7 25,7 27,2 27,4 27,9 28,4

Øvrige ensileringsafgrøder
Majs 11,3 11,6 12,3 13,9 14,2 16,6 17,0
Lucerne 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Helsæd, 
vårsæd 5,3 5,0 3,7 3,0 2,9 2,2 2,0
Helsæd, 
vinterhvede 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
I alt 17,2 17,1 16,5 17,4 17,7 19,2 19,4

Græsmarks- og 
ensilerings-
afgrøder i alt 38,4 37,8 42,2 44,5 45,1 47,0 47,8

Foderroer
Foderroer 1,0 0,8 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6
Roetop 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Grovfoder i alt 39,6 38,6 42,8 45,0 45,6 47,6 48,4

1) Foreløbige tal.
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god. September har været varm, og især på 
Øerne har det været meget tørt, hvilket en del 
steder har betydet en dårlig udvikling af ker-
nerne i den yderste del af kolberne. Høsten 
af majshelsæd er startet midt i september. I 
konventionelt dyrket majs har både udbytte 
og kvalitet især i Jylland været bedre end nor-
malt, men har varieret en del både i de enkelte 
marker og mellem marker. I økologisk majs 
har udbyttet været meget varierende og min-
dre end normalt.

Raps
Vinterraps. Arealet med vinterraps er igen 
faldet en smule til høst 2009 (7 procent). En 
væsentlig forklaring på det er den sene høst i 
2008 og den meget nedbørsrige august 2008, 
der gjorde det problematisk at finde plads til 
at så vinterrapsen rettidigt. Etableringen af en 
stor del af vinterrapsen blev således gennem-
ført til den sene side. På trods af de ugunstige 
forhold i etableringsfasen er der flere steder i 
landet høstet meget store udbytter af vinter-
rapsen i 2009.

Ukrudtsbekæmpelsen har især været ret-
tet mod spildkorn, græsukrudt, hyrdetaske, 
valmue og kamille. Valmue bekæmpes med 
Stomp lige efter såning. Efter afblomstring er 
det med en del røde rapsmarker blevet synligt, 
at det ikke har været alle arealer, hvor bekæm-
pelsesbehovet har været forudset.
 Angrebene af svampesygdomme har været 
svage. I efteråret 2008 var der kraftige angreb 
af rapsjordlopper, og i usprøjtede marker har 
der i foråret været kraftige angreb af larverne. 
Glimmerbøsser har også optrådt med tidlige 

Tabel 12. Udbytte af raps og ærter

Mio. hkg

2003 2004 2005 2006 2007 2008 20091)

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

Gennemsnintsudbytte, hkg pr. ha
Vinterraps 33,8 38,6 31,0 34,9 32,9 36,9 38,9
Vårraps 20,1 26,4 19,6 19,6 24,7 35,0 38,7
Bælgsæd 39,8 36,3 32,5 31,1 33,1 26,8 32,6

1) Foreløbige tal.

Dyrkning af havefrø af lupin. Et eksempel på en nicheproduktion. (Foto: Jørgen Ravn, Ge-
fion).
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og kraftige angreb i flere marker. Angrebene 
af skulpesnudebiller og skulpegalmyg har væ-
ret svage. Udbyttet af raps og ærter fremgår af 
tabel 12.

Frøafgrøder mv.
Markfrø. Som det fremgår af tabel 6, har det 
samlede areal med frø til udsæd 2009 været 
på cirka 90.000 ha, inklusive spinat og andre 
havefrøafgrøder. Det samlede areal med frø-
græs har været på 79.000 ha mod 72.000 ha 
i 2008. De lettere jorde i Jylland uden mulig-
heder for vanding har været hårdest ramt af 
tørken i 2009. Her dyrkes hovedsageligt alm. 
rajgræs, og udbytterne ligger som gennemsnit 
for landet omkring det normale for arten.
 Vinterens vejr har været gunstigt for over-
vintringen og en tidlig vækststart.
 Variationen i nedbør i juni er sandsynligvis 
en forklaring på variationerne i frøudbytterne 
mellem landsdelene.
 Der er i 2009 konstateret tidlige angreb af 
kronrust i alm. rajgræs i de sydlige dele af 
landet. Det meget varme og tørre vejr i april 
er en af forklaringerne på de tidlige angreb. 
Disse angreb er blevet ret kraftige, og visse 
steder har det været nødvendigt at behandle to 
gange mod sygdommen. Sortrust, der normalt 
angriber sent i vækstforløbet, har i 2009 kun 
optrådt sporadisk.
 Høsten er sket til normal tid. Det fugtige 
vejr i juli har generet høsten i dele af landet. 
Specielt nedbøren omkring 20. juli har gene-
ret høsten af hvidkløver, og det fugtige vejr i 
starten af august har drillet høsten af de sil-
dige typer af alm. rajgræs.
 Rødsvingel har igen i 2009 givet meget sto-
re udbytter, der ligger op til 20 procent over 
normalen.
 Engrapgræs har ligeledes i 2009 haft gode 
udbytter, der ligger 15 procent over normal-
udbytterne.
 For hvidkløver ligger udbytterne op til 30 
procent over normaludbytterne og har således 
været en særdeles gode i 2009. Rødsvingel, 
engrapgræs og hvidkløver dyrkes hovedsage-
ligt på de dyrkningssikre jorde på Øerne, hvor 
det tørre vejr i det tidlige forår samt passende 
med nedbør i maj og juni har sikret de pæne 
udbytter.

Der er opnået rigtigt pæne udbytter i spinat og 
dermed en god økonomi i produktionen efter 
flere år med små udbytter og dårlig økonomi.
 Arealet med økologisk græs- og kløverfrø 
er steget med cirka 300 ha fra 2008 til 2.585 ha 
i 2009. Udvidelsen skyldes primært en frem-
gang i arealet med alm. rajgræs. Der har været 
en mindre forskydning i arealerne mellem de 
øvrige fodergræsarter. Arealet med hvidklø-
ver ligger stabilt på lidt over 500 ha, men der 
har været en tilbagegang i arealet med rød-
kløver til cirka 270 ha. Det er fortsat rajgræs, 
der udgør størstedelen af arealet, mens arealet 
med hvidkløver er det næststørste. De øvrige 
fodergræsser dyrkes på et væsentligt mindre 
areal, og der er en årsvariation i arealets stør-
relse. Udbytterne i årets økologiske frøhøst 
har generelt været gode. I hvidkløver har der 
nu to år i træk været et stort udbytte, og mar-
kedet er velforsynet med hvidkløverfrø.
 Markært. Arealet med markært, der el-
lers er faldet markant gennem en årrække, er 
i 2009 steget en smule. Arealet med markært 
til modenhed i Danmark er således steget med 
godt 1.000 ha, så der igen dyrkes over 5.000 
ha. Udbyttet er steget en smule i 2009 i sam-
menligning med sidste år, på trods af det tørre 
forår i 2009.

Det samlede høstudbytte
Det forventede samlede høstudbytte for 2009 
er vist i tabel 13. Udbytterne af korn og bælg-
sæd er foreløbigt gjort op af Danmarks Stati-
stik, mens halmudbyttet og udbytterne af rod-

Tabel 13. Det samlede høstudbytte (eksklu-
sive frø til udsæd og grønsager)

Mio. a.e.

1984 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20091)

Korn, kerne2) 92,6 89,7 88,5 91,7 85,4 81,3 89,8 101,3
Korn, halm3) 9,0 6,3 5,7 6,0 5,5 5,6 6,9 6,8
Bælgsæd 2,8 1,4 1,0 0,6 0,4 0,2 0,2 1,6
Raps 8,5 6,0 8,0 5,8 7,4 10,1 10,7 10,8
Rodfrugter 28,7 10,6 10,8 10,3 8,7 9,3 9,4 12,2
Græsmarks-
afgr. 37,8 38,4 37,8 42,2 44,5 45,1 46,8 40,0
I alt 179,4 152,3 151,8 156,6 151,9 151,5 163,7 172,7

1) Foreløbige tal. 2) Inkl. 5.000 ha kernemajs.
3) Bjærget halmmængde.
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frugter og græsmarksafgrøder er skønnet af 
Landscentret, Planteproduktion. Bemærk, at 
udbytterne er gjort op i afgrødeenheder. For 
korns og markærts vedkommende er der an-
vendt de omregningsfaktorer, der p.t. er gæl-
dende. Derfor er tallene for 1984 lavere end 
Danmarks Statistiks opgørelse.
 Man skal være opmærksom på, at tabel 13 
ikke indeholder udbyttet af frø til udsæd og 
grønsager. Det er kun de bjærgede halmmæng-
der fra korn, der er vist. Det svarer normalt til 
cirka 50 procent af den samlede produktion, 
men for 2008’s og 2009’s vedkommende er 
det væsentligt over de 50 procent. Skønnene 
er særdeles usikre.
 Årets samlede høst på 172,3 millioner af-
grødeenheder er kun 4 procent lavere end i 
rekordåret 1984, hvor landbrugsarealet imid-
lertid var næsten 7 procent større end i 2009.
 Udbyttet i 2009 har derfor været bemær-
kelsesværdigt stort på trods af de begrænsede 
gødningsmængder, der har været til rådighed. 
Den meget lave proteinprocent, der har været 
i årets høst, indikerer, at det samlede udbytte 
ville have været væsentligt større, hvis afgrø-
derne havde været optimalt forsynet med næ-
ringsstoffer.

Eksempel på dårlig etablering af vårsæd. Selv 
om den samlede høst har været af en rimelig 
størrelse, ville den have været endnu større, 
hvis afgrøderne havde været etableret med 
større omhu. (Foto: Janne Aalborg Nielsen, 
Landscentret, Planteproduktion).
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Vinterbyg – sorter

Matros præsterer igen i år det største udbytte i 
sortsforsøgene

Sorten Matros er for andet år i træk den hø-
jestydende i landsforsøgene med vinterbyg-
sorter. Udbyttet er i 2009 9 procent større end 
i målesortsblandingen. Sorten Tasmanien, der 
også er toradet og igennem flere år har været 
blandt de højestydende sorter, giver i 2009 et 
merudbytte på 7 procent i forhold til måle-
sortsblandingen.
 Blandt de seksradede sorter klarer hy-
bridsorten Hobbit sig bedst med et merudbyt-
te på 8 procent i forhold til målesortsblandin-
gen, efterfulgt af sorten Pelican, der præsterer 
et udbytte, som er 5 procent større end må-
lesortsblandingens. I tabel 1 ses forholdstal 
for udbytte fra de seneste fem års landsforsøg 
med sorter af vinterbyg.
 Ligesom tidligere år er der i 2009 stor for-
skel på merudbytterne for svampebekæmpelse 
imellem de sorter, der er afprøvet i landsfor-
søgene. Merudbytterne varierer mellem 0,8 
hkg pr. ha i den seksradede nummersort CM 
1701 C og 7,4 hkg pr. ha i sorten Chess. Der 
er i alle de afprøvede sorter opnået et signifi-
kant merudbytte for svampebekæmpelsen.
 Det største udbytte af foderenheder (FEsv 
pr. ha) blev i 2008 målt i den toradede sort 
Zephyr, der også var blandt de højestydende 
sorter i undersøgelsen i 2007.

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

Vinterbyg 2005 2006 2007 2008 2009

Blanding1) 100 100 100 100 100
Chess 107 102 100 100 99
Cressida 100 102 103 102 95
Dolphin 103 103 103 98 94
Fridericus2) 107 105 111 107 92
Campanile 104 102 107 105 91
Himalaya 100 99 100 102 88
Tasmanien 109 111 104 107
Pelican2) 109 114 106 105
Finlissa 101 108 102 99
Anisette 104 108 106 99
Laverda2) 108 112 110 98
Wintmalt 99 102 98 93
Saffron 103 106 103 93
Yatzy 101 105 98 89
Apropos 109 108 105
Zephyr 111 108 104
Salling 108 105 100
Karioka2) 115 107 100
Julies 110 109 99
Ajour 106 108 97
CPBT B83 109 108 96
Matros 111 109
CPBT B88 108 101
Campagne2) 108 99
Marcorel2) 107 95
Ballerina 101 94
Malwinta 98 91
Hobbit2), 3) 108
AC 02/048/10 106
SJ 064479 102
KWS Meridian2) 101
NS 05120/12) 100
CM 1701 C2) 97
Campina 96
SEC 250-24B2) 95
PF 505-121 95
Admiral 95
Br 4896c32412) 94
Ceb 05205 94
Lucie 92
STRG z05/57 92
SZD 31532) 90
Cartel 89

1)  2005: Himalaya, Clara, Dolly, Ludo; 2006: Himalaya, Chess, 
Dolly, Ludo; 2007: Chess, Dolly, Himalaya, Jeopardy; 2008: 
Chess, Himalaya, Jeopardy, Cressida; 2009:  Chess, Anisette, 
Himalaya, Tasmanien. 2) 6-radet. 3) Hybrid.

Vælg en vinterbygsort, der

•  har en god overvintringsevne. Sorter, 
hvor der er den mindste tvivl om over-
vintringsevnen, enten på grund af sær-
lig følsomhed over for manganmangel 
eller over for frost, bør ikke vælges,

•  giver et stort udbytte, både i flere års 
forsøg og uden svampebekæmpelse,

•  har et højt energiindhold til svinefoder,
•  kun er lidt modtagelig for meldug, 

skoldplet, bygbladplet og bygrust,
•  er blandt de stråstive sorter, så behovet 

for vækstregulering kan minimeres.

Strategi

Yderligere informationer om vinter- 
bygsorterne kan findes på www.SortInfo.dk 
herunder også faciliteten SortsValg, der 
giver hjælp til at vælge den bedste sort til 
egen bedrift.

Læ
sm

ere
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Bygrust har været den mest udbredte svam-
pesygdom, men angrebene har været svagere 
end i de foregående to år. I den bygrustmod-
tagelige sort Chess er der opnået op til 22 hkg 
pr. ha i bruttomerudbytte for svampebekæm-
pelse. Kraftige meldugangreb har også resul-
teret i relativt høje merudbytter for svampe-
bekæmpelse i enkelte forsøg. I mange af årets 
forsøg har der været moderate angreb, og de 
opnåede nettomerudbytter for svampebekæm-
pelse er lave.

Angreb af bygrust i vinterbyg på et tidligt og 
sent tidspunkt. Bygrust er den mest tabsgiven-
de svampesygdom i vinter- og vårbyg. (Fotos: 
Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret, Plante-
produktion).

Vinterbyg – sygdomme

God rentabilitet i at bekæmpe bygrust

Svampebekæmpelse i vinterbyg

En enkelt behandling med cirka halv do-
sis omkring skridning vil oftest være til-
strækkelig.

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

Ved højt smittetryk af skoldplet anvendes 
kvart til halv dosis.

Ved højt smittetryk af meldug anvendes 
kvart dosis.

Ved tidlige og udbredte angreb af bygrust 
eller bygbladplet anbefales yderligere en 
tidlig sprøjtning med kvart dosis omkring 
vækststadium 32 (2 knæ udviklet).

Strobilurinholdige løsninger anbefales 
omkring skridning, men Proline og Fo-
licur har i forsøgene i 2009 resulteret i 
nettomerudbytter på niveau med strobilu-
rinholdige løsninger. Strobilurinholdige 
løsninger er Comet + andet middel eller 
Aproach + andet middel. Opera (strobilu-
rinet Comet + Opus) anbefales ikke ved 
angreb af meldug. Acanto Prima (strobi-
lurinet Aproach + Unix) anbefales ikke 
ved angreb af bygrust. Amistar + andet 
middel anbefales ikke ved angreb af byg-
bladplet.

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 i Dan-
mark hos bygrust og skoldplet mod stro-
biluriner. Der forekommer i flere marker 
resistens hos bygmeldug og bygbladplet 
mod strobiluriner. Se undersøgelsen ved-
rørende resistens hos bygbladplet mod 
strobiluriner i dette afsnit.

Strategi

Følg udviklingen af svampe- 
sygdomme i sæsonen i Planteavls- 
konsulenternes Registreringsnet på 
www.landbrugsinfo.dk/regnet.

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

Læ
sm

ere
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Vinterbyg

Sortsforsøg
Årets landsforsøg med vinterbygsorter har 
omfattet i alt 43 sorter. Det er en sort mere 
end i 2008. Alle sorter har også i år ligget i 
samme forsøgsserie. Derfor kan alle udbyt-
ter, registreringer og kvalitetsparametre sam-
menlignes direkte mellem sorterne. I 2009 er 
samtlige ti anlagte forsøg gennemført med et 
tilfredsstillende resultat.
 I tabel 2 er resultaterne af årets landsforsøg 
med vinterbygsorter præsenteret. Der er som 
tidligere år anvendt en målesortsblanding som 
reference. Den har i 2009 bestået af de tora-
dede sorter Chess, Anisette, Himalaya og Tas-
manien. I forhold til i 2008 er sorterne Cres-
sida og Jeopardy skiftet ud med Anisette og 
Tasmanien i målesortsblandingen. Igen i 2009 
er udbyttet i sortsblandingen stort. Udbyttet 
på 84,4 hkg pr. ha i målesortsblandingen lig-
ger på niveau med sidste års udbytte på 84,3 
hkg pr. ha, hvor to sandjordslokaliteter endda 
blev kasseret, og hele 19,4 hkg pr. ha større 
end i 2007.
 Udbytterne er i tabel 2 opdelt på Øerne 
og Jylland. Der er i årets forsøg ikke nogen 
tendens til, at de seksradede sorter er højere 
ydende end de toradede sorter, idet flere af de 
toradede sorter udbyttemæssigt ligger helt i 
toppen, når sorterne måles på udbytte. Råpro-
teinindholdet i sorterne, der ses i den næsty-
derste kolonne til højre i tabel 2, varierer fra 

12,4 procent i sorten Himalaya, der også har 
ligget højest det seneste par år, til 10,3 procent 
i sorten Tasmanien. Råproteinindholdet er så-
ledes cirka en procentenhed højere end sidste 
år, på trods af det store udbytte i årets forsøg.

Landsforsøget med vinterbygsorter ved Ør-
bæk på Østfyn. Den toradede sort Matros er 
som på landsplan den højestydende sort i det-
te forsøg. (Foto: Morten Haastrup, Landscen-
tret, Planteproduktion).

Tabel 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2009, 
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 6 10 10 10 10
Blanding1) 88,8 81,4 84,4 100 11,1 69,3
Matros 12,1 5,1 7,9 109 11,2 67,9
Hobbit2), 3) 8,3 5,6 6,7 108 11,1 71,2
Tasmanien 6,0 5,2 5,5 107 10,3 67,5
AC 02/048/10 7,0 3,5 4,9 106 10,9 68,9
Apropos 6,7 2,9 4,4 105 10,7 70,0
Pelican2) 5,8 3,1 4,1 105 10,7 66,1
Zephyr 6,7 1,7 3,7 104 10,7 70,7
SJ 064479 -0,5 2,9 1,5 102 10,6 71,5
KWS Meridian2) 0,1 1,8 1,1 101 11,2 67,7
KWS Cassia 3,8 -1,8 0,5 101 11,5 71,6
Salling -0,5 0,9 0,3 100 11,1 72,2
NS 05120/12) 1,9 -0,8 0,3 100 11,1 65,7
Karioka2) -0,8 0,6 0,1 100 10,9 67,9
Anisette -1,4 0,0 -0,5 99 11,3 69,8
Chess 0,3 -1,5 -0,8 99 10,8 69,5
Julies -2,0 0,1 -0,8 99 11,1 65,7
Campagne2) -2,4 0,2 -0,9 99 11,2 65,1
Finlissa 1,6 -3,2 -1,2 99 10,7 69,0
Laverda2) 1,1 -2,9 -1,3 98 11,3 66,9
Ajour -2,4 -2,3 -2,3 97 10,9 72,2
CM 1701 C2) -3,7 -1,4 -2,3 97 11,4 67,4
Campina -0,4 -4,7 -3,0 96 11,1 70,2
Jade -3,7 -2,8 -3,2 96 11,0 71,1
Cressida -2,7 -4,6 -3,8 95 11,2 72,0
Admiral -4,1 -3,7 -3,9 95 11,0 70,6
PF 505-121 -0,7 -6,3 -4,0 95 10,6 70,8
Marcorel2) -6,2 -2,9 -4,2 95 11,5 65,2
SEC 250-24B2) -6,7 -2,9 -4,4 95 11,4 65,1
Dolphin -5,1 -4,3 -4,6 95 11,3 70,5
Ceb 05205 -4,7 -4,6 -4,7 94 11,9 70,3
Br 4896c32412) -6,7 -3,7 -4,9 94 11,8 66,6
Ballerina -5,7 -5,0 -5,3 94 10,7 70,0
Wintmalt -2,7 -7,6 -5,6 93 10,9 68,9
Saffron -5,1 -6,5 -6,0 93 11,7 71,9
Fridericus2) -6,4 -6,3 -6,4 92 11,7 66,9
STRG z05/57 -5,2 -7,6 -6,6 92 12,1 71,2
Lucie -7,6 -6,6 -7,0 92 11,3 70,9
Malwinta -7,3 -7,5 -7,4 91 11,1 69,2
Campanile -7,1 -8,5 -7,9 91 10,6 70,6
Marissa2) -7,2 -9,4 -8,5 90 11,8 67,5
Yatzy -9,8 -8,3 -8,9 89 11,4 70,1
Cartel -10,5 -7,9 -9,0 89 10,8 68,7
Himalaya -10,0 -9,9 -9,9 88 12,4 70,5
LSD 5,9 3,6 3,2

1) Chess, Anisette, Himalaya, Tasmanien. 2) 6-radet. 3) Hybrid.
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Tabel 3. Vinterbygsorter med og uden svam-
pebekæmpelse, landsforsøg 2009. (B2)
A: Ingen bekæmpelse af bladsvampe
B: 0,25 liter Comet + 0,15 liter Zenit pr. ha 
(BI = 0,49) eller 0,25 liter Comet + 0,25 liter 
Folicur pr. ha (BI = 0,5), udbragt på en gang, 
eller 0,15 liter Rubric + 0,15 liter Tern + 0,1 
liter Comet + 0,1 liter Folicur pr. ha (BI = 0,5) 
eller 0,1 liter Tilt + 0,1 liter Tern + 0,25 liter 
Zenit pr. ha (BI = 0,7), udbragt ad to gange

Vinterbyg

Procent dækning i A Udbytte,
hkg kerne

pr. ha

Merud-
bytte

for sv.-
bekæm-
pelse1)byg-

rust
mel-
dug

skold-
plet

byg-
blad-
plet A B B-A

Antal forsøg 4 4 4 4 4 4 4
Blanding2) 0,5 2 0,4 0,4 74,1 78,7 4,6
Hobbit3), 4) 0,9 0,9 0,2 0,3 79,3 84,4 5,1
Matros 0,05 0,6 0,5 1 79,9 84,4 4,5
Tasmanien 0,08 0,5 0,4 0,4 81,7 84,1 2,4
AC 02/048/10 0,01 0,8 0,3 0,2 79,9 83,4 3,5
Apropos 0,3 0,7 0,7 0,3 77,1 81,5 4,4
Pelican3) 0,01 1 0,6 0,6 76,2 80,4 4,2
KWS Meridian3) 0,07 3 1 0,2 76,0 79,7 3,7
Zephyr 0,6 1 0,6 0,3 75,2 79,4 4,2
Chess 0,8 0,8 0,3 0,8 71,9 79,3 7,4
NS 05120/13) 0,4 0,6 0,9 0,1 75,0 78,8 3,8
KWS Cassia 0,1 3 1 0,3 74,8 78,5 3,7
Karioka3) 0,09 3 0,8 0,5 73,2 78 4,8
Julies 3 5 0,5 0,3 71,2 77,6 6,4
Salling 0,5 1 1 0,4 72,2 76,9 4,7
CM 1701 C3) 0,04 0,5 0,2 0,5 76,1 76,9 0,8
Anisette 0,1 2 0,5 0,2 72,7 76,8 4,1
SJ 064479 0,2 2 0,6 0,2 73,6 76,8 3,2
Finlissa 1 0,1 0,4 0,1 72,1 76,2 4,1
Campagne3) 0,05 12 0,3 0,4 71,1 76,2 5,1
Laverda3) 0,07 2 1 0,3 71,0 76,1 5,1
Wintmalt 0,2 2 2 0,09 70,5 75,9 5,4
Admiral 0,05 0,6 0,4 1 71,3 75,3 4,0
SEC 250-24B3) 0,2 0,6 0,7 0,09 73,4 75,3 1,9
Campina 0,1 2 1 0,1 74,0 75 1,0
Dolphin 1 2 0,9 0,3 68,9 74,8 5,9
Jade 2 3 0,9 0,2 71,0 74,5 3,5
Ajour 0,9 1 0,4 0,7 71,7 74,1 2,4
Fridericus3) 0,07 3 1 0,2 72,2 73,8 1,6
PF 505-121 0,06 1 0,1 0,2 70,5 73,8 3,3
Br 4896c32413) 0,3 0,7 0,8 0,3 70,5 73,7 3,2
Cressida 0,2 0,4 0,7 0,3 67,9 72,9 5,0
Ballerina 0,6 2 0,6 0,07 70,9 72,8 1,9
Marissa3) 0,6 0,9 0,8 0,2 68,4 72,8 4,4
Ceb 05205 2 3 0,4 0,3 69,2 72,7 3,5
Malwinta 0,01 0,3 0,7 1 69,9 72,5 2,6
Saffron 0,09 5 1 0,1 69,0 72,2 3,2
Marcorel3) 0,9 1 0,8 0,2 67,6 71,8 4,2
STRG z05/57 0,2 3 2 0,1 67,2 71,3 4,1
Campanile 0,4 2 0,7 0,2 66,8 70,9 4,1
Lucie 0,09 0,3 1 0,5 68,9 70,3 1,4
Yatzy 0,3 3 4 0,3 63,7 68,7 5,0
Cartel 0,04 2 1 0,4 65,0 68,3 3,3
Himalaya 0,04 7 0,8 0,5 63,9 67,2 3,3
LSD 3,8 3,8 ns

1)  LSD for svampebekæmpelse: 0,8 hkg pr. ha. 2) Chess, Anisette, 
Himalaya, Tasmanien. 3) 6-radet. 4) Hybrid.

60 65 70 75 80 85

Uden svampebekæmpelse
Nettoudbytte i behandlet

Omk. til udbringning
Omk. til svampemidler

1) Himalaya, Chess, Anisette, Tasmanien.  2) 6-radet.   
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Resultaterne af de fire forsøg, der i 2009 er 
gennemført med og uden svampebekæm-
pelse, ses i tabel 3. Det femte og sidste for-
søg er ikke medtaget i tabellen, da der ved en 
fejl også er gennemført svampebekæmpelse 
i blok A. Svampebekæmpelsen er afpasset 
efter de mest udbredte svampesygdomme i 
vækstsæsonen og på de enkelte forsøgssteder. 
Svampebekæmpelsen er i to af forsøgene gen-
nemført som én behandling, mens der i de to 
resterende forsøg er gennemført svampebe-
kæmpelse ad to gange. Den samlede mæng-
de af svampemidler svarer så vidt muligt til 
måltallet for svampebekæmpelse i vinterbyg 
i Pesticidplan 2004-2009, dvs. behandlingsin-
dekset er 0,5.
 Af tabel 3 fremgår det, at der i alle de afprø-
vede sorter er opnået et merudbytte for den 
gennemførte behandling. Det laveste merud-
bytte på 0,8 hkg pr. ha er opnået i den seks-
radede nummersort CM 1701 C, mens det 
højeste merudbytte på 7,4 hkg pr. ha er opnået 
i den toradede sort Chess. I alle de afprøvede 
sorter er der opnået et signifikant udslag for 
svampebekæmpelsen. Der er i årets forsøg et 
lidt højere merudbytte for svampebekæmpel-
sen end i sidste års forsøg. Det hænger sand-
synligvis sammen med, at der har været re-
lativt kraftigere angreb af meldug i især et af 
årets forsøg.
 I figur 1 ses en grafisk afbildning af resul-
taterne af årets fire landsforsøg med vinter-
bygsorter med og uden svampebekæmpelse. 

Figuren illustrerer økonomien i den gennem-
førte bekæmpelse. Den gennemførte svam-
pebekæmpelse har kostet, hvad der svarer til 
3,5 hkg pr. ha inklusive udbringningen. I kun 
28 af de 43 afprøvede sorter er der, som det 
fremgår af figuren, opnået et positivt netto-
merudbytte for den gennemførte svampebe-
kæmpelse i årets forsøg.

Foderværdi i vinterbygsorter 2008
Som de foregående år blev udvalgte vinter-
bygsorter i landsforsøgene analyseret for fo-
derværdien til svin. I 2008 blev der analyseret 
prøver af i alt 24 sorter af vinterbyg i landsfor-
søgene. Som tidligere 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 skulle 
sikre, at analyserne med størst mulig sikker-
hed viser forskelle i sorternes kvalitet. Prøver 
fra høst 2009 er i øjeblikket ved at blive ana-
lyseret for foderværdi. Analyseresultaterne fra 
2009 vil blive publiceret, så snart foderværdi-
analyserne foreligger. Analyseresultaterne fra 
høst 2008 er præsenteret i tabel 4.

Supplerende forsøg med vinterbyg-
sorter
Sideløbende med landsforsøgene med vin-
terbygsorter er der i 2009 gennemført otte 
supplerende forsøg med syv af de afprøvede 
sorter. Sorterne er som tidligere år udvalgt af 
de lokale planteavlskonsulenter, der vurderer 
dem som særligt interessante, enten fordi de 
har en stor udbredelse, eller fordi de er nye og 
lovende på markedet.
 I år ligger udbyttet i de supplerende forsøg 
på samme niveau som landsforsøgene, hvor 
det sidste år lå lavere. Den seksradede Peli-
can er som sidste år den højestydende sort i 
de supplerende forsøg. De toradede sorter 
Tasmanien og Zephyr, der også klarer sig 
godt i landsforsøgene, følger lige efter. Ran-
geret efter udbytte ligger de sorter, der klarer 
sig godt i landsforsøgene, således også i top i 
de supplerende forsøg med vinterbygsorter.
 Ligesom sidste år er tre af de supplerende 
forsøg gennemført med og uden svampebe-
kæmpelse. Svampebekæmpelsen fremgår af 
tabel 6 og svarer nogenlunde til den, der er 

Figur 1. Udbytte af vinterbygsorter med og 
uden svampebekæmpelse. Den lyseblå bjælke 
viser udbyttet, hvor der ikke er gennemført 
en svampebekæmpelse. Hele den flerfarvede 
bjælke viser udbyttet, når der er behandlet 
med svampemidler, som det fremgår af tabel 3. 
Den røde del af bjælken svarer til omkostnin-
gen 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 mørkeblå del af bjælken viser nettoudbyt-
tet. Det har kun været rentabelt at gennemføre 
behandlingen i de sorter, hvor den mørkeblå 
bjælke er længere end den lyseblå.

t
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anvendt i landsforsøgene. Omkostningerne til 
den svampebekæmpelse, der er gennemført i 
disse forsøg, svarer til 3,1 hkg pr. ha inklu-
sive udbringningen. Det har været rentabelt 
at gennemføre behandlingen i fem af de syv 
afprøvede sorter. Generelt set er de opnåede 

Tabel 4. Vinterbygsorternes rangering i forhold til udbyttet af foderenheder, FEsv pr. ha, 
landsforsøg 2008. Se afsnittet om Sorter, anmeldere, priser, midler og principper 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 8 8 8 8
Blanding1) 104,8 105,1 10,8 69,9 100 84,3 8.835 8.860
Zephyr 107,6 107,3 10,1 70,9 108 91,1 9.802 9.775
Sandra 108,0 107,6 10,6 71,2 107 89,9 9.709 9.673
KWS Cassia 106,7 106,2 10,4 71,2 108 90,9 9.699 9.654
Ajour 106,2 106,2 10,4 71,7 108 91,2 9.685 9.685
Campanile 108,0 107,7 9,7 71,4 105 88,2 9.526 9.499
Jade 104,1 104,3 10,1 70,4 108 91,3 9.504 9.523
Matros 101,6 102,5 10,4 68,8 111 93,2 9.469 9.553
Julies2) 102,4 102,8 10,2 65,0 109 92,2 9.441 9.478
61/6-1A2) 103,6 103,7 10,6 69,1 108 91,0 9.428 9.437
Fridericus2) 103,4 104,0 10,3 67,4 107 90,5 9.358 9.412
Karioka2) 103,6 103,8 9,9 67,2 107 90,3 9.355 9.373
Finlissa 108,8 108,3 10,1 68,6 102 85,9 9.346 9.303
Apropos 102,9 103,0 10,1 69,2 108 90,7 9.333 9.342
Salling 104,7 104,8 10,3 72,7 105 89,0 9.318 9.327
Laverda2) 100,3 101,1 10,3 66,4 110 92,5 9.278 9.352
Ballerina 109,0 108,0 10,2 69,4 101 85,0 9.265 9.180
Campagne2) 101,1 101,6 10,1 66,6 108 91,5 9.251 9.296
Anisette 103,2 103,7 10,4 69,1 106 89,6 9.247 9.292
Marcorel 102,0 103,0 10,4 66,2 107 90,5 9.231 9.322
Tasmanien 105,0 105,2 10,5 65,8 104 87,7 9.209 9.226
Pelican2) 100,0 100,7 9,5 65,5 106 89,7 8.970 9.033
Malwinta 107,9 107,6 10,7 70,6 98 83,0 8.956 8.931
Yatzy 107,3 106,8 10,8 70,1 98 82,4 8.842 8.800
Chess 103,7 103,8 10,6 66,3 100 83,9 8.700 8.709
LSD 3,2 2,6

1) Himalaya, Chess, Cressida, Jeopardy. 2) 6-radet. 

Tabel 5. Vinterbygsorter 2009, 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. 
rå-

pro-
tein

byg-
rust

byg-
blad-
plet

mel-
dug

skold-
plet

Antal forsøg 6 7 6 6 8 8 8
Blanding2) 0,9 0,3 0,4 0,5 0 84,6 100 10,6
Pelican3) 0,3 0,6 0,7 0,5 0 3,0 104 10,2
Tasmanien 0,5 0,2 2 1 0 2,0 102 10,5
Zephyr 0,5 0,01 3 0,6 0 1,2 101 10,5
Anisette 0,5 0,03 3 0,9 0 -1,6 98 10,7
Campanille 0,7 0,3 3 0,2 0 -4,5 95 10,2
Fridericus3) 0,5 0 2 0,2 0 -6,0 93 10,9
Laverda3) 0,3 0 0,8 0,7 0 -6,5 92 10,7
LSD 3,7

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

Tabel 6. Vinterbygsorter med og uden svam-
pebekæmpelse, supplerende forsøg 2009. (B4)
A: Uden bekæmpelse af bladsvampe
B: 0,25 liter Comet + 0,25 liter Folicur pr. ha 
(BI = 0,5) eller 0,15 liter Zenit + 0,25 liter 
Comet pr. ha (BI = 0,49), udbragt på en gang, 
eller 0,1 liter Tern + 0,1 liter Tilt + 0,25 liter 
Zenit pr. ha (BI = 0,7), udbragt ad to gange

 Vinterbyg

Procent dækning i A Udbytte,
hkg pr. ha

Merudb. 
for 

svampe- 
bekæmp.byg- 

rust
mel- 
dug

skold- 
plet

byg- 
blad- 
plet A B B-A1)

Antal forsøg 3 3 3 3 3 3
Blanding2) 0,7 1 0,4 1 69,0 75,0 6,0
Tasmanien 0,7 0,3 1 0,5 71,9 76,6 4,7
Anisette 0,5 2 1 0,3 71,2 76,4 5,2
Zephyr 0,7 2 0,7 0,4 67,8 73,4 5,6
Campanile 1 3 2 0,5 68,8 72,3 3,5
Pelican3) 0,1 1 0,7 4 67,8 71,5 3,7
Fridericus3) 0,3 4 3 0,1 66,5 69,0 2,5
Laverda3) 0,5 1 3 0,3 67,3 68,9 1,6
LSD ns ns ns

1) LSD for svampebekæmpelse: 3,1 hkg pr. ha. 
2) Himalaya, Chess, Anisette, Tasmanien. 
3) 6-radet.
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merudbytter for svampebekæmpelsen i de 
supplerende forsøg på samme niveau som i 
landsforsøgene for de fleste af sorterne.

Vinterbygsorters egenskaber og flere 
års resultater
I observationsparcellerne sammenlignes alle 
de afprøvede sorters modtagelighed for svam-
pesygdomme, og deres dyrkningsegenskaber 

bedømmes. Alle registreringer af sygdomme er 
gennemført af medarbejdere ved Plantedirek-
toratet, Afdeling for Sortsafprøvning, Tystofte. 
Bedømmelserne er præsenteret i tabel 7, hvor 
også udvalgte karakterer fra den lovbestemte 
værdiafprøvning er anført for de 13 af de af-
prøvede sorter, der er på den danske sortsliste.
 Det ses i tabel 7 i kolonnen længst til ven-
stre, at der er fem dages forskel i modenheds-

Tabel 7. Egenskaber for vinterbygsorter 2009

Vinterbyg

Observationsparceller 2009 Beskrivende sortsliste

Dato for 
moden- 

hed

Strå- 
længde, 

cm

Kar. for 
leje- 
sæd1)

Kar. for 
nedknæk.2) Procent dækning af bladareal Vinter- 

fast- 
hed

Korn- 
vægt

Sorte-
ring

aks strå meldug byg- 
rust bladplet Ramu-

laria
skold- 
plet

Antal forsøg 6 6 4 3 2 14 13 6 10 7
Blanding3) 13/7 82 0,0 2,3 6 1,3 7 0,4 8 0,05
AC 02/048/10 14/7 89 0,4 5,7 6 0,4 0,01 0,2 11 0,3
Admiral 15/7 88 1,5 4 2,5 0,6 0,08 1,1 8 0,5
Ajour 12/7 81 1,0 3,3 8 1,5 23 1 8 0,6 8 7 8
Anisette 14/7 77 0,3 3 3,5 2,6 6 0,1 4,3 0,9 8 8 7
Apropos 15/7 82 0,9 5,3 5 1,7 12 0,01 3,5 1
Ballerina 16/7 81 0,3 3 1,5 7 7 0 9 0,6
Br 4896c32414) 13/7 98 1,1 4 2 0,7 0,3 0,02 12 0,7
Campagne4) 13/7 89 2,6 9,3 2,5 24 0,2 0,2 16 0,6
Campanile 14/7 85 1,3 3,7 2 4,3 9 0,02 7 2,2
Campina 14/7 88 1,3 7 6,5 4,3 0,07 0,01 10 4,5
Cartel 14/7 90 0,8 6,3 4 7 0,02 1,7 10 1,8
Ceb 05205 13/7 78 1,8 2 2,5 7 8 0,02 33 0,9
Chess 13/7 84 0,4 3 8,5 0,5 13 2,9 3,7 0,04 8 7 2
CM 1701 C4) 14/7 99 1,9 5 2,5 0,8 0,04 0,02 6 0,2
Cressida 14/7 92 0,6 3,7 2 0,5 7 0,4 3,3 0,7 8 8 7
Dolphin 14/7 77 1,0 2,3 1,5 3,9 13 0,1 2,8 2,4
Finlissa 16/7 86 1,0 7 6 0,1 5 0,02 0,9 1,9 5 4
Fridericus4) 12/7 93 0,5 7,3 2 8 1,2 0,01 7 0,7
Himalaya 13/7 77 0,0 4 3,5 6 0,5 0,02 18 1,8 8 8 4
Hobbit4), 5) 13/7 94 1,3 9 6 1,6 19 0,1 1,8 0,2
Jade 13/7 80 0,3 4,7 2,5 5 18 0 12 2,4
Julies 12/7 91 2,3 6 7 8 18 0,1 0,5 0,2
Karioka4) 12/7 87 1,9 7 4,5 12 0,2 0,4 7 2,4
KWS Cassia 14/7 81 0,4 5,7 5 7 1,3 0,09 7 2,1
KWS Meridian4) 13/7 93 0,5 2,7 2 4,5 0,02 1 5 0,6
Laverda4) 13/7 79 0,8 7,7 5 3,9 0,2 0,02 15 2,4
Lucie 13/7 78 0,1 3 5 0,2 0,2 0,07 20 2,2
Malwinta 15/7 86 0,4 7,3 2,5 0,4 0,1 4 7 4,1
Marcorel4) 12/7 83 0,6 5,7 1,5 4,3 11 0,1 15 1,9 6
Marissa4) 13/7 94 1,3 5,3 3,5 0,2 0,2 0,1 28 2,6
Matros 15/7 89 0,8 5 7 1,2 0,06 0,9 15 1,1
NS 05120/14) 12/7 80 1,4 3,3 3 2 0,2 0 13 1,3
Pelican4) 14/7 90 1,4 6 6 2,6 0,07 1,9 15 1,6
PF 505-121 17/7 90 0,1 4 2,5 2,4 0,3 0,1 5 0,05
Saffron 13/7 80 0,1 3,7 1,5 12 2 0,01 1,2 4,9
Salling 13/7 75 0,1 5,3 2 3,1 12 0,06 11 2,9
SEC 250-24B4) 14/7 98 0,5 6 1,5 0,4 1,4 0,3 2,8 2,1
SJ 064479 14/7 84 1,0 3,7 5 3,6 5 0,03 9 0,8
STRG z05/57 13/7 82 1,1 1,7 3 5 8 0,5 6 4,3
Tasmanien 14/7 83 1,3 1,7 9 0,5 3,6 0,3 10 0,6 8 4 1
Wintmalt 15/7 77 1,8 1,7 6 3,2 7 0 0,1 6
Yatzy 12/7 68 0,0 1,3 2 7 4 0,6 10 5 8 8 7
Zephyr 14/7 86 2,0 8,7 9,5 3,9 13 0,02 4,3 1,9 8 7 8

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd. 2) Skala: 1-9, 1 = lave værdier. 3) Himalaya, Chess, Anisette, Tasmanien. 4) 6-radet. 5) Hybrid.
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tidspunktet mellem de tidligste sorter, Ajour, 
Fridericus, Julies, Karioka, Marcorel, Yatzy 
samt nummersorten NS05120/1, og den sil-
digste sort, nummersorten PF 505-121. Sor-
terne er i år modnet gennemsnitligt en dag se-
nere end i 2008 og otte dage senere end i 2007, 
hvor vinterbyggen var meget tidligt moden.
 Strålængden har ligesom tidligere år vari-
eret meget i årets observationsparceller, fra 68 
cm i sorten Yatzy til 99 cm i nummersorten 
CM 1701 C. Der har i 2009 været mindre leje-
sæd i observationsparcellerne end i de foregå-
ende år. Sorterne Himalaya og Yatzy går helt 
fri, mens der i sorterne Julies og Campagne 
har været størst tendens til lejesæd i 2009.
 Tendensen til nedknækning af aks varierer 
fra karakteren 1,3 i sorten Yatzy til karakte-
ren 9,3 i sorten Campagne, der også sidste år 
udviste den største tendens til nedknækning 
af aks. Også i karakteren for nedknækning af 
strå er der observeret store forskelle mellem 
sorterne. Den største tendens til nedknækning 

af strå er set i sorten Zephyr, der får karak-
teren 9,5, mens sorterne med mindst tendens 
til nedknækning i 2009 er Ballerina, Dolphin, 
Marcorel, Saffron samt nummersorten SEC 
250-24B.
 Sygdomsangrebene i observationsparcel-
lerne har varieret en del. Især angrebene af 
meldug har ligget på et højere niveau i 2009 
end i de foregående år. Meldugangrebene va-
rierer således fra 0,1 procent dækning i sorten 
Finlissa og helt op til 24 procent dækning i 
sorten Campagne, der også var kraftigst an-
grebet i 2008. Angrebene af bygrust har i årets 
observationsparceller ligget lidt under niveau-
et for de seneste par år, hvilket svarer til ob-
servationerne i landsforsøgene. De kraftigste 
angreb er i 2009 set i sorten Ajour med 23 pro-
cent dækning, mens der i nummersorten AC 
012/048/10 er observeret 0,01 procent bygrust. 
Angrebene af bladplet har været relativt svage 
i årets observationsparceller og har varieret fra 
0,01 procent i sorterne Apropos og Saffron til 
4 procent i sorten Malwinta, mens angrebene 
af Ramularia har varieret mellem 0,1 procent i 
sorten Wintmalt og 33 procent dækning i num-
mersorten Ceb 5205. Angrebene af skoldplet 
har været svagere end sidste år og varierer fra 
0,04 procent dækning i sorten Chess til 6 pro-
cent dækning i sorten Wintmalt, der også har 
været kraftigst ramt de seneste tre år.

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

Vinterbyg 2005-2009 2006-2009 2007-2009 2008-2009

Blanding1) 100 100 100 100
Fridericus2) 104 104 103 100
Chess 102 100 100 100
Cressida 100 101 100 99
Campanile 102 101 101 98
Dolphin 100 100 98 96
Himalaya 98 97 97 95
Pelican2) 109 108 106
Tasmanien 108 107 106
Laverda2) 107 107 104
Anisette 104 104 103
Finlissa 103 103 101
Saffron 101 101 98
Wintmalt 98 98 96
Yatzy 98 97 94
Apropos 107 107
Zephyr 108 106
Julies 106 104
Karioka2) 107 104
Salling 104 103
Ajour 104 103
CPBT B83 104 102
Matros 110
CPBT B88 105
Campagne2) 104
Marcorel2) 101
Ballerina 98
Malwinta 95

1)  2005: Himalaya, Clara, Dolly, Ludo; 2006: Himalaya, Chess, 
Dolly, Ludo; 2007: Chess, Dolly, Himalaya, Jeopardy; 2008: 
Chess, Cressida, Himalaya, Jeopardy; 2009: Chess, Anisette, 
Himalaya, Tasmanien. 2) 6-radet. 

Tabel 9. Vinterbygsorter, der har udgjort 
over 1,0 procent af den solgte udsæd til høst 
2009. Procent af solgt udsæd

Høstår 2005 2006 2007 2008 2009

Chess 25 39 54 44 14
Anisette 12
Amarena1) 1 1 5 9 10
Campanile 4 11 9
Tasmanien 8
Dolphin 3 7
Himalaya 2 21 22 14 6
Zephyr 6
Pelican1) 2 5
Saffron 3 5
Laverda1) 4
Fridericus1) 3
Wintmalt 2
Cressida 2 2
Yoole1), 2) 1
Finlissa 1
Lonni1) 3 1
Andre sorter 72 39 15 9 3

1) 6-radet. 2) Hybrid.
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Udbyttestabiliteten gennem flere års afprøv-
ning er en af de egenskaber, der bør lægges 
størst vægt på ved valg af vinterbygsort. Det 
gennemsnitlige forholdstal for udbyttet i de 
seneste to til fem år er vist i tabel 8 for de sor-
ter, der har været med i perioden. Resultaterne 
i tabel 8 er, når de sammenholdes med resulta-
terne i tabel 1, med til at give et godt og hurtigt 
overblik over, hvordan de enkelte sorter har 
klaret sig gennem flere års forsøg.
 I tabel 9 er sorternes markedsandel, målt i 
procent af den solgte udsæd, vist for de sorter 
af vinterbyg, der har udgjort over 1,0 procent 
af det totale salg i efteråret 2008. I alt 17 sorter 
har dækket mere end 1,0 procent af udsædssal-
get. Chess er stadig den mest solgte sort, men 
udgør med 14 procent af det samlede salg en 
væsentligt mindre andel end i de foregående 
år. Sorten Anisette udgør 12 procent af salget 
og er sammen med sorten Zephyr blandt de 
nye sorter, der er på vej frem.

Sygdomme
I figur 2 til 5 ses udviklingen af skadegørere 
i vinterbyg i Planteavlskonsulenternes Regi-
streringsnet. Som det fremgår, har bygrust 
været den dominerende skadegører, og især i 

Chess og Campanile er der set meget bygrust. 
Angrebene af meldug har også været ret kraf-
tige. Angrebene af bygbladplet og skoldplet 
har været moderate, men i flere, især tætte 
marker har skoldplet været mere udbredt trods 
det tørre vejr i foråret.
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Figur 2. Udviklingen af skadegørere i vin-
terbyg i Planteavlskonsulenternes Registre-
ringsnet.

Figur 3. Udviklingen af bygrust i de seneste 
seks år i Planteavlskonsulenternes Registre-
ringsnet.

Figur 4. Udviklingen af bygrust i forskellige 
sorter i Planteavlskonsulenternes Registre-
ringsnet.
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Sammenligning af svampemidler
Der er gennemført forsøg efter to forsøgs-
planer med sammenligning af svampemidler 
og blandinger af svampemidler. Se tabel 10 
og 11. I vinterbyg er der i 2009 kun afprøvet 
et nyt svampemiddel, nemlig Kando, som er 
identisk med Stereo. Af de afprøvede svam-
pemidler er Kando og Prosaro p.t. ikke god-
kendt. Prosaro forventes ifølge firmaet god-
kendt til sæson 2010.

I tabel 10 ses resultatet af forsøg, hvor forskel-
lige midler og blandinger er afprøvet i sam-
let halv dosering, mens blandingen Comet + 
Folicur også er afprøvet i samlet kvart dosis. 
Bygbladplet og bygrust har været de domine-
rende sygdomme i forsøgene. Det højeste net-
tomerudbytte ved brug af halv dosis er opnået 
med Comet + Proline, men ellers er der op-
nået jævnbyrdige nettomerudbytter med man-
ge af løsningerne. Der er kun statistisk sikre 

16 17 18 19 20 21 22 23
Ugenr.

Vinterbyg 2004 - 2009, meldug

2008
2004 2005 2006
2007 2009

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

Pc
t. 

ob
s.

 m
ed

 >
 2

5 
%

 a
ng

re
bn

e 
pl

an
te

r 

60

Figur 5. Udviklingen af meldug i de seneste 
seks år i Planteavlskonsulenternes Registre-
ringsnet.

Angrebene af skoldplet har været moderate 
i 2009, men i flere, især tætte marker har 
skoldplet været mere udbredt trods det tørre 
vejr i foråret. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, 
Landscentret, Planteproduktion).

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

Vinterbyg

Be-
hand-
lings-

in-
deks

Pct. dækning med Hkg kerne
pr. ha

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug

Ud-
bytte
og

mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb.ca. 3/6

2009. 6 forsøg 
1. Ubehandlet 0 5 3 1 68,5 -
2. 0,25 l Folicur EC 250 

0,25 l Comet 
+ 0,25 l Folicur EC 250 0,75 0,7 0,03 0 4,5 -0,4

3. 0,25 l Comet 
+ 0,25 l Folicur EC 250 0,50 0,7 0,03 0,4 3,4 0,3

4. 0,5 kg Acanto Prima 
+ 0,2 l Folicur EC 250 0,56 0,7 0,08 0,04 4,3 0,9

5. 0,25 l Aproach 
+ 0,2 l Proline EC 250 0,50 1,0 0,07 0,1 4,7 0,7

6. 0,25 l Aproach 
+ 0,25 l Rubric 0,50 0,5 0,1 0,2 4,4 0,5

7. 0,8 l Stereo 312,5 EC 0,67 0,8 0,4 0,2 3,7 0,4
8. 0,25 l Comet 

+ 0,4 l Stereo 312,5 EC 0,58 0,8 0,4 0,3 3,1 -0,4
9.  0,25 l Comet 

+ 0,2 l Proline EC 250 0,50 1,0 0,04 0,3 5,8 1,7
10. 0,25 l Amistar 

+ 0,2 l Proline EC 250 0,50 0,6 0,1 0,3 4,0 -0,1
11. 0,25 l Aproach 

+ 0,25 l Folicur EC 250 0,50 0,7 0,01 0 3,6 0,5
12. 0,4 l Proline EC 250 0,50 0,5 0,09 0 4,2 -0,1
13. 0,25 l Comet 

+ 0,375 l Bell 0,70 0,6 0,2 0,3 3,6 -0,7
14. 0,125 l Comet 

+ 0,125 l Folicur EC 250 0,25 0,9 0,07 0,2 4,7 2,6
15. 0,06 l Roundup Bio 0,02 4,0 2,0 1,0 -4,1 -5,1
LSD 1-15 2,7
LSD 2-15 2,7

2008-2009. 11 forsøg 10 fs.
1. Ubehandlet 6,0 4,0 0,8 65,2 -
4. 0,5 kg Acanto Prima 

+ 0,2 l Folicur EC 250 0,56 0,9 0,7 0,03 4,3 0,9
10. 0,25 l Amistar 

+ 0,2 l Proline EC 250 0,50 1,0 0,6 0,2 4,5 0,4
11. 0,25 l Aproach 

+ 0,25 l Folicur EC 250 0,50 1,0 0,6 0 4,7 1,6
LSD 1-11 2,0
LSD 4-11 ns

Led 2 behandlet i stadium 31-32 og 39-45.
Led 3-15 behandlet i stadium 39-45.
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forskelle på merudbyttet ved brug af blandin-
gen Comet + Proline og blandingen Comet 
+ Stereo. Ved at sammenholde forsøgsled 3 
og 14 ses, at kvart dosis resulterer i et højere 
nettomerudbytte end halv dosis. Ved at sam-
menholde forsøgsled 2 og 3 fremgår det, at 
den tidlige sprøjtning i vækststadium 31-32 i 
slutningen af april ikke er rentabel i gennem-
snit af forsøgene.
 Der indgår et strobilurin i samtlige forsøgs-
led, bortset fra forsøgsled 7 og 12, hvor effek-
ten af Stereo henholdsvis Proline er afprøvet. 
Formålet er at belyse, om stigende resistens 
hos meldug og bygbladplet mod strobiluriner 
medfører, at løsninger uden strobiluriner igen 

bliver konkurrencedygtige. Der er ikke sikre 
forskelle i merudbyttet ved brug af ren Stereo 
og den strobilurinholdige løsning Comet + 
Stereo i forsøgsled 8. Der er heller ikke sik-
re forskelle mellem merudbyttet ved brug af 
Proline henholdsvis Proline blandet med et af 
strobilurinerne Aproach, Amistar eller Comet, 
men merudbyttet og nettomerudbyttet er hø-
jest ved brug af blandingen Comet + Proline.
 I tabel 11 ses resultatet af forsøg, hvor for-
skellige midler og blandinger er afprøvet i 
samlet halv dosering, mens de fleste løsninger 
også er afprøvet i kvart dosis. Et forsøg i sor-
ten Campanile med meget bygrust og meldug 
er vist for sig selv. Det højeste nettomerudbyt-

Tabel 11. Bladsvampe, middelafprøvning og vækstregulering. (B7, B8, B9)

Vinterbyg

Be-
hand-
lings-

in-
deks

Pct. dækning med Kar.1) for Hkg kerne
pr. ha Pct. dækning med Kar.1) for Hkg kerne

pr. ha

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug

leje-
sæd

aks-
ned-

knæk-
ning

strå-
ned-

knæk-
ning

Ud-
bytte
og

mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb.

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug

leje-
sæd

aks-
ned-

knæk-
ning

strå-
ned-

knæk-
ning

Ud-
bytte
og

mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb.

ca. 3/6 ved høst ca. 3/6 ved høst

2009. 1 forsøg med meget bygrust og meldug 5 øvrige forsøg
1. Ubehandlet 0 3 16 15 0 0 5 75,8 - 1 2 0,9 0 3 5 70,9 -
2. 0,25 l Amistar + 0,4 l Kando 0,58 2 5 9 0 0 3 6,4 2,8 0,1 0,1 0,4 0 3 4 3,1 -0,5
3. 0,5 l Opera 0,47 2 5 10 0 0 3 11,1 7,4 0,4 0,2 0,3 0 3 4 3,5 -0,2
4. 0,25 l Opera 0,23 3 7 11 0 0 3 7,1 4,8 0,2 0,1 0,4 0 3 4 2,7 0,4
5. 0,25 l Amistar + 0,2 l Proline 0,50 3 3 4 0 0 2 10,5 6,4 0,1 0,08 0,2 0 3 4 4,8 0,7
6. 0,4 l Proline EC 250 0,50 2 3 2 0 0 2 12,6 8,2 0,2 0,09 0,1 0 3 4 5,2 0,8
7. 0,2 l Proline EC 250 0,25 4 4 4 0 0 2 8,0 5,3 0,3 0,1 0,2 0 3 4 4,9 2,2
8. 0,5 l Prosaro 0,56 3 3 2 0 0 2 13,5 9,9 0,3 0,1 0,2 0 3 4 4,9 1,3
9. 0,25 l Prosaro 0,28 3 5 4 0 0 3 8,7 6,4 0,3 0,1 0,3 0 3 4 2,3 0,0

10. 0,75 l Bell 0,90 2 6 6 0 0 2 10,0 5,1 0,2 0,09 0,3 0 3 4 5,4 0,5
11. 0,375 l Bell 0,45 2 6 9 0 0 3 6,8 3,9 0,3 0,1 0,3 0 3 4 4,6 1,7
12. 0,15 l Comet + 0,5 l Bell 0,75 2 5 9 0 0 2 13,8 9,3 0,3 0,1 0,3 0 3 4 5,2 0,8
13. 1,0 l Medax Top + 0,5 l Opera 0,47 2 5 7 0 0 2 12,5 6,8 0,2 0,1 0,3 0 3 4 6,4 0,7
14. 0,4 l Moddus M 

0,5 l Opera 1,27 2 5 11 0 0 2 9,7 2,0 0,3 0,1 0,5 0 3 4 5,8 -1,9
15. 0,5 l Folicur EC 250 0,50 3 5 6 0 0 2 10,5 7,9 0,2 0,08 0,2 0 3 4 5,0 2,4
LSD 1-15 2,7 2,2
LSD 2-15 - 2,1

2008-2009. 11 forsøg 2006-2009. 23 forsøg
10 fs. 10 fs. 10 fs. 10 fs. 10 fs. 22 fs. 22 fs. 22 fs. 6 fs. 6 fs.

1. Ubehandlet 0 2 3 3 0 3 3 68,8 - 4 9 2 1 0 0 61,8 -
5. 0,25 l Amistar + 0,2 l Proline 0,50 0,7 0,4 0,6 0 3 3 5,1 1,0 1 1 0,4 1 0 0 4,7 0,6
6. 0,4 l Proline EC 250 0,50 0,6 0,4 0,4 0 2 3 5,7 1,4 1 1 0,3 1 0 0 5,0 0,7
7. 0,2 l Proline EC 250 0,25 0,9 0,6 0,5 0 3 3 5,1 2,5 1 2 0,4 1 0 0 3,9 1,3
8. 0,5 l Prosaro 0,56 0,8 0,5 0,3 0 3 3 4,9 1,3 - - - - - - - -
9. 0,25 l Prosaro 0,28 0,9 0,6 0,6 0 3 3 3,1 0,8 - - - - - - - -

10. 0,75 l Bell 0,90 0,7 0,7 0,9 0 3 3 4,8 -0,1 1 2 0,6 1 0 0 4,7 -0,2
11. 0,375 l Bell 0,45 0,8 0,9 1 0 2 3 4,4 1,5 2 2 0,7 1 0 0 3,6 0,7
12. 0,15 l Comet + 0,5 l Bell 0,75 0,7 0,7 1 0 2 3 5,5 1,1 - - - - - - - -
LSD 1-12 1,6 LSD 1-11 1,1
LSD 5-12 1,3 LSD 5-11 0,9

Led 2-15 behandlet i stadium 39.
Led 14 behandlet i stadium 31-32.
1) Karakter 0-10, hvor 10  = 100 pct. aks-, strånedknækning eller lejesæd.
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te i dette forsøg er opnået med halv dosering 
Prosaro og samlet halv dosering af blandingen 
Comet + Bell. Det fremgår, at der er opnået 
en dårlig bekæmpelse af meldug med Opera, 
hvilket tyder på resistens hos bygmeldug mod 
strobiluriner på lokaliteten. Opera indeholder 
strobilurinet Comet og triazolet Opus. Opus 
har svag effekt på meldug, men Comet har 
tidligere haft god effekt på meldug.
 I de øvrige fem forsøg har smittetrykket 
været moderat, og det højeste nettomerudbyt-
te er opnået med halv dosis Folicur i forsøgs-
led 15 og med kvart dosis Proline i forsøgsled 
7. I forsøgene i tabel 11 klarer løsninger uden 
strobiluriner sig således godt.

Resistens hos bygbladplet mod stro-
biluriner
I 2008 blev der for første gang påvist resistens 
hos bygbladplet mod strobiluriner i Danmark. 
Følgende midler er strobiluriner eller indehol-
der strobiluriner: Amistar, Aproach, Acanto 
Prima (Aproach + Unix), Comet og Opera 
(Comet + Opus). I 2009 er der i et samar-
bejde mellem planteavlskonsulenterne, Aar-
hus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet (DJF), Sortsafprøvningen i Tystofte, 

BASF og Syngenta igen undersøgt bladprøver 
med bygbladplet for eventuel resistens mod 
strobiluriner. Resultaterne fra både 2008 og 
2009 ses i tabel 12.
 Det fremgår, at der i begge år er fundet re-
sistens hos bygbladplet mod strobiluriner i 
godt halvdelen af markerne. Der er tale om 
den såkaldte F129L mutation. Mutationen 
medfører nedsat effekt af strobilurinerne, 
men udviklingen er ikke så drastisk som den 
såkaldte G143A mutation. G143A mutationen 
er fundet hos Septoria (hvedegråplet), hvede-
bladplet og meldug, hvor den medfører, at ef-
fekten falder drastisk, og efter få år er der ikke 
længere nogen nævneværdig effekt af strobi-
luriner tilbage. Mutationen F129L blev først 
fundet i Frankrig i 2003, og erfaringen herfra 
er, at strobilurinernes effekt mod bygbladplet 
falder, men stabiliserer sig så på et lavere ni-
veau. Desuden er erfaringen, at rækkefølgen 
på strobilurinernes effekt bibeholdes. Effekten 
er bedst af strobilurinerne Comet og Aproach 
og dårligst af Amistar. Da man ikke kan ud-
pege marker med resistens hos bygbladplet, er 
det nødvendigt at anvende de mest effektive 
strobiluriner og blande dem med midler med 
god effekt mod bygbladplet.
 I 2009 er der i samarbejdet også undersøgt 
19 bladprøver af vinter- og vårbyg med skold-
plet for eventuel resistens mod strobiluriner, 
men der er ikke fundet resistens hos skoldplet 
mod strobiluriner. P.t. er der kun fundet et til-
fælde af resistens hos skoldplet mod strobi-
luriner, og det blev fundet i Frankrig i 2008 
(G143A mutation). Der er ikke fundet flere 
tilfælde i Frankrig eller andre lande i 2009.
 I byg er der også fundet resistens hos byg-
meldug mod strobiluriner, så det i dag er 
nødvendigt at blande strobiluriner med mid-

Meldug på stråbasis af vinterbyg. Den mørke 
belægning på strået til højre er skoldplet. I for-
søget med meget meldug i tabel 11 tyder den 
dårlige effekt af Opera (indeholder strobiluri-
net Comet og triazolet Opus) på resistens hos 
bygmeldug mod strobiluriner på lokaliteten. 
Opus har svag effekt på meldug, men Comet 
har tidligere haft god effekt på meldug. (Foto: 
Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret, Plante-
produktion).

Tabel 12. Test af bygbladplet for eventuel re-
sistens mod strobiluriner i 2008 og 2009

År
Total 
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 40 14 7 13 4 60
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ler med god effekt mod meldug, hvis der er 
behov for meldugbekæmpelse. Mod bygrust 
og andre rustsvampe i korn er der ikke fundet 
resistens mod strobiluriner.

Vækstregulering
I forsøgsled 13 og 14 i tabel 11 er effekten 
af vækstregulering med Moddus og det nye 
middel Medax Top afprøvet. Medax Top inde-
holder mepiquatchlorid (indgår også i Terpal) 
og det nye aktivstof prohexadion. Merudbyt-
tet for vækstregulering kan udledes ved at 
sammenholde merudbyttet i forsøgsled 3 med 
merudbytterne i forsøgsled 13 og 14. Der er 
ikke opnået rentable merudbytter for vækst-
regulering i forsøget med meget bygrust og 
meldug. I de øvrige forsøg er der heller ikke 
opnået rentable merudbytter ved at bruge 
Moddus, mens der i gennemsnit af forsøgene 

er opnået et lille nettomerudbytte ved at an-
vende Medax Top. Der har ikke været lejesæd 
i forsøgene, men der har været aks- og strå-
nedknækning, som svampebekæmpelsen har 
reduceret lige så meget som vækstregulerin-
gen.
 Der er udført yderligere to forsøg efter en 
egen forsøgsplan ved Gefion med forskellige 
strategier med Moddus i vinterbyg. Der er 
ikke opnået rentable merudbytter. Der henvi-
ses til Tabelbilaget, forsøg 29-010-0909.

Glyphosat som vækststimulator
I tabel 10 er i forsøgsled 15 belyst effekten 
af en meget lav dosis af glyphosat, nemlig 
0,06 liter Roundup Bio lige før begyndende 
skridning. Ved Københavns Universitet, Det 
Biovidenskabelige Fakultet (KU) har man 
igennem nogle år arbejdet med at undersøge, 
om meget små doser af glyphosat kan stimu-
lere væksten hos planter. Mange stoffer, her-
under glyphosat, kan undertiden i lave doser 
stimulere væksten af planter. Man ved ikke, 
hvad årsagen er til denne stimulering. Forsøg 
i vårbyg ved KU har vist op til 13 procent ud-
byttestigning ved lave doser af glyphosat efter 
skridning.
 Det fremgår, at Roundup Bio ikke har sti-
muleret væksten i årets forsøg. Der er tværti-
mod registreret et sikkert udbyttetab på i gen-
nemsnit 4,1 hkg pr. ha. Der er opnået et sik-
kert udbyttetab i tre af de seks forsøg. Dette 

Bygbladplet i vinterbyg. Der er opstået resi-
stens hos bygbladplet mod strobiluriner. Erfa-
ringer fra Frankrig tyder på, at effekten efter 
nogle år stabiliserer sig på et lavere niveau, 
og at rækkefølgen mellem strobilurinernes 
effekt bibeholdes. (Foto: Ghita Cordsen Niel-
sen, Landscentret, Planteproduktion).

Angreb af gulrust på en vinterbygkerne fra en 
mark, nabo til en triticalemark, der har været 
kraftigt angrebet af gulrust. Angreb af gulrust 
i byg ses meget sjældent. (Foto: Ghita Cordsen 
Nielsen, Landscentret, Planteproduktion).
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er meget overraskende og ikke i overensstem-
melse med de hidtidige erfaringer.
 I 2008 blev der udført tilsvarende forsøg 
efter en lidt anden forsøgsplan. Udbyttet blev 
i disse forsøg ikke påvirket af den lave do-
sis af Roundup Bio. Der henvises til Oversigt 
over Landsforsøgene 2008, side 34. Her er 
også omtalt resultater fra et enkelt hvedefor-
søg, hvor udbyttet heller ikke blev påvirket af 
Roundup.
 Effekten af en meget lav dosis Roundup 
er også afprøvet i to forsøg i vinterhvede ved 
Gefion i 2009. Disse forsøg er vist i vinter-
hvedeafsnittet.
 Ingen glyphosatprodukter er i dag godkendt 
til vækststimulering.

Svampestrategi i forskellige sorter
I tabel 13 ses resultaterne af forsøg med stra-
tegier for svampesprøjtning i fem vinterbyg-
sorter. Der er udført fra ingen til to svam-
pebehandlinger med forskellige doseringer. 
Forsøgsplanen er en videreførelse af forsøg 
fra tidligere år. Igennem årene har der i forsø-
gene indgået forskellige sorter og forskellige 
svampemidler. Resultater fra 2008 fremgår af 
Oversigt over Landsforsøgene 2008, side 34.
 I tabel 14 og 15 ses de fem sorters modtage-
lighed for bladsvampe og sygdomsudviklin-
gen i sæsonen.
 Det fremgår, at bygrust, meldug og byg-
bladplet har været de dominerende sygdom-
me, og de kraftigste angreb er forekommet i 

Tabel 13. Svampebekæmpelse i fem vinterbygsorter. (B10)

Vinterbyg

Be-
hand-
lings-

in-
deks

Pct. dækning med Kar.1) for 
nedknæk-

ning 
v. høst

Hkg kerne 
pr. ha Pct. dækning med Kar.1) 

for ned-
knæk-
ning 

v. høst

Hkg kerne 
pr. ha

byg-
blad-
plet

skold-
plet

byg-
rust

mel-
dug

Ud-
bytte
og

mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb.

byg-
blad-
plet

skold-
plet

byg-
rust

mel-
dug

Ud-
bytte
og

mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb.ca. 12/6 aks strå ca. 12/6 aks strå

2009. 4 forsøg Campanile Chess
1. Ubehandlet 0 0,5 4 6 0,4 7 2 65,8 - 0,9 0,03 13 0,2 8 2 67,9 -
2. 0,3 l Orius 200 EW 

0,25 l Comet + 0,3 l Orius 200 EW 0,73 0,1 0,5 0,3 0,04 7 1 2,7 -2,6 0,2 0,02 0,3 0,01 8 2 6,6 1,3
3. 0,375 l Comet + 0,45 l Orius 200 EW 0,74 0,1 1 0,8 0,01 7 1 2,8 -1,8 0,6 0,01 4 0,01 8 2 4,6 0,0
4. 0,25 l Comet + 0,3 l Orius 200 EW 0,49 0,1 0,3 1 0,02 7 1 3,1 -0,3 0,7 0,07 4 0,01 8 2 6,1 2,7
5. 0,125 l Comet + 0,15 l Orius 200 EW 0,25 0,3 1 0,6 0,01 7 1 3,3 1,2 0,4 0,07 4 0,01 8 2 4,0 1,9
6. 0,125 l Comet + 0,15 l Orius 200 EW 

0,125 l Comet + 0,15 l Orius 200 EW 0,49 0,2 0,5 0,6 0,02 7 1 2,6 -1,7 0,6 0,07 4 0 8 2 5,5 1,2
LSD 1-6 2,1 2,8
LSD 2-6 ns ns

2009. 4 forsøg Laverda Anisette
1. Ubehandlet 0 0,4 7 1 0,6 8 3 67,0 - 0,1 2 1 0,5 7 1 71,9 -
2. 0,3 l Orius 200 EW 

0,25 l Comet + 0,3 l Orius 200 EW 0,73 0,01 3 0 0,09 8 3 5,1 -0,2 0,01 0,5 0,01 0,08 7 1 3,2 -2,1
3. 0,375 l Comet + 0,45 l Orius 200 EW 0,74 0 2 0,07 0,01 8 3 1,9 -2,7 0,07 0,7 0,01 0,05 7 1 2,2 -2,4
4. 0,25 l Comet + 0,3 l Orius 200 EW 0,49 0,1 2 0,4 0,01 8 3 3,3 -0,1 0 0,5 0,01 0,05 7 1 2,2 -1,2
5. 0,125 l Comet + 0,15 l Orius 200 EW 0,25 0,02 4 0,3 0,02 8 3 -1,5 -3,6 0,06 1 0,1 0,05 7 1 2,5 0,4
6. 0,125 l Comet + 0,15 l Orius 200 EW 

0,125 l Comet + 0,15 l Orius 200 EW 0,49 0 2 0,4 0,01 8 3 2,3 -2,0 0,2 0,7 0,01 0,03 7 1 3,4 -0,9
LSD 1-6 ns 0,9
LSD 2-6 ns 0,8

2009. 4 forsøg Pelican
1. Ubehandlet 0 0,4 5 0,5 0,04 8 3 70,9 -
2. 0,3 l Orius 200 EW 

0,25 l Comet + 0,3 l Orius 200 EW 0,73 0,02 0,9 0,01 0 8 4 0,5 -4,8
3. 0,375 l Comet + 0,45 l Orius 200 EW 0,74 0,07 1 0,06 0 8 4 4,4 -0,2
4. 0,25 l Comet + 0,3 l Orius 200 EW 0,49 0,07 2 0 0 8 4 3,8 0,4
5. 0,125 l Comet + 0,15 l Orius 200 EW 0,25 0,1 2 0,06 0 8 4 1,5 -0,6
6. 0,125 l Comet + 0,15 l Orius 200 EW 

0,125 l Comet + 0,15 l Orius 200 EW 0,49 0,1 1 0,07 0 8 3 4,5 0,2
LSD 1-6 3,5
LSD 2-6 ns

fortsættes
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sorterne Campanile og Chess, mens de svage-
ste angreb har optrådt i sorten Anisette.
 I et forsøg har der været kraftige angreb af 
meldug, bygrust og bygbladplet. Dette for-
søg er vist for sig selv i tabel 13. Ved det høje 

smittetryk er der i alle sorter, bortset fra Ani-
sette, opnået det højeste nettomerudbytte ved 
to svampebehandlinger, som er udført i mid-
ten af april henholdsvis primo maj. I Anisette 
er der opnået nettomerudbytter på samme 
niveau med alle strategier, men en enkelt be-
handling med trekvart dosis giver det højeste 
nettomerudbytte.
 I de øvrige fire forsøg har der været mest 
bygrust i Chess og dernæst Campanile, hvor 
det højeste nettomerudbytte er opnået med 
halv henholdsvis kvart dosis lige før skrid-
ning i midten af maj. I de øvrige tre sorter er 
der kun opnået negative eller meget små net-
tomerudbytter. I Laverda er der ikke betaling 
for nogen af behandlingerne, mens der er et 

Vinterbyg

Be-
hand-
lings-

in-
deks

Pct. dækning med Kar.1) for 
nedknæk-

ning 
v. høst

Hkg kerne 
pr. ha Pct. dækning med Kar.1) 

for ned-
knæk-
ning 

v. høst

Hkg kerne 
pr. ha

byg-
blad-
plet

skold-
plet

byg-
rust

mel-
dug

Ud-
bytte
og

mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb.

byg-
blad-
plet

skold-
plet

byg-
rust

mel-
dug

Ud-
bytte
og

mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb.ca. 12/6 aks strå ca. 12/6 aks strå

2009. 1 forsøg med højt smittetryk Campanile Chess
1. Ubehandlet 0 0 0 0 85 0 2 68,6 - 16 0 68 8 0 3 61,1 -
2. 0,3 l Orius 200 EW 

0,25 l Comet + 0,3 l Orius 200 EW 0,73 0 0 0 41 0 1 15,7 10,4 13 0 6 8 0 1 22,2 16,9
3. 0,375 l Comet + 0,45 l Orius 200 EW 0,74 0 0 0 41 0 1 11,9 7,3 9 0 6 11 0 1 20,2 15,6
4. 0,25 l Comet + 0,3 l Orius 200 EW 0,49 0 0 0 53 0 0 9,9 6,5 14 0 6 11 0 1 18,4 15,0
5. 0,125 l Comet + 0,15 l Orius 200 EW 0,25 0 0 0 59 0 1 11,3 9,2 15 0 10 14 0 1 16,5 14,4
6. 0,125 l Comet + 0,15 l Orius 200 EW 

0,125 l Comet + 0,15 l Orius 200 EW 0,49 0 0 0 54 0 0 10,8 6,5 15 0 10 13 0 1 18,0 13,7
LSD 1-6 1,2 1,2

2009. 1 forsøg med højt smittetryk Laverda Anisette
1. Ubehandlet 0 0 0 0 80 0 8 72,6 - 0 0 14 43 0 1 74,1 -
2. 0,3 l Orius 200 EW 

0,25 l Comet + 0,3 l Orius 200 EW 0,73 0 0 0 40 0 3 13,2 7,9 0,3 0 5 16 0 1 8,9 3,6
3. 0,375 l Comet + 0,45 l Orius 200 EW 0,74 0 0 0 38 0 3 9,7 5,1 0,8 0 5 19 0 1 9,0 4,4
4. 0,25 l Comet + 0,3 l Orius 200 EW 0,49 0 0 0 43 0 4 8,1 4,7 0 0 5 21 0 1 7,4 4,0
5. 0,125 l Comet + 0,15 l Orius 200 EW 0,25 0 0 0 50 0 5 9,1 7,0 0 0 9 24 0 1 6,0 3,9
6. 0,125 l Comet + 0,15 l Orius 200 EW 

0,125 l Comet + 0,15 l Orius 200 EW 0,49 0 0 0 55 0 5 9,2 4,9 0,5 0 5 23 0 1 7,7 3,4
LSD 1-6 1,2 1,2

2009. 1 forsøg med højt smittetryk Pelican
1. Ubehandlet 0 18 0 2 53 0 9 74,7 -
2. 0,3 l Orius 200 EW 

0,25 l Comet + 0,3 l Orius 200 EW 0,73 8 0 1 13 0 4 14,9 9,6
3. 0,375 l Comet + 0,45 l Orius 200 EW 0,74 8 0 1 14 0 4 11,6 7,0
4. 0,25 l Comet + 0,3 l Orius 200 EW 0,49 6 0 1 16 0 4 12,7 9,3
5. 0,125 l Comet + 0,15 l Orius 200 EW 0,25 5 0 5 24 0 5 8,6 6,5
6. 0,125 l Comet + 0,15 l Orius 200 EW 

0,125 l Comet + 0,15 l Orius 200 EW 0,49 6 0 1 19 0 4 9,9 5,6
LSD 1-6 1,2

Led 2 behandlet i stadium 31-32 og stadium 39-45.
Led 3-5 behandlet i stadium 39-45.
Led 6 behandlet i stadium 39-45 og 14 dage senere.
1) Karakter 0-10, hvor 10 = 100 pct. aks- eller strånedknækning.

Tabel 13. Fortsat

Tabel 14. De fem vinterbygsorters modtage-
lighed for svampesygdomme (SortInfo)

Vinterbyg Mel-
dug1) 

Byg-
bladplet1)

Byg-
rust1)

Skold-
plet1)

Ramu-
laria1)

Campanile 2 1 3 2 2
Chess 1 2 3 0 2
Laverda 2 0 0 1 3
Anisette 1 1 2 2 2
Pelican 1 2 0 1 3

1) Karakter 0-3, hvor 0 = ikke modtagelig, 3 = meget modtagelig.
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lille nettomerudbytte i gennemsnit af forsøge-
ne i Anisette og Pelican med kvart henholds-
vis halv dosis.
 I figur 6 ses de opnåede brutto- og netto-
udbytter i gennemsnit af alle fem forsøg. Det 
højeste nettoudbytte er i gennemsnit af for-
søgene opnået i sorten Pelican ved en enkelt 
svampebehandling med halv dosis lige før 
skridning.

Tabel 15. Sygdomsudviklingen i forsøg med 
svampebekæmpelse i fem vinterbygsorter

Sygdomsangreb
Pct. dækning, ubehandlet

25/4 12/5 27/5

2009. 5 forsøg
Campanile
Bygbladplet 0 0,08 0,02
Bygrust 0,2 0,1 2
Meldug 0 4 8
Skoldplet 0,6 0,06 1

Chess
Bygbladplet 0,2 0,2 2
Bygrust 0,2 0,7 13
Meldug 0,02 0,9 3
Skoldplet 0,1 0,1 0,3

Laverda
Bygbladplet 0,01 0,01 0
Bygrust 0,1 0 2
Meldug 0 1 6
Skoldplet 0,09 0,05 1

Anisette
Bygbladplet 0,02 0,02 0,4
Bygrust 0,1 0,05 2
Meldug 0 2 3
Skoldplet 0,1 1 0,8

Pelican
Bygbladplet 0,01 0,5 3
Bygrust 0,1 0 0,3
Meldug 0 0,7 2
Skoldplet 0,8 0,06 0,9

Vækststadium 32 47 67
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1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Campanile Chess Laverda Anisette Pelican
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H
kg
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 h
a

Vinterbyg, svampestrategier

Figur 6. Opnåede brutto- og nettoudbytter for forskellige svampestrategier i gennemsnit af 
alle fem forsøg i tabel 13. De respektive forsøgsled er markeret med tallene 1 til 6 umiddelbart 
under søjlerne.
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Ny topscorer blandt vinterrugsorterne

KWS Magnifico er den højestydende vinter-
rugsort i landsforsøgene i 2009. Sorten, der er 
en hybrid, præsterer et udbytte, der er 22 pro-
cent større end udbyttet i den konventionelle 
sort Rotari, der er målesort for andet år. Hy-
briderne Evolo og Visello, der er de to mest 
dyrkede sorter til høst 2009, er ligesom sidste 
år godt med og yder i årets forsøg henholdsvis 
18 og 12 procent mere end målesorten.
 En vækstregulering af vinterrugsorterne gi-
ver i år merudbytter varierende fra -2,1 hkg 
pr. ha i hybridsorten Visello til 5,1 hkg pr. ha i 
den konventionelle sort Kapitaen.
 I 2008 blev fem vinterrugsorter analyseret 
for indholdet af foderenheder til svin. De to 
mest dyrkede sorter til høst 2009, Visello og 
Evolo, præsterede i undersøgelsen det største 
udbytte, målt i foderenheder pr. ha.
 Der bør som udgangspunkt vælges en vin-
terrugsort, der har ydet et stort og stabilt ud-
bytte gennem flere års afprøvning. Forholds-
tallene for udbytte igennem de seneste fem 
års landsforsøg med sorter af vinterrug ses i 
tabel 1.

Tabel 1. Flere års forsøg med vinterrugsor-
ter, forholdstal for udbytte

Vinterrug 2005 2006 2007 2008 2009

Rotari 97 100 109 100 100
Evolo1) 120 122 130 116 118
Carotop 101 103 117 99 102
Marcelo 99 100 104 99
Visello1) 115 121 117 112
Palazzo1) 132 115 118
Kapitaen 101 110
KWS Magnifico1) 122
KWS Olympio1) 118

1) Hybrid.

Vælg en vinterrugsort, der

•  har ydet et stort udbytte i flere års for-
søg,

• er blandt de mest stråstive sorter,

•  har en god resistens mod meldug, brun-
rust og skoldplet.

Hybridsorter bør vælges, hvor  
der

•  forventes et udbytte på mindst 50 hkg 
pr. ha,

•  kan opnås en ensartet plantebestand.

Strategi

Se mere information om vinterrug-
sorterne på www.SortInfo.dk.

Læ
sm

ere

Brunrust i rug. I nogle marker har der været 
sene, men kraftige angreb af brunrust fra be-
gyndelsen af juni. Brunrust kan være meget 
tabsvoldende. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, 
Landscentret, Planteproduktion).
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Sortsforsøg
I landsforsøgene med vinterrugsorter er der 
i 2009 afprøvet fire konventionelle sorter og 
fem hybridsorter. Det er en tilbagegang på tre 
sorter i forhold til i 2008. Der er ligesom sid-
ste år gennemført seks landsforsøg med vin-
terrugsorter, og målesorten Rotari præsterer i 
gennemsnit et udbytte på 79,3 hkg pr. ha. Det 
er 4,7 hkg pr. ha mere end i 2008, hvor den 
var målesort for første gang, og det svarer til 
en stigning på hele 22,7 hkg pr. ha i forhold til 
i 2007, hvor målesorten var Matador. Resulta-
terne af årets landsforsøg med vinterrugsorter 
er præsenteret i tabel 2, hvor de er opdelt på 
Øerne, Jylland og hele landet.
 I år er to af fire mulige landsforsøg med 
vinterrugsorter gennemført henholdsvis med 
og uden brug af vækstregulering. De to øvrige 
forsøg er kasseret på grund af henholdsvis en 
stor statistisk variation og kraftige sneglean-
greb. Resultaterne af de to gennemførte for-
søg er præsenteret i tabel 3. I kun et af de to 
landsforsøg med og uden brug af vækstregu-
lering har der været lejesæd. Den ret intensive 
vækstregulering, der er udført i disse forsøg, 
svarer til en udgift på 5 hkg pr. ha og har som 
gennemsnit ikke resulteret i statistisk sikre 
merudbytter for vækstregulering. Som gen-
nemsnit af de to forsøg balancerer vækstre-
guleringen kun lige i den konventionelle sort 

Kapitaen, mens den i de øvrige sorter ikke er 
rentabel. I forsøget med lejesæd er det kun 
rentabelt at vækstregulere hybridsorten KWS 
Magnifico og den konventionelle sort Kapi-
taen. Den stråforkortende effekt, vurderet ud 
fra effekten på strålængden, har i de to for-
søg varieret fra 2 cm i den konventionelle sort 
Marcelo til 6 cm i hybridsorten KWS Magni-
fico. Den stråforkortende effekt er i de fleste 
sorter lidt mindre end i de seneste års forsøg. 
I Tabelbilaget, tabel C2 kan resultaterne af de 

Tabel 2. Vinterrugsorter, landsforsøg 2009, 
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 4 6 5 6
Rotari 77,7 80,1 79,3 100 2 78,8
KWS Magnifico2) 21,5 15,7 17,6 122 2 79,1
Palazzo2) 17,8 12,8 14,5 118 2 78,4
Evolo2) 15,0 13,8 14,2 118 2 78,4
KWS Olympio2) 18,4 11,8 14,0 118 2 79,8
Visello2) 13,2 8,3 9,9 112 2 78,7
Kapitaen 8,0 7,7 7,8 110 3 78,3
Carotop 1,7 1,8 1,8 102 2 78,3
Marcelo 2,5 -2,9 -1,1 99 2 77,7
LSD 4,3 3,9 3,1

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

Tabel 3. Vækstregulering af vinterrugsorter 
2009. (C2)
A: Ingen vækstregulering
B: 1,5 liter Cycocel 750 + 1,0 liter Terpal pr. 
ha. (BI = 1,8)

Vinterrug

Karakter
for

lejesæd1)

Strå- 
længde,

cm
Udbytte,
hkg pr. ha

Merudbytte 
for vækst-
regulering,

B-A2)

A B A B A B brutto netto

Antal forsøg 2 2 2 2 2 2
Rotari 2 1 128 123 74,1 75,2 1,1 -3,9
KWS Magnifico3) 2 1 123 117 87,8 92,4 4,6 -0,4
Evolo3) 1 1 120 116 88,2 88,4 0,2 -4,8
Palazzo3) 1 0 127 123 85,7 88,4 2,7 -2,3
KWS Olympio3) 1 1 124 120 88,1 88,4 0,3 -4,7
Visello3) 1 0 120 116 87,5 85,4 -2,1 -7,1
Kapitaen 2 1 126 122 78,4 83,5 5,1 0,1
Carotop 2 1 128 123 78,7 77,2 -1,5 -6,5
Marcelo 2 1 133 131 74,0 75,0 1,0 -4,0
LSD 5,6 5,6 ns

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.
2) LSD for vekselvirkning mellem sort og vækstregulering: ns. 
3) Hybrid.

Landsforsøget med vinterrugsorter ved Ør-
bæk på Østfyn er blevet kasseret på grund af 
kraftige snegleangreb. (Foto: Morten Haa-
strup, Landscentret, Planteproduktion).
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to gennemførte forsøg med og uden vækstre-
gulering ses i detaljer.

Foderværdi i vinterrugsorter 2008
Som i de to foregående år blev udvalgte vin-
terrugsorter i landsforsøgene i 2008 analyseret 
for indholdet af foderenheder. Der blev ana-
lyseret prøver af fem sorter fra tre udvalgte 
lokaliteter, hvor der var opnået normale ud-
bytter, dvs. de var ikke stærkt 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 dette årets høst vil ligeledes blive analy-
seret for foderværdi. Analyseresultaterne fra 
2009 publiceres, så snart foderværdianaly-
serne foreligger. Analyseresultaterne fra høst 
2008 ses i tabel 4.

Supplerende forsøg med vinterrug-
sorter
Resultaterne af årets to supplerende forsøg 
med vinterrugsorter er præsenteret i tabel 5. 
Hybridsorten Palazzo, der også er blandt de 
højestydende i årets landsforsøg, yder i gen-
nemsnit af forsøgene det største udbytte, ef-
terfulgt af hybridsorten Visello, der præstere-
de det største udbytte i sidste års supplerende 
forsøg med vinterrugsorter.

Vinterrugsorternes egenskaber og 
flere års resultater
Registreringerne i årets observationsparcel-
ler med vinterrugsorter ses i tabel 6. Der er i 

2009, ligesom i sidste års observationsparcel-
ler, kun konstateret en dags forskel imellem 
de tidligste og de sildigste vinterrugsorters 
modenhedsdato. I 2009 er der 16 cm forskel 
i strålængden mellem den korteste sort, hy-
bridsorten Visello, og den længste sort, popu-
lationssorten Marcelo.
 I årets observationsparceller er der generelt 
givet lidt lavere karakterer for lejesæd i 2009 
end i de seneste par år. Mest lejesæd er i år 
observeret i den konventionelle sort Kapitaen 
med karakteren 3,3, mens der i den ligeledes 
konventionelle sort Rotari med karakteren 1,9 
er observeret mindst lejesæd.
 Meldugangrebene i årets observationspar-
celler har været på et middel niveau og vari-
erer fra 1,2 procent dækning i sorterne KWS 
Olympio og Marcelo til 4,2 procent dækning 
i sorten Visello. Angrebene af skoldplet ligger 
i årets observationsparceller på niveau med 

Tabel 4. Vinterrugsorternes rangering i for-
hold til udbyttet af foderenheder, FEsv pr. 
ha, landsforsøg 2008. Se afsnittet om Sorter, 
anmeldere, priser, midler og principper ved-
rørende definition 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
Rotari 110,6 110,0 79,2 100 74,6 8.251 8.206
Visello1) 109,3 108,9 77,6 117 87,3 9.542 9.507
Evolo1) 109,4 109,1 77,9 116 86,5 9.463 9.437
Palazzo1) 109,0 108,8 77,7 115 85,6 9.330 9.313
Marcelo 108,7 108,6 77,9 104 77,4 8.413 8.406
LSD ns ns

1) Hybrid.

Tabel 5. Vinterrugsorter, supplerende forsøg 
2009, med vækstregulering. (C3)

Vinterrug

Pct. 
dækning 

med
skoldplet

Udb. og 
merudb.,
hkg pr. ha

Fht. for 
udbytte

Rum-
vægt,

kg pr. hl

Antal forsøg 2 2 2
Rotari 1 57,9 100 77,4
Palazzo1) 3 14,3 125 76,9
Visello1) 3 11,8 120 77,3
Evolo1) 3 11,2 119 77,2
Rasant1) 0,8 11,0 119 75,9
Askari 90 % + Plato1) 1 9,1 116 77,3
Carotop 1 6,4 111 77,2
LSD ns

1) Hybrid.

Tabel 6. Vinterrugsorternes egenskaber i ob-
servationsparcellerne 2009

Vinterrug

Dato 
for 

moden-
hed

Strå-
længde, 

cm

Kar. for 
leje-
sæd1)

Procent dækning med

mel-
dug

skold-
plet

brun-
rust

Antal forsøg 7 7 10 5 12 9
Carotop 3/8 133 2 2,6 6 57
Evolo2) 3/8 129 3 2,1 6 39
KWS Magnifico2) 3/8 132 3 2,1 4,2 20
KWS Olympio2) 2/8 128 3 1,2 6 12
Kapitaen 3/8 131 3 1,9 5 22
Marcelo 2/8 143 2 1,2 6 11
Palazzo2) 3/8 135 3 1,5 4,9 17
Rotari 3/8 137 2 2,9 7 14
Visello2) 3/8 127 3 4,2 6 44

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.
2) Hybrid.
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dem, der er observeret de senere år, og vari-
erer fra 4,2 procent dækning i sorten KWS 
Magnifico til 7 procent dækning i sorten Ro-
tari. Angrebet af brunrust, der har ligget på 
et endnu højere niveau end de foregående år, 
varierer fra 11 procent dækning i sorten Mar-
celo, der også sidste år var mindst ramt, til 
hele 57 procent dækning i sorten Carotop, der 
ligeledes var blandt de hårdest ramte i 2008.
 Valg af vinterrugsort beror især på en vur-
dering af, hvordan sorterne har klaret sig ud-
byttemæssigt igennem flere års forsøg. De 
gennemsnitlige forholdstal for udbytte i de 
seneste to til fem års landsforsøg med vinter-
rugsorter ses 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 godt og 
hurtigt overblik over, hvordan sorterne har 
klaret sig gennem flere års afprøvning.
 Kun seks vinterrugsorter har til høst 2009 
udgjort mere end 1,0 procent af salget af cer-
tificeret udsæd. Sorternes procentandel af ud-
sædssalget fremgår af tabel 8. Hybridsorter-
nes andel af salget er igen steget og udgør til 

høst 2009 hele 78 procent af salget mod 53 
procent af det samlede salg i 2008.

Sygdomme
I figur 1 ses udviklingen af skadegørere i vin-
terrug i 2009 i Planteavlskonsulenternes Re-
gistreringsnet. Det fremgår, at angrebene har 
været moderate. I nogle marker har der været 
sene, men kraftige angreb af brunrust fra be-
gyndelsen af juni. Brunrust kan være meget 
tabsvoldende.

Figur 1. Udviklingen af skadegørere i vinter-
rug i 2009 i Planteavlskonsulenternes Regi-
streringsnet.

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

Vinterrug 2005-2009 2006-2009 2007-2009 2008-2009

Rotari 101 102 103 100
Evolo1) 121 122 121 117
Marcelo 101 101 102 102
Carotop 104 105 106 101
Rotari 101 102 103 100
Visello1) 116 117 115
Palazzo1) 122 117
Kapitaen 106

1) Hybrid.

Tabel 8. Vinterrugsorter, der har udgjort 
mere end 1,0 procent af den solgte udsæd til 
høst 2009. Tabellen viser sortens andel af 
den solgte udsæd

Høstår 2005 2006 2007 2008 2009

Visello1) 20 36
Evolo1)  8 25 27
Picasso1) 31 30 21  8 15
Carotop 21 24 31 41 12
Rotari  1  6
Marcelo  5  3
Andre sorter 48 46 40 0  0

1) Hybrid.

Gulrust i rug ses meget sjældent, men er set 
i enkelte marker i 2009. Smitten menes at 
komme fra angrebne triticalemarker. (Foto: 
Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret, Plante-
produktion).
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Triticale – sorter

To af to mulige til Vuka

Vuka er for andet år i træk den højestydende 
triticalesort i landsforsøgene. I år er sorten 
med i landsforsøgene for anden gang og giver 
5 procent større udbytte end målesorten SW 
Valentino. Sorterne Cando og Korpus følger 
efter med henholdsvis 4 og 3 procent større 
udbytte end målesorten.
 På trods af den lave kornpris har svampe-
bekæmpelsen i årets landsforsøg med og uden 
svampebekæmpelse været rentabel i ni af de ti 
afprøvede triticalesorter. Det skyldes kraftige 
angreb af især gulrust, der i den meget modta-
gelige sort Dinaro betyder et nettomerudbytte 
på 16,9 hkg pr. ha for den gennemførte be-
handling.
 Vuka opnåede det største udbytte af foder-
enheder pr. ha blandt de fem triticalesorter, 
der i 2008 blev analyseret for indholdet af 
foderenheder til svin. I undersøgelsen havde 
Cando og Dinaro dog det højeste indhold af 
foderenheder pr. hkg, men Vuka kompense-
rede altså for det gennem et større kerneud-
bytte.
 Et stort og stabilt udbytte gennem flere års 
forsøg er blandt de mest betydende parametre 
ved valg af triticalesort. Forholdstallene for 
udbytte igennem de seneste fem års landsfor-
søg er vist i tabel 1.

Tabel 1. Flere års udbytte i triticalesorter, 
forholdstal for udbytte

Triticale 2005 2006 2007 2008 2009

SW Valentino 100 100 100 100 100
Dinaro 92 100 105 103 98
SW Talentro 93 98 96 96 87
Cando 106 99 104 104
Korpus 106 106 103 103
Vuka 107 105
Tarzan 102
Ragtac 100
Pigmej 95

Vælg en triticalesort, der

•  har god overvintringsevne,

•  har givet et stort udbytte, gerne gen-
nem flere år og også uden svampebe-
kæmpelse,

•  kun er lidt modtagelig for gulrust, mel-
dug, skoldplet, brunrust og Septoria,

•  er stråstiv og forholdsvis kortstrået, så 
behovet for vækstregulering kan mini-
meres.

Strategi

Yderligere informationer om triticale- 
sorterne findes på www.SortInfo.dk.

Læ
sm

ere

I landsforsøgene med triticalesorter har der 
i 2009 været kraftige angreb af gulrust flere 
steder. Sorten Dinaro har været hårdest ramt 
af angrebene, men også i de to sorter på bil-
ledet, Korpus og Cando, er der set kraftige 
angreb, og som følge heraf er der høje netto-
merudbytter for svampebekæmpelsen. (Foto: 
Morten Haastrup, Landscentret, Plantepro-
duktion).
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Sortsforsøg
I 2009 er der kun afprøvet ti triticalesorter i 
landsforsøgene. Det er en sort mindre end sid-
ste år. SW Valentino har igen været målesort. 
Der er i gennemsnit af årets syv gennemførte 
forsøg høstet 84,1 hkg pr. ha i målesorten. Det 
er 2,8 hkg pr. ha mindre end sidste år, men 
15,2 hkg pr. ha mere end i 2007. I tabel 2 er 
resultaterne af årets syv gennemførte forsøg 
præsenteret. De er opdelt på Øerne, Jylland 
og hele landet. Indholdet af råprotein ligger i 
2009 noget højere end det meget lave niveau i 
sidste års forsøg.
 I tre af årets landsforsøg med triticalesorter 
er sorterne afprøvet med og uden bladsvam-
pebekæmpelse. Det er i forsøgene tilstræbt 
at anvende en mængde af svampemidler, der 
svarer til måltallet for svampemidler i triti-
cale i Pesticidplan 2004-2009. Måltallet på 
0,30 svarer til en meget begrænset indsats. I 
2009 har der været usædvanligt meget gulrust 
i forsøgene, og den begrænsede indsats med 
svampemidler i årets forsøg har ikke været 
tilstrækkelig til at holde de mest modtagelige 
sorter helt fri for gulrust. I tabel 3 er vist det 
beregnede nettomerudbytte for den gennem-
førte behandling. Udgiften til svampebekæm-
pelsen i årets forsøg svarer til 3,3 hkg pr. ha, 
når der regnes med en kornpris på 75 kr. pr. 
hkg. Beregningerne af nettomerudbytterne 

viser, at svampesprøjtningen er rentabel i ni 
af de ti sorter, der er afprøvet i årets forsøg. 
På trods af den lave kornpris er der, som det 
fremgår af tabel 3, god betaling for svampe-
bekæmpelsen i de gulrustmodtagelige sorter.

Foderværdi i triticalesorter 2008
Ligesom de foregående år blev udvalgte tri-
ticalesorter i landsforsøgene i 2008 under-
søgt for indholdet af foderenheder. Der blev 
i 2008 analyseret prøver af fem triticalesorter. 
Der blev som tidligere analyseret prøver fra 
tre lokaliteter, hvor der var opnået normale 
udbytter, så analyserne med størst mulig sik-

Tabel 2. Triticalesorter, landsforsøg 2009, 
med svampebekæmpelse. (D1)

Triticale

Udbytte og 
merudb.,
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 2 5 7 7 7
SW Valentino 88,9 82,1 84,1 100 11,4 72,4
Vuka 3,1 5,0 4,5 105 11,7 75,4
Cando 1,5 4,5 3,6 104 10,7 73,1
Korpus 1,8 2,5 2,3 103 11,3 72,5
Tarzan 2,6 0,9 1,4 102 11,6 74,2
Ragtac -1,1 1,0 0,4 100 11,2 71,3
Dinaro -3,4 -1,4 -2,0 98 10,5 69,7
Pigmej -12,7 -1,2 -4,5 95 11,1 72,7
SW Talentro -15,8 -9,5 -11,3 87 12,2 74,3
LSD ns 5,5 5,1

Tabel 3. Svampebekæmpelse i triticalesorter, 2009. (D3)
A: Ingen svampebekæmpelse
B: 0,15 liter Comet + 0,15 liter Folicur EC 250 pr. ha (BI = 0,30), udbragt på en gang, eller 
0,2 liter Folicur EC 250 + 0,15 liter Tern + 0,4 liter Comet pr. ha (BI = 0,75), udbragt ad to 
gange

Triticale

Procent dækning i A Udbytte,
hkg pr. ha

Merudbytte for 
svampebekæmpelse, B-A1)

meldug brunrust gulrust Septoria A B brutto netto

Antal forsøg 3 3 3 3 3 3
SW Valentino 0 0 5 0,1 60,8 70,7 9,9 6,6
Cando 0 0 2 0,2 64,0 75,7 11,7 8,4
Gringo 0 0 0 0,08 68,7 73,1 4,4 1,1
Ragtac 0,4 0 0 0,07 68,2 72,6 4,4 1,1
Korpus 0 0 1 0,09 59,7 72,4 12,7 9,4
Vuka 0 0 0 0,05 69,1 71,1 2,0 -1,3
Tarzan 0 0 2 0,2 61,9 69,7 7,8 4,5
Pigmej 0 0 0 0,09 64,2 68,7 4,5 1,2
Dinaro 0 0 10 0,1 47,3 67,5 20,2 16,9
SW Talentro 0,6 0 0,03 0,1 59,4 64,7 5,3 2,0
LSD 5,9 5,9 ns

1) LSD: Merudbytte for svampebekæmpelse: 2,6.
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kerhed viser forskelle i sorternes kvalitet. Prø-
ver fra årets høst bliver ligeledes analyseret 
for foderværdi. Analyseresultaterne fra 2009 
vil blive publiceret, så snart foderværdianaly-
serne foreligger. Analyseresultaterne fra høst 
2008 er præsenteret i tabel 4.

Supplerende forsøg med triticale-
sorter
I 2009 er der gennemført fire supplerende for-
søg med seks af de triticalesorter, der har været 
med i landsforsøgene. Resultatet af de supple-
rende forsøg er præsenteret i tabel 5. Ligesom 
sidste år klarer sorterne Cando og Korpus sig 
bedst i de supplerende forsøg. Rangeret efter 
udbytte ligger sorterne i samme rækkefølge i 
de supplerende forsøg som i landsforsøgene, 
selv om udbytteniveauet i årets supplerende 
forsøg er noget lavere end i landsforsøgene.

Triticalesorternes egenskaber og flere 
års resultater
I tabel 6 ses årets registreringer i observati-
onsparcellerne med triticalesorter. I 2009 har 
der, i lighed med sidste år, kun været to dages 
forskel i modenhedsdato mellem den tidligste 

sort SW Valentino og de sildigste sorter Pig-
mej, Ragrac, Tarzan og Vuka. Strålængden 
har varieret fra 85 cm i sorten Dinaro til 117 
cm i sorten Tarzan. I årets observationsparcel-
ler er der ikke observeret lejesæd i sorterne 
Cando, Dinaro og Pigmej, mens der er regi-
streret mest lejesæd i den langstråede sort Tar-
zan, der har fået en karakter på 2,9.
 I 2009 har både brunrust- og især gulrustan-
grebene ligget på et højt niveau i observations-
parcellerne. Til gengæld har meldugangrebene 
i årets observationsparceller været moderate. 
Mest meldug er observeret i sorten Ragtac 
med 7 procent dækning, mens der som sidste 
år slet ikke er observeret meldug i sorten Di-
naro. Septoriaangrebene har ligeledes været 
moderate og på niveau med 2008. I sorterne 
SW Talentro og Vuka er der ikke set angreb 
af Septoria overhovedet, mens der i sorten Di-
naro med 13 procent dækning er observeret de 
kraftigste angreb. Der er som i landsforsøgene 
observeret meget kraftige angreb af gulrust på 
flere lokaliteter i 2009. Den højeste angrebs-
grad er observeret i sorten Dinaro med 62 pro-

Tabel 4. Triticalesorternes udbytte af foderenheder, FEsv pr. ha, landsforsøg 2008. Se afsnittet 
om Sorter, anmeldere, priser, midler og principper 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 7 7 7 7   
SW Valentino 111,2 110,4 10,6 77,3 100 86,9 9.663 9.594
Vuka 111,3 110,5 11,0 77,8 107 93,2 10.373 10.299
Cando 113,6 112,3 10,2 77,6 104 90,8 10.315 10.197
Dinaro 113,4 112,2 10,0 76,0 103 89,9 10.195 10.087
Korpus 109,2 108,7 10,8 77,5 103 89,3 9.752 9.707
LSD 2,9 2,2       

Tabel 5. Triticalesorter, supplerende forsøg 
2009, med svampebekæmpelse. (D2)

Triticale

Pct. dækning 
med

Udb.
og mer-

udb.,
hkg

pr. ha

Fht. for 
udbytte

Pct. rå-
protein

Rum-
vægt,

kg pr. hlgulrust Septoria

Antal forsøg 4 4 4 4 4
SW Valentino 3 0,3 72,1 100 11 69,1
Cando 0,3 0,2 10,5 115 10 69,9
Korpus 0,5 0,1 5,3 107 10,4 69,7
Dinaro 3 0,2 2,2 103 10 67,2
SW Talentro 0,2 0,02 0 100 11,4 70,3
LSD ns

Tabel 6. Triticalesorternes egenskaber, obser-
vationsparceller 2009

Triticale

Dato 
for 

moden-
hed

Strå-
læng-

de,
cm

Kar. 
for 

leje-
sæd1)

Procent dækning med

mel-
dug

Sep-
toria

gul-
rust

brun-
rust

Antal forsøg 6 8 7 13 2 17 9
Cando 1/8 86 0 0,7 8 14 11
Dinaro 1/8 85 0 0 13 62 2,1
Korpus 1/8 110 1,4 0,2 4 29 0
Pigmej 2/8 93 0 0,7 4,5 0 0,2
Ragtac 2/8 98 0,7 7 7 0,5 0,3
SW Talentro 1/8 89 0,1 1,1 0 0,08 36
SW Valentino 31/7 110 0,6 0,1 10 49 1,2
Tarzan 2/8 117 2,9 0,08 7 27 8
Vuka 2/8 107 1,1 0,3 0 0,01 0

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.
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cent dækning, men også sorterne Korpus, SW 
Valentino og Tarzan har med henholdsvis 29, 
49 og 27 procent dækning været kraftigt an-
grebet. Til gengæld er der slet ikke set angreb 
af gulrust i sorten Pigmej. Også angrebene af 
brunrust har været kraftige i årets observati-
onsparceller med triticalesorter. Angrebene er 
kommet relativt sent, men har alligevel nået en 
dækning på 36 procent i sorten SW Talentro. 
Sorterne Korpus og Vuka er til gengæld gået 
helt fri for angreb af brunrust.
 Et stort og stabilt udbytte bør være blandt 
de egenskaber, der vægtes højest ved valg af 
triticalesort. Gennemsnittet af forholdstallene 
for udbytte gennem de seneste to til fem år 
fremgår af tabel 7 for de sorter, der har væ-
ret med i perioden. Resultaterne i tabel 7 kan, 
sammenholdt med resultaterne i tabel 1, give 
et godt overblik over, hvordan sorterne har 
klaret sig gennem flere års dyrkning.
 Til høst 2009 har kun fire triticalesorter ud-
gjort mere end 1,0 procent af salget af certi-
ficeret udsæd. De enkelte sorters andel af ud-
sædssalget fremgår af tabel 8. Det seneste par 
års dominerende sort, SW Valentino, er med 
27 procent af salget forvist til en tredjeplads 
efter sorterne Dinaro og Korpus, der har ud-
gjort henholdsvis 41 og 30 procent af salget. 
De tre sorter har således tilsammen udgjort 
over 98 procent af salget.

Sygdomme
I figur 1 til 3 ses udviklingen af skadegørere 
i triticale i 2009 i Planteavlskonsulenternes 
Registreringsnet. Det fremgår, at gulrust har 
været den altdominerende skadegører, og der 
har optrådt helt usædvanligt kraftige angreb i 
mange marker, hvilket især har været et pro-
blem i økologiske marker. Allerede i første 
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Tabel 7. Triticalesorter, forholdstal for ud-
bytte, gennemsnit over to til fem år

Triticale 2005-2009 2006-2009 2007-2009 2008-2009

SW Valentino 100 100 100 100
Dinaro 100 102 102 101
SW Talentro 94 94 93 92
Cando 103 102 104
Korpus 105 104 103
Vuka 106

Tabel 8. Triticalesorter, der har udgjort mere 
end 1,0 procent af den solgte udsæd til høst 
2009. Tabellen viser sorternes procentandel 
af den solgte udsæd

Høstår 2005 2006 2007 2008 2009

Dinaro 3 13 24 41
Korpus 9 3 3 1 30
SW Valentino 2 45 61 63 27
Mungis 1
Andre sorter 89 49 23 12 0

Figur 1. Udviklingen af skadegørere i triticale 
i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet.

Figur 2. Udviklingen af gulrust i de seneste 
seks år i Planteavlskonsulenternes Registre-
ringsnet.
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uge af april er der meldt om de første angreb. 
Angrebene har udviklet sig løbende og er ble-
vet kraftigere og kraftigere. I mange marker 
er der også set kraftige angreb i aksene. An-
grebene har i starten været kraftigst i Dinaro 
og Valentino, men senere har der også været 
kraftige angreb i mange marker med Korpus.

Der er udført et enkelt forsøg i sorten Dinaro 
med en sen supplerende svampesprøjtning i 
vækststadium 71 den 22. juni i en mark med 
kraftige angreb af gulrust. Der er i marken 
tidligere blevet sprøjtet den 27. april med 
0,25 liter Folicur og den 22. maj med 0,6 liter 
Folicur pr. ha. Der er iagttaget udbredte an-
greb i akset, og spørgsmålet er gået på, om 
sprøjtning i vækststadium 71 stadig kan være 
rentabel, hvorfor Agri Nord har afprøvet dette 
i forsøget. Der er ikke opnået merudbytter for 
den sene supplerende behandling. Se nærmere 
i Tabelbilaget, tabel D3.
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Dinaro Korpus SW Valentino

Figur 3. Udviklingen af gulrust i forskellige 
sorter i Planteavlskonsulenternes Registre-
ringsnet.

Udføres gulrustbekæmpelsen for sent, bliver 
gulrust ikke stoppet effektivt. Svampen har 
her nået at brede sig nogle dage inde i bladet, 
uden der har været synlige angreb. Er svam-
pen meget tæt på at bryde frem og blive syn-
lig på bladene på sprøjtetidspunktet, ses gule 
områder uden rustpustler, eller der ses gule 
områder med lidt pustler. Randen på de gule 
områder er tit mørke som på billedet. (Fotos: 
Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret, Plante-
produktion).

Gulrusten har i 2009 bredt sig til aksene i 
mange marker. (Fotos: Ghita Cordsen Niel-
sen, Landscentret, Planteproduktion).
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Størst udbytte i Hereford

Hereford er den højestydende vinterhvedesort 
i landsforsøgene i 2009. Hereford giver som 
gennemsnit af årets ni landsforsøg et udbytte, 
der er 3 procent større end målesortsblan-
dingens. Næsten samme udbytte er høstet i 
sorten Oakley, der også ligger 3 procent over 
målesortsblandingens udbytte. De tre sorter 
Marselis, Gravitas og Lear følger umiddelbart 
efter med et udbytte, der er 2 procent større 
end målesortsblandingens.
 Merudbytterne for svampebekæmpelse er i 
2009 en smule højere end sidste år i de fleste 
af sorterne. Det højeste merudbytte på 7,9 hkg 
pr. ha er høstet i sorten Conqueror, der også i 
2008 gav det højeste merudbytte for den gen-
nemførte behandling. På trods af de højere 
merudbytter er den gennemførte behandling 
kun rentabel i 14 af de 58 afprøvede sorter i 
2009. Det skyldes især den lave kornpris på 
80 kr. pr. hkg, der betyder, at den gennemførte 
svampebekæmpelse i gennemsnit svarer til en 
udgift på 5,3 hkg pr. ha.
 Ligesom de foregående år blev udvalgte 
vinterhvedesorter i landsforsøgene 2008 ana-
lyseret for indhold af foderenheder til svin. 
Omregnet til foderenheder til svin pr. ha blev 
de største udbytter i 2008 høstet i sorten Con-
queror, efterfulgt af sorten Oakley. Blandt de 
sorter, der har været udbredt i dyrkningen til 
høst 2009, præsterede Oakley sammen med 
Hereford de største udbytter i 2008, målt som 
foderenheder til svin pr. ha.
 Vælg en vinterhvedesort, der igennem flere 
års forsøg har præsteret et stort og stabilt ud-
bytte under varierende dyrkningsbetingelser. 
Forholdstal for udbytte i de seneste fem års 
landsforsøg med vinterhvedesorter er præsen-
teret i tabel 1 senere i dette afsnit.

Vælg en vinterhvedesort, der

•  har givet et stort udbytte gennem flere 
års forsøg,

•  har en god og dokumenteret vinterfast-
hed, 

•  er så stråstiv, at den kan klare sig uden 
vækstregulering,

•  er modstandsdygtig over for følgende 
sygdomme i prioriteret rækkefølge: 
Effektiv resistens mod gulrust.

 Effektiv resistens mod meldug.
 God resistens mod Septoria.
 God resistens mod brunrust.

Kun i områder, hvor der sjældent eller al-
drig er problemer med overvintring, kan 
der vælges sorter, hvor der er tvivl om 
vinterfastheden. En satsning på decide-
rede brødhvedesorter er aktuel, hvis der 
er rimelig sikkerhed for afsætning til en 
fornuftig pris.

Strategi

Årets forsøg med vinterhvedesorter ved Århus. 
Udbytteniveauet i årets ni gennemførte forsøg 
er højt. Kun 13 af de 58 sorter i afprøvningen 
præsterer et udbytte, der er større end måle-
sortsblandingens. (Foto: Morten Haastrup, 
Landscentret, Planteproduktion).

Yderligere informationer og hjælp til 
sortsvalget findes på www.SortInfo.dk, 
herunder også faciliteten SortsValg.

Læ
sm

ere
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Kvælstofbehovet i vinterhvede efter korn har 
været 16 kg kvælstof pr. ha højere i 2009 end 
i de foregående fem år.
 Udbyttet ved den optimale kvælstofmæng-
de har været godt 15 hkg pr. ha større i 2009 
end i årene forud. Kvælstofudnyttelsen har i 
2009 været større end normalt. Marginalopta-
gelsen af kvælstof er således over 50 procent. 
Alligevel bevirker det store udbytte, at prote-
inprocenten i 2009 er usædvanligt lav. Ved en 
tilførsel på 200 kg kvælstof pr. ha er protein-
indholdet i kerne kun 10,0 procent mod 11,5 
procent i de foregående fem år.

Mellemafgrøder mellem to vinter-
hvedeafgrøder
Mellemafgrøder dyrkes mellem to vintersæds-
afgrøder med henblik på at opsamle kvælstof 
i den pågældende periode. Der har været stor 
interesse for mellemafgrøder, da en eventuel 
ligestilling mellem efterafgrøder og mellem-
afgrøder vil gøre det muligt at opretholde 
sædskifter udelukkende baseret på vintersæd. 
Med den nuværende lovgivning kan mellem-
afgrøder dog ikke erstatte efterafgrøder, men i 
Grøn Vækst er der lagt op til, at mellemafgrø-
der kan erstatte efterafgrøder.
 I et samarbejdsprojekt mellem Aarhus 
Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet (DJF) og Landscentret blev der i 
2007 til 2008 og 2008 til 2009 gennemført 
forsøg til belysning af effekten af mellemaf-
grøder i vinterhvede. Resultaterne viser, at 
under optimale forhold for høst af hvede og 
gode vækstforhold indtil såning af den næste 
hvedeafgrøde har olieræddike, dyrket som en 
mellemafgrøde, potentiale til at optage en be-
tydelig kvælstofmængde og dermed reducere 
jordens indhold af uorganisk kvælstof i efter-
årsmånederne. Resultaterne tyder også på, at 
en mellemafgrøde kan have en positiv ind-
flydelse på kerneudbyttet i den efterfølgende 
hvedeafgrøde.

Vinterhvede – gødskning

Kvælstofbehovet er højt i 2009

Olieræddike, udsået som mellemafgrøde før 
høst, kan vokse sig ganske stor inden om-
pløjning i efteråret. Denne olieræddike er 
sået cirka 1. juli, og billedet er taget den 10. 
september. (Foto: Rolf Thostrup Poulsen, 
Landscentret, Planteproduktion).
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Arterne enårig rapgræs, vindaks, alm. rajgræs, 
ital. rajgræs, agerrævehale, alm. rapgræs, gold 
hejre, blød hejre og væselhale er efterhånden 
så udbredte, at forebyggelse og bekæmpelse 
skal sættes ind i tide og efter behov.

Enårig rapgræs
To års forsøg med tidspunkt for bekæmpelse 
af enårig rapgræs viser, at enårig rapgræs skal 
bekæmpes meget tidligt, mens græsset er under 
fremspiring, hvis der anvendes jordmidler som 
Flight og Boxer. Flight indeholder pendime-
thalin, som er aktivstoffet i Stomp. Bladmidler 
som Othello og Atlantis OD virker bedst på 
de helt små planter og bør anvendes, så snart 
græsset er spiret frem med første blad.
 Med godkendelsen af Atlantis OD blev der 
mulighed for en mere effektiv bekæmpelse af 
enårig rapgræs om foråret. To års forsøg viser, 
at der ved ‘normal’ bestand af enårig rapgræs 
ikke opnås merudbytter for forårsbekæmpelse 
af enårig rapgræs med Atlantis OD, når græs 
og tokimbladet ukrudt er bekæmpet i efteråret.

Rajgræs
Årets forsøg viser, at ital. rajgræs i tætte be-
stande kan koste omkring halvdelen af udbyt-
tet, hvis der ikke gennemføres en effektiv be-
kæmpelse. Et af forsøgene viser, at bestanden 
af ital. rajgræs kan blive så stor, at kemisk be-
kæmpelse alene ikke er mulig, men at der på 
sådanne arealer skal sættes ind med ændringer 
i sædskifte og kulturtekniske foranstaltninger 
for at nedbringe frøpuljen.

Væselhale
Selv om væselhale har bredt sig til mange are-
aler, har det været vanskeligt at gennemføre 
forsøg. Resultaterne af alle forsøg fra 2007 til 
2009 viser, at Flight, Boxer og Atlantis OD, 
anvendt om efteråret, har en væsentlig effekt 
mod væselhale. Det er muligt at opnå god ef-
fekt ved at kombinere anvendelsen af høj dosis 
af Flight/Boxer under fremspiringen af væsel-
hale med Atlantis OD et par uger senere.

Vinterhvede – ukrudt

Tidlig sprøjtning giver høj effekt mod enårig 
rapgræs

Bestand af resistent agerrævehale, der har 
modstået sprøjtning med både Lexus og Pri-
mera Super. Det er nødvendigt at forebygge 
udvikling af herbicidresistens ved at skifte 
mellem midler samt ved at forebygge gennem 
sædskifte og dyrkningsteknik. (Foto: Poul 
Henning Petersen, Landscentret, Plantepro-
duktion).

Planlæg ukrudtsbekæmpelsen ud fra
kendskab til markens ukrudtsbestand, 
så der kan sprøjtes under græsukrudtets 
fremspiring 10 til 18 dage efter såning. 
Det korteste interval ved tidlig såning 
først i september og lune forhold.

Gå markerne igennem i slutningen af 
marts og sprøjt først i april, hvor ukrudts-
bekæmpelsen i efteråret har været util-
strækkelig.

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

Husk et sprøjtevindue, så effekten kan 
vurderes.

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

Strategi
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I figur 1 ses fire strategier for svampebekæm-
pelse i vinterhvede. Strategierne er angivet ud 
fra en kornpris på 70 til 100 kr. pr. hkg. I for-
søgene har strategi 2 og 3 oftest været bedst. I 
strategi 3 er der udført en delt aksbeskyttelse, 
hvor første del af mængden gives, når fanebla-
det er fuldt udviklet, og sidste del cirka to uger 
senere. Dosis til sidst tilpasses efter smittetryk-
ket af Septoria og sortens modtagelighed. I 
strategi 2 har Septoria og/eller meldug udløst 
en bekæmpelse, før fanebladet er udviklet. Do-
sis skævdeles derfor. Der gives en relativt lille 
mængde i vækststadium 35 til 37, hvorefter do-
sis øges ved sprøjtning under skridning.

Septoria har udviklet sig ret sent, mens der er 
fundet en del meldug i mange marker, især i 
Ambition og Audi. Angrebene af gulrust har 
været svage til moderate i de mest dyrkede 
sorter, og brunrust er kommet sent. I gennem-
snit af årets forsøg med svampebekæmpelse 
er der opnået et bruttomerudbytte på 6,5 hkg 
pr. ha. I dette års oversigt er der regnet med en 
hvedepris på 80 kr. pr. hkg, og med denne pris 
er der i mange forsøg kun opnået urentable 
eller lave nettomerudbytter.
 I årene 2005 til 2009 er der opnået relativt 
lave merudbytter for svampebekæmpelse i 
forhold til årene forud. Dette skyldes et rela-
tivt lavt smittetryk (tørre perioder forår eller 
sommer), men også, at de i dag dyrkede sorter 
er mindre modtagelige for Septoria.

Aksbeskyttelsen
Hvis aksbeskyttelsen udføres på én gang, an-
befales Bell + Comet, Bell eller Proline. De-
les aksbeskyttelsen, kan Rubric/Opus/Maredo 
også anvendes en enkelt gang. Rubric har kla-
ret sig lidt bedre end Opus og Maredo.
 Da nettomerudbytterne ved brug af de 
nævnte svampemidler ligger på samme ni-
veau, er det vigtigt at være opmærksom på 
de kemikaliepriser, der er regnet med i forsø-
gene. Udregn derfor nettomerudbytterne med 
egne priser på de enkelte midler.
 Ved forfrugt hvede og samtidig reduceret 
jordbearbejdning vælges midler med effekt 
mod hvedebladplet.
 Den optimale indsats ved aksbeskyttelsen:

Kornpris 70 kr. pr. hkg: 25 procent af nor-• 
maldosis.
Kornpris 100 kr. pr. hkg: 25 til 50 procent • 
af normaldosis.
Kornpris 130 kr. pr. hkg: 50 procent af nor-• 
maldosis.

Deles aksbeskyttelsen, er det den totale 
mængde, som er angivet. Den laveste mængde 
anvendes i sorter, som er mindst modtagelige 
for Septoria, og ved lavt smittetryk. Husk at 
vurdere smittetrykket – uanset kornpris.

Vinterhvede – sygdomme

Moderate merudbytter for svampebekæmpelse

25-50 %

Hvede - svampesprøjtning

30-31 (5/5)
25 %

35-37 (20/5)
15 %

39 (25/5)
15-25 %

59-61 (15/6)
15-25 %

55-59 (10/6)
25-35 %

55-59 (10/6) 

1)

2)

3)

4)

39 (25/5)
15-25 %

59-61 (15/6)
15-25 %

9221 594937312925 69393230 51

Figur 1. Fire strategier for svampesprøjtning 
i vinterhvede. Vækststadier og doser (procent 
af normaldosis) er angivet. Cirka datoer for 
vækststadierne er angivet i parentes. Doser er 
angivet ud fra en kornpris på 70 til 100 kr. 
pr. hkg. Fra omkring vækststadium 32 (2 knæ 
udviklet) anbefales Bell (normaldosis 1,5 liter 
pr. ha), Proline (normaldosis 0,8 liter pr. ha) 
eller Rubric/Opus/Maredo (normaldosis 1,0 
liter pr. ha). Ved rustangreb foretrækkes Bell 
og Rubric/Opus/Maredo. Ved meldugangreb 
tilsættes alle midler et meldugmiddel.
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uge af juli og i nogle tilfælde også i anden uge 
af juli. I gennemsnit af tre forsøg er der opnået 
et nettomerudbytte på 2,4 til 3,3 hkg pr. ha for 
bladlusbekæmpelse 3. til 4. juli.
 I vækstsæsonen er der modtaget mange 
meldinger om utilstrækkelig effekt af blad-
lusbekæmpelsen. Flere har meldt om en bedre 
visuel effekt af Pirimor sammenlignet med 
pyrethroider. I årets forsøg er der ikke set 
bedre effekt af Pirimor end af pyrethroiderne 
Mavrik og Karate, som har indgået i forsø-
gene. Der er ikke i 2009 udført forsøg, hvor 
effekten af en yderligere supplerende behand-
ling mod bladlus er belyst.
 Følgende midler og doser kan anvendes 
til at bekæmpe bladlus i hvede: 0,125 liter 
Fastac, 0,1 kg Karate, 0,1 liter Cyperb 100, 
0,05 til 0,1 liter Mavrik eller 0,05 til 0,125 kg 
Pirimor pr. ha. Der er angivet halv dosis af 
Fastac, Karate og Cyperb og kvart til halv do-
sis af Mavrik og Pirimor. Ved kraftige angreb 
på sprøjtetidspunktet hæves dosis.

Der har været meget kraftige angreb af blad-
lus i mange vinterhvedemarker i hele landet i 
2009. Angrebene har bredt sig eksplosivt fra 
sidste uge af juni og ind i juli.
 Angrebene af hvedegalmyg har overvejen-
de været svage. De fleste steder er der fanget 
hvedegalmyg under bekæmpelsestærsklen i 
feromonfælderne, når vinterhveden har været 
modtagelig for angreb. Vejret har endvidere 
mange steder været ustadigt, køligt og blæ-
sende i perioden, hvor galmyggene har været 
fremme, med dårlige æglægningsbetingelser 
som resultat.

Bekæmpelsestærskler
Bladlus bekæmpes, når den vejledende be-
kæmpelsestærskel overskrides:

Frem til og med vækststadium 73: 40 pro-• 
cent angrebne strå, hvis der ikke er behov 
for svampebekæmpelse.
Frem til og med vækststadium 73: 25 pro-• 
cent angrebne strå, hvis der samtidig er be-
hov for svampebekæmpelse.

Når behovet for en sen bekæmpelse omkring 
vækststadium 73 (tidlig mælkemodent sta-
dium) vurderes, skal der også tages hensyn 
til mængden af bladlus i aksene og afgrødens 
“grønhed”. I 2009 har der været 100 procent 
angrebne aks i mange marker, men der har 
været stor forskel på, hvor store “klynger” af 
bladlus der har siddet i aksene, og hvor mange 
bladlus der har siddet nedad stænglerne. Jo 
flere bladlus pr. aks, og jo mere grøn afgrøden 
er omkring vækststadium 73, jo større er mu-
ligheden for at få et positivt nettomerudbytte 
ved en relativt sen behandling.
 Følg udviklingen af bladlus i Planteavls-
konsulenternes Registreringsnet (se www.
landbrugsinfo.dk/regnet) i vækstsæsonen.
 I forsøget med de kraftigste angreb af blad-
lus i 2009 er der opnået cirka 14 hkg pr. ha i 
nettomerudbytte for bladlusbekæmpelse efter 
skridning den 2. juni.
 Det har i 2009 i marker med kraftige angreb 
været rentabelt at bekæmpe bladlus i første 

Vinterhvede – skadedyr

Meget kraftige angreb af bladlus i hele landet

På billedet ses et mørkt område i marken, 
som ikke er sprøjtet mod bladlus. Området er 
sprøjtet mod svampesygdomme. I marken har 
der været kraftige angreb af bladlus. Land-
manden har undladt at sprøjte det lille om-
råde, fordi der her har været feromonfælder 
til at følge flyvningen af hvedegalmyg. (Foto: 
Jacob Sander Larsen, Sønderborg).
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Vinterhvede

Sortsafprøvning
Et stort og stabilt udbytte igennem flere års 
forsøg er blandt de parametre, der bør lægges 
størst vægt på ved valg af vinterhvedesort. For-
holdstal for udbytte i de seneste fem års lands-
forsøg med vinterhvedesorter ses i tabel 1.
 I 2009 er i alt 58 sorter af vinterhvede af-
prøvet i landsforsøgene. Det er en stigning på 
to sorter i forhold til i 2008. Som i de fore-
gående år er der stor interesse for at afprøve 
nye sorter, og 27 af sorterne i årets forsøg er 
nye i landsforsøgene. I årets forsøg består må-
lesortsblandingen af sorterne Ambition, Fru-
ment, Contact og Hereford. I forhold til sidste 
år er Skalmeje erstattet af Contact.
  I 2009 er der gennemført ni forsøg med et 
gennemsnitligt udbytte i målesortsblandingen 
på 100,7 hkg pr. ha. Det svarer til et fald på 
5,1 hkg pr. ha i forhold til sidste års rekordud-
bytte, men er hele 19,4 hkg pr. ha mere end i 
2007. Kun 13 af de afprøvede sorter præsterer 
i årets landsforsøg et større udbytte end må-
lesortsblandingen. Det viser, at de afprøvede 
sorter skal leve op til temmelig høje krav, hvis 
de skal klare sig godt i forhold til referencen, 
hvor én sort i målesortsblandingen hvert år er-
stattes af en ny og højereydende sort.
 I tabel 2 ses resultaterne af årets landsfor-
søg med vinterhvedesorter. Resultaterne er 
opdelt på Øerne, Jylland og hele landet. Som 
de foregående år har alle sorterne igen i år lig-
get i samme forsøgsserie i et såkaldt alpha-
design. Derfor kan alle de målte udbytter og 
kvalitetsparametre sammenlignes direkte med 
hinanden.
 I år er der gennemført fire forsøg med og 
uden svampebekæmpelse i vinterhvedesorter. 
Resultaterne er vist i tabel 3. Årets forsøg er 
alle behandlet to gange mod svampesygdom-
me. I tre af årets forsøg er der anvendt en sam-
let mængde svampemidler, som svarer til et 
behandlingsindeks på cirka 0,65, der er mål-
tallet for svampebekæmpelse i vinterhvede i 
Pesticidplan 2004-2009. I det fjerde forsøg er 
der på grund af en misforståelse anvendt en 
dosis, der er en smule højere. Bekæmpelses-
strategien i de enkelte forsøg er igen i år fast-
lagt af forsøgslederen under hensyntagen til 
de dominerende sygdomme. Sygdomstrykket 

Tabel 1. Oversigt over flere års forsøg med 
vinterhvedesorter, forholdstal for udbytte

Vinterhvede 2005 2006 2007 2008 2009

Blanding1) 100 100 100 100 100
Frument 105 102 104 101 100
Ambition 107 106 99 101 98
Smuggler 103 101 97 99 98
Ararat 102 100 100 98 98
Inspiration 100 98 100 96 98
Audi 104 104 101 100 97
JB Asano 101 97 89 96
Tuareg 102 97 97 98 95
Paroli 99 96 93 91 93
Opus 99 98 92 94 91
Hereford 106 106 103 103
Oakley 99 105 104 103
Torkil 100 103 99 98
Mariboss 100 104 101
Conqueror 98 106 101
Timaru 101 99 100
Tabasco 104 100 98
Contact 104 99 98
Alfaromero 101 100 98
Expert 100 98
Smaragd 99 96 97
Gloria 96 93 94
Viscount 101 101
KWS Yaris 101 101
Gosmer 96 99
Ferrari 104 98
Maserati 102 98
CPB-T W149 98 98
Frontal 94 93
Impuls 91 92
Lear 102
Gravitas 102
Marselis 102
Jensen 101
SJ 08-48 100
Pierrot 100
13060x01 100
R 40785 100
SJ 06-31 99
SJ 08-50 99
2777 GT32 99
R 40765 99
W05-5333 99
CPB-T W143 99
Warrior 98
Invicta 98
SWC 504 97
Global 97
Br6031B5 97
SW 56309 96
CPBT W156 96
CPB-T W157 96
R 40784 96
CPB-T W160 96
St 20748 95
CPB-T W150 94
CPB-T W153 94
Shogun 94

1)  2005: Solist, Skalmeje, Galicia, Ritmo; 2006: Ambition, Ritmo, 
Skalmeje, Solist; 2007: Ambition, Frument, Skalmeje, Solist; 
2008: Ambition, Frument, Skalmeje, Hereford; 2009: Frument, 
Hereford, Contact, Ambition.
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Vinterhvede

Tabel 2. Vinterhvedesorter, landsforsøg 2009, 
hvor svampesygdomme er bekæmpet. (E1)

Vinterhvede

Udbytte og mer- 
udbytte, hkg pr. ha Hele landet

Øerne Jylland Hele 
landet

Fht. for
udbytte

Pct. 
råpro- 
tein

Pct. 
sti- 

velse

Rum- 
vægt,
kg pr. 

hl
Antal forsøg 4 5 9 9 9 9
Blanding1) 110,6 92,9 100,7 100 9,2 71,9 76,1
Hereford 4,3 2,6 3,3 103 8,9 72,3 76,1
Oakley 4,8 0,8 2,6 103 8,8 71,4 75,6
Marselis 3,6 1,2 2,3 102 9,1 71,9 74,0
Gravitas 3,9 0,5 2,0 102 8,9 71,7 76,4
Lear 4,7 -0,8 1,6 102 8,8 72,2 76,8
Conqueror 1,9 1,2 1,5 101 8,9 72,6 75,4
Viscount 1,7 1,2 1,4 101 9,2 72,9 75,4
KWS Yaris 2,7 0,0 1,2 101 9,1 71,1 76,8
Mariboss 3,6 -1,9 0,5 100 9,0 71,3 73,9
Jensen 1,7 -0,3 0,5 100 9,0 71,9 77,2
Pierrot 0,8 0,0 0,3 100 9,4 71,7 76,8
Timaru 2,1 -1,5 0,1 100 9,4 72,7 77,2
SJ 08-48 0,5 -0,2 0,1 100 9,2 72,2 73,9
Frument 0,2 -0,4 -0,1 100 9,1 71,4 73,8
Mercedes -1,0 0,4 -0,2 100 9,2 71,6 75,7
R 40785 2,7 -2,9 -0,4 100 9,3 71,6 73,6
W05-5333 0,9 -1,9 -0,7 99 9,2 72,3 76,4
Gosmer -0,1 -1,4 -0,8 99 8,8 71,8 73,3
2777 GT32 -2,1 -0,2 -1,0 99 9,6 72,5 76,8
SJ 08-50 2,0 -3,7 -1,2 99 8,9 71,7 75,0
CPB-T W143 0,7 -3,0 -1,4 99 9,2 71,9 75,6
Smuggler -1,0 -1,9 -1,5 99 9,4 71,7 74,5
Expert -1,4 -1,6 -1,5 99 9,5 71,5 76,1
R 40765 -2,3 -0,9 -1,5 99 9,1 71,6 74,9
Edmunds -1,5 -1,5 -1,5 99 9,2 71,8 75,8
Torkil 2,4 -4,8 -1,6 98 9,7 70,3 76,8
Contact -1,1 -2,1 -1,7 98 9,3 71,8 76,4
Warrior 1,4 -4,2 -1,7 98 9,2 70,8 74,9
Inspiration -0,9 -2,5 -1,8 98 9,5 72,5 76,9
Invicta -0,8 -3,0 -2,0 98 9,4 71,4 75,1
CPB-T W149 -1,2 -2,8 -2,1 98 9,4 71,5 76,0
Ambition -2,9 -1,6 -2,2 98 9,2 71,8 74,9
Ararat -1,6 -2,8 -2,3 98 9,0 71,8 75,5
Tabasco -0,8 -3,8 -2,4 98 9,7 71,0 75,2
Alfaromero -1,6 -3,0 -2,4 98 9,2 71,5 74,0
Ferrari -0,1 -4,2 -2,4 98 8,9 72,5 74,3
Maserati -3,4 -1,6 -2,4 98 9,3 72,0 75,3
SWC 504 -2,2 -3,1 -2,7 97 9,6 71,2 76,7
Smaragd -3,6 -2,7 -3,1 97 9,4 70,9 78,4
Audi -2,3 -4,1 -3,3 97 9,1 71,9 74,3
Global -3,6 -3,2 -3,4 97 9,5 72,0 77,1
Br6031B5 -3,4 -3,4 -3,4 97 9,3 71,5 76,5
CPB-T W157 -4,1 -3,2 -3,6 96 10,0 71,3 77,3
SW 56309 -1,2 -6,3 -4,0 96 9,0 71,5 73,7
CPBT W156 -2,4 -5,4 -4,1 96 9,5 71,3 76,5
CPB-T W160 -5,2 -3,4 -4,2 96 9,4 71,9 76,5
JB Asano -4,6 -4,1 -4,3 96 10,0 71,6 78,4
R 40784 -0,9 -7,3 -4,5 96 9,7 70,9 73,2
St 20748 -0,9 -7,8 -4,7 95 9,8 70,8 74,9
Tuareg -6,3 -4,2 -5,2 95 9,8 70,9 75,6
CPB-T W150 -5,7 -5,6 -5,6 94 9,8 71,6 78,9
Gloria -5,6 -5,8 -5,7 94 9,8 72,1 77,4
Shogun -3,6 -7,6 -5,8 94 9,8 70,6 75,9
CPB-T W153 -6,2 -6,8 -6,5 94 10,0 70,4 78,0
Frontal -6,4 -6,8 -6,6 93 9,8 71,8 76,8
Paroli -7,7 -6,7 -7,2 93 10,0 70,3 75,4
Impuls -5,5 -9,4 -7,7 92 9,6 71,9 77,1
Opus -7,5 -11,0 -9,5 91 9,9 71,9 77,2
LSD 3,6 4,2 2,9

1) Hereford, Contact, Ambition, Frument.

Tabel 3. Vinterhvedesorter med og uden 
svampebekæmpelse, 2009. (E2)
A: Uden bekæmpelse af bladsvampe
B: 0,55 liter Proline pr. ha (BI = 0,69) eller 
0,15 liter Rubric + 0,15 liter Tern + 0,15 liter 
Proline pr. ha (BI = 0,68) eller 0,15 liter Tern 
+ 0,35 liter Rubric pr. ha (BI = 0,70) eller 
0,35 liter Folicur + 0,15 liter Comet + 0,2 
liter Rubric + 0,15 liter Proline pr. ha (BI = 
0,89), udbragt ad to gange

Vinterhvede

Procent angreb i A
Udbytte,
hkg pr. ha

Mer-
udb. for 
svampe-
bekæm-
pelse1)gul-

rust
mel-
dug

brun-
rust

Sep-
toria

A B B-A

Antal forsøg 4 4 4 4 4 4
Blanding2) 0 2 0,8 3 91,6 96,9 5,3
Hereford 0 1 2 3 93,1 100,2 7,1
Oakley 2 3 0 3 93,2 99,9 6,7
Gravitas 0 2 0 2 94,7 99,6 4,9
Marselis 0 0,06 0,6 2 91,9 99,3 7,4
Viscount 0 0,4 0 3 95,6 99,0 3,4
Pierrot 0 0 0,09 2 94,3 98,9 4,6
Mercedes 0 3 1 1 92,8 98,0 5,2
Conqueror 0 3 0,3 5 89,8 97,7 7,9
Lear 0 2 0 1 94,1 97,1 3,0
Gosmer 0 0,8 0,07 2 93,3 96,8 3,5
Frument 0 0,9 0,4 2 91,5 96,0 4,5
Jensen 0 0,06 0,6 2 90,9 96,0 5,1
KWS Yaris 0 0,6 0 2 91,6 95,9 4,3
Maserati 0 4 2 2 90,5 95,8 5,3
Inspiration 0 0,5 0,2 2 92,0 95,7 3,7
SJ 08-50 0 0,7 0,01 3 90,0 95,5 5,5
Mariboss 0 1 0,3 1 92,5 95,4 2,9
Smaragd 0 2 0 2 90,3 95,2 4,9
Edmunds 0 2 0,01 3 90,3 95,2 4,9
SJ 08-48 0 2 0,1 3 92,3 95,1 2,8
2777 GT32 0 0,3 0 2 90,9 95,1 4,2
W05-5333 0 0,09 0,2 3 90,9 95,0 4,1
Smuggler 0 1 0,01 2 91,9 94,9 3,0
Contact 0 1 0,7 2 90,1 94,9 4,8
R 40765 0,03 1 0 3 88,2 94,9 6,7
Timaru 0 0,01 0 2 91,2 94,8 3,6
SWC 504 0 5 0 3 88,9 94,8 5,9
R 40785 0,9 0,9 0 2 90,6 94,6 4,0
CPB-T W143 0 2 0 3 89,6 94,6 5,0
Ambition 0 3 2 2 88,7 94,3 5,6
Br6031B5 1 3 0 2 90,8 94,3 3,5
Alfaromero 0 3 1 2 88,8 94,1 5,3
Ferrari 0 4 2 2 89,8 94,1 4,3
Invicta 0 0,9 0 2 88,8 94,1 5,3
Audi 0 4 2 2 89,2 94,0 4,8
JB Asano 0,03 0,2 0,4 3 89,6 94,0 4,4
Expert 0 3 0,04 2 90,1 93,9 3,8
Tabasco 0 0 0 0,9 89,8 93,8 4,0
CPB-T W149 0 0,04 0 4 88,1 93,7 5,6
CPB-T W157 0 0,6 0,01 4 88,2 93,3 5,1
Torkil 0 2 0,01 2 88,2 93,1 4,9
CPB-T W160 0 3 0 2 89,2 93,0 3,8
Ararat 0,4 0,3 0,1 2 86,5 92,9 6,4
Tuareg 0 0,2 0,1 2 87,8 92,9 5,1
Warrior 0 0,07 0 2 89,5 92,8 3,3
CPBT W156 0 0,5 0 3 86,9 92,6 5,7

fortsættes
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ligger i årets landsforsøg med vinterhvede lidt 
højere end sidste års lave niveau, hvilket også 
afspejles i merudbytterne for svampebekæm-
pelsen, der i år er en smule højere end i 2008 
i de fleste af sorterne. Det højeste merudbytte 
på 7,9 hkg pr. ha er høstet i sorten Conque-
ror, der også i sidste års forsøg gav det højeste 
merudbytte for svampebekæmpelse.
 Resultaterne af forsøgsserien med vinter-
hvedesorter med og uden svampebekæmpelse 
kan også ses i figur 2. Øverst i figuren ses de 
sorter, der giver det største udbytte med svam-
pebekæmpelsen. Den lyseblå bjælke viser ud-
byttet uden svampebekæmpelse. Den røde del 
af bjælken svarer til udgiften til svampemid-
ler, og den gule del svarer til udgiften til ud-
bringning af svampemidlerne. Den resterende 
mørkeblå del viser nettoudbyttet. Som gen-
nemsnit af de fire gennemførte forsøg svarer 
svampebekæmpelsen til en udgift på 5,3 hkg 
pr. ha inklusive udbringning. Det er væsent-
ligt mere end sidste års 3,6 hkg og først og 
fremmest et resultat af, at kornprisen er faldet 
fra 135 kr. pr. hkg sidste år til 80 kr. pr. hkg i 
2009. Den stigende udgift til svampebekæm-
pelsen og det forholdsvis lave sygdomstryk 
betyder, at der i kun 14 af de afprøvede sor-

Vinterhvede

Procent angreb i A
Udbytte,
hkg pr. ha

Mer-
udb. for 
svampe-
bekæm-
pelse1)gul-

rust
mel-
dug

brun-
rust

Sep-
toria

A B B-A

CPB-T W150 0 0 0,01 3 86,6 92,4 5,8
SW 56309 0,2 2 0 5 86,1 92,0 5,9
Global 0 1 0,03 2 88,3 91,6 3,3
CPB-T W153 0 4 0 2 84,7 91,3 6,6
Paroli 0 0,6 1 3 87,4 90,7 3,3
Gloria 0 0,1 0,01 2 87,6 90,2 2,6
R 40784 0 1 0 2 86,9 90,0 3,1
Shogun 0 0,8 0 5 84,4 89,6 5,2
Frontal 0 2 0 1 85,5 89,5 4,0
St 20748 0 3 0 2 85,2 88,4 3,2
Opus 0 2 0,9 2 82,4 85,4 3,0
Impuls 0 1 0 2 83,9 85,0 1,1
LSD 3,1 3,1 0,6

1) LSD for vekslevirkning mellem sort og svampebekæmpelse: ns.
2) Hereford, Contact, Ambition, Frument. 

Tabel 3. Fortsat

Figur 2. Vinterhvedesorternes udbytte med og 
uden svampebekæmpelse.

Uden svampebekæmpelse
Nettoudbytte i behandlet

Omk. til udbringning
Omk. til svampemidler

Hkg pr. ha
75 80 85 90 95 100 105

Vinterhvedesorter 2009
med og uden svampebekæmpelse

 1)Ambition, Contact, Hereford, Frument.
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ter er opnået et positivt nettomerudbytte for 
svampebekæmpelsen. 

Foderværdi i vinterhvedesorter 2008
Ligesom de foregående år blev udvalgte vin-
terhvedesorter i landsforsøgene i 2008 un-
dersøgt for indholdet af foderenheder. I 2008 
blev der analyseret prøver af kun 14 vinter-
hvedesorter, hvilket svarer til en nedgang på 
18 sorter i forhold til året før. Som de fore-
gående år blev der 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 forskelle i 
sorternes kvalitet. Prøver fra dette års høst 
vil ligeledes blive analyseret for foderværdi. 
Analyseresultaterne fra 2009 er på vej og vil 
blive publiceret, så snart de foreligger. I tabel 
4 ses analyseresultaterne fra høst 2008. Der 
var i lighed med tidligere år forholdsvis store 
forskelle i det høstede antal foderenheder, 
FEsv pr. ha. Sorten Conqueror præsterede det 
største udbytte, målt i foderenheder pr. ha, ef-
terfulgt af sorten Mariboss.

Supplerende forsøg med vinterhvede-
sorter
Som supplement til landsforsøgene er der i 
2009 gennemført 42 supplerende forsøg med 

14 vinterhvedesorter. Sorterne er som tidli-
gere år udvalgt af de lokale planteavlskon-
sulenter som særligt interessante, enten fordi 
de er blandt de mest udbredte eller blandt de 
mest lovende vinterhvedesorter. Resultaterne 
af årets supplerende forsøg er vist i tabellerne 
5 til 8.
 I tabel 5 er resultaterne af de supplerende 
forsøg opdelt efter landsdele. Det skal be-
mærkes, at der i flere regioner kun er gen-
nemført et til to forsøg. Der er som tidligere 
år nogen forskel på, hvordan sorterne klarer 
sig i de forskellige dele af Danmark. Here-
ford klarer sig godt i stort set alle landsdele, 
mens Frument ser ud til at klare sig bedre 
i Vestdanmark end på Øerne. Størst varia-
tion i udbyttet mellem lokaliteterne er der 
for sorterne Ararat og Oakley, der begge kun 
præsterer et lille udbytte i forsøget på Sjæl-
land. Mindst variation mellem lokaliteterne 
er der i brødhvedesorterne Opus og Tuareg 
samt før nævnte Hereford, der præsterer et 
stabilt, stort udbytte. Bortset fra Oakley, der 
i år klarer sig bedre i landsforsøgene end i de 
supplerende forsøg, klarer sorterne i de sup-
plerende forsøg sig nogenlunde som i lands-
forsøgene, når de rangeres efter forholdstal 
for udbytte. Det gennemsnitlige udbytte i de 
supplerende forsøg er i 2009 på niveau med 
landsforsøgene.

Tabel 4. Vinterhvedesorternes rangering i forhold til udbyttet af foderenheder, FEsv pr. ha, 
landsforsøgene 2008. Se afsnittet om Sorter, anmeldere, priser, midler og principper vedrø-
rende definition 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 10 10 10 10 10   
Blanding1) 115,9 113,9 9,9 70,9 80,1 100 105,8 12.262 12.051
Conqueror 117,9 115,7 9,3 71,4 78,4 106 112,1 13.217 12.970
Mariboss 117,4 115,6 9,4 69,3 77,2 104 109,7 12.879 12.681
Ferrari 117,1 115,3 9,5 71,2 79,1 104 109,6 12.834 12.637
Oakley 116,7 114,9 9,3 70,6 78,6 104 109,7 12.802 12.605
Maserati 118,7 116,3 9,6 71,0 79,4 102 107,6 12.772 12.514
Hereford 116,8 114,9 9,7 71,2 79,6 103 109,2 12.755 12.547
Ambition 116,9 115,0 9,6 70,9 79,4 101 107,3 12.543 12.340
Audi 117,3 115,1 9,6 71,0 78,6 100 105,9 12.422 12.189
KWS Yaris 116,6 114,8 9,7 69,4 79,3 101 106,4 12.406 12.215
Frument 116,0 114,1 9,6 69,8 78,1 101 106,6 12.366 12.163
Contact 116,6 114,8 9,6 70,6 80,4 99 105,1 12.255 12.065
Smuggler 116,6 114,8 9,9 70,8 79,0 99 105,1 12.255 12.065
Alfaromero 114,3 113,0 9,8 70,5 78,7 100 105,6 12.070 11.933
Torkil 113,3 111,9 10,1 68,8 80,1 99 104,3 11.817 11.671
LSD 2,2 1,6        

1) Ambition, Hereford, Skalmeje, Frument.
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I tabel 6 ses resultaterne af de supplerende 
forsøg, opdelt efter forfrugt. Ved at sammen-
ligne forholdstallene på tværs af tabellen kan 
man få et indtryk af, om nogle af sorterne kla-
rer sig relativt bedre med en god eller en dår-
lig forfrugt. Sorten Frument, der i det seneste 
par år har klaret sig relativt godt med forfrugt 
vinterhvede, ser i 2009 ikke ud til at klare sig 
bedre end de øvrige sorter, når forfrugten er 
vinterhvede, i forhold til, når forfrugten ikke 
er korn. I årets forsøg klarer de fleste af sor-
terne sig derimod generelt bedre i forhold til 
målesortsblandingen, når forfrugten er vin-
terhvede, i forhold til, når forfrugten er andet 
end korn.
 I tabel 7 ses resultaterne af de supplerende 
forsøg, opdelt efter jordtype. Langt størstede-
len af forsøgene er gennemført på lerede jorder. 
Flere af sorterne, herunder Ambition, Smugg-
ler og Torkil, klarer sig relativt bedre i forhold 
til blandingen i det ene forsøg på grovsandet 
jord, mens især Skalmeje, brødhvedesorterne 
Opus og Tuareg samt hybridsorten Hymack 
klarer sig relativt bedre i forhold til blandin-
gen i det ene forsøg på humusjord.

Tabel 5. Vinterhvedesorter, supplerende forsøg med svampebekæmpelse 2009. (E3, E4)

Vinterhvede

Udbytte i hkg pr. ha og forholdstal

Sjælland Fyn Lolland-
Falster

Born-
holm Øerne Øst-

jylland
Vest-

jylland
Nord-
jylland Jylland Hele 

landet

Antal forsøg 1 1 3 2 7 10 3 3 16 23
Blanding1), hkg kerne pr. ha 118,1 108,8 114,2 88,8 106,7 94,9 89,5 107,0 96,1 99,3
Blanding1) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ambition 96 91 92 100 94 99 97 100 99 97
Audi 98 92 95 98 96 101 98 100 100 99
Hereford 103 102 103 104 103 106 100 103 104 104
Smuggler 96 91 95 98 95 101 100 101 101 99
Oakley 90 96 101 102 99 100 99 103 101 100
Frument 99 97 99 101 99 104 101 102 103 102
Skalmeje 87 86 90 97 91 96 90 95 95 94
LSD (forholdstal) 3 5 3 ns 3 3 5 4 2 2

Antal forsøg 1 1 3 2 7 9 2 1 12 19
Blanding1), hkg kerne pr. ha 118,1 108,8 111,5 89,5 105,7 95,1 95,9 97,9 100,8 100,8
Blanding1) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ararat 87 94 96 95 94 100 97 98 96 97
Tritiex 88 89 93 87 90 95 88 95 92 92
Hymack2) 98 92 97 101 98 102 98 101 100 100
Contact 93 95 97 98 96 101 96 100 98 98
Torkil 98 91 98 99 97 100 96 99 98 98
Opus 90 89 94 91 92 95 93 94 93 93
Tuareg 92 91 93 93 92 97 94 97 95 95
LSD (forholdstal) 3 5 3 5 2 4 ns 3 3 2

1) Ambition, Frument, Contact, Hereford. 2) Hybrid.

Tabel 6. Vinterhvedesorter, supplerende for-
søg 2009, opdelt efter forfrugt. (E5, E6)

Vinter-
hvede

Forfrugt 
vinterhvede

Forfrugt andet 
korn

Forfrugt ikke 
korn

Udb. 
og mer-

udb., 
hkg pr. 

ha

Fht.
for 

udbytte

Udb.
og mer-

udb., 
hkg pr. 

ha

Fht.
for 

udbytte

Udb.
og mer-

udb., 
hkg pr. 

ha

Fht.
for 

udbytte

Antal forsøg 7 4 12
Blanding1) 90,4 100 89,6 100 107,8 100
Ambition 0,3 100 -3,1 97 -4,1 95
Audi 0,1 100 -1,0 99 -2,2 98
Hereford 4,2 105 2,5 103 4,1 105
Smuggler 1,9 102 0,2 100 -3,2 96
Oakley 2,7 103 1,2 101 -2,0 98
Frument 3,5 104 -0,8 99 1,0 101
Skalmeje -2,4 97 -5,9 93 -8,8 90
LSD 3,2 4,8 2,5

Antal forsøg 5 3 11
Blanding1) 86,7 100 94,5 100 108,9 100
Ararat -1,2 99 -2,0 98 -4,8 96
Tritiex -4,4 95 -9,5 90 -8,5 92
Hymack2) 3,9 104 1,8 102 -2,7 98
Contact 1,5 102 0,3 100 -3,7 97
Torkil 1,5 102 -1,8 98 -3,9 96
Opus -3,7 96 -7,4 92 -8,8 92
Tuareg -0,8 99 -5,3 94 -6,7 94
LSD 4,8 6,6 3

1) Ambition, Hereford, Contact, Frument. 2) Hybrid.
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15 af de supplerende forsøg er i 2009 gennem-
ført med og uden svampebekæmpelse. Svam-
pebekæmpelsen i forsøgene er nogenlunde 
den samme som i landsforsøgene. Resulta-
terne er vist i tabel 8. Angrebene af meldug 
og især Septoria har i 2009 været kraftigere i 
de supplerende forsøg, og som følge heraf er 
de opnåede merudbytter for svampebekæm-
pelsen en smule højere end i landsforsøgene. 
De højeste merudbytter for den gennemførte 
bekæmpelse er opnået i sorterne Audi, Here-
ford og Frument. Omkostningen til den gen-
nemførte svampebekæmpelse svarer til 5,4 
hkg pr. ha inklusive udbringning og ligger 
således på niveau med landsforsøgene. Den 
gennemførte svampebekæmpelse er som gen-
nemsnit af forsøgene rentabel i 12 af de 14 
sorter i forsøgene.

Vinterhvedesorternes egenskaber
I tabel 9 ses registreringerne i årets observati-
onsparceller med vinterhvedesorter. I 2009 er 
der som sidste år observeret tre dages forskel 

i modningsdatoen mellem de tidligste sorter, 
Expert, Timaru, R 40784 og R 40785, og den 
sildigste sort Lear. Sorterne er i 2009 modnet 
et par dage senere end i de foregående to års 
observationsparceller. I årets observations-
parceller har strålængden varieret fra 65 cm 
i nummersorten CPB-T W150 til 84 cm i sor-
terne JB Asano, Jensen og Opus. I modsæt-
ning til sidste år, hvor der ingen lejesæd var 
i observationsparcellerne, er der i 2009 ob-
serveret en smule lejesæd i nogle af sorterne. 
Mest lejesæd er der observeret i sorten Mar-
selis, som har fået karakteren 2,0, mens der 
i 27 af sorterne slet ikke er set lejesæd. Der 

Tabel 7. Vinterhvedesorter, supplerende for-
søg 2009, opdelt efter jordtype. (E7, E8)

Vinter-
hvede

JB 1 + 3 JB 2 + 4 JB 5 - 8 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 19 1
Blanding1) 48,8 100 77,8 100 104,4 100 76,0 100
Ambition 1,4 103 -3,3 96 -2,9 97 1,1 101
Audi 0 100 -1,7 98 -1,5 99 1,9 103
Hereford 0,9 102 -0,4 99 4,2 104 6,2 108
Smuggler 4,8 110 -0,5 99 -1,5 99 0,1 100
Oakley -0,3 99 -3,6 95 0,1 100 4,1 105
Frument 2,4 105 0,2 100 1,3 101 4,5 106
Skalmeje 0,1 100 -7,9 90 -7,1 93 4 105
LSD 6,0 ns 2,1 5,6

Antal forsøg 1 1 16 1
Blanding1) 57,4 100 79,9 100 105,5 100 89,4 100
Ararat -1,5 97 -3,8 95 -3,5 97 -2,5 97
Tritiex -13,3 77 -11,6 85 -7,5 93 1,3 101
Hymack2) 0,4 101 -4,1 95 -0,8 99 10,8 112
Contact 1,8 103 -0,4 99 -2,4 98 3,8 104
Torkil 5 109 -0,2 100 -3,2 97 5,5 106
Opus -2,8 95 -4,4 94 -8,3 92 2,9 103
Tuareg -0,5 99 -4,5 94 -6,0 94 8 109
LSD 6,0 3,2 2,5 5,6

1) Ambition, Hereford, Contact, Frument. 2) Hybrid.

Tabel 8. Vinterhvedesorter med og uden 
svampebekæmpelse, supplerende forsøg 
2009. (E9, E10)
A: Uden svampebekæmpelse
B: 0,15 liter Proline + 0,3 liter Bell + 0,1 
liter Comet pr. ha (BI = 0,65) eller 0,15 liter 
Tern + 0,5 liter Rubric pr. ha (BI = 0,65) el-
ler 0,15 liter Tern + 0,15 liter Rubric + 0,15 
liter Proline pr. ha (BI = 0,69) eller 0,15 liter 
tern + 0,15 liter Comet + 0,4 liter Bell + 
0,25 liter Proline pr. ha (BI = 1,09), udbragt 
ad to gange

Vinter-
hvede

Udbytte,
hkg pr. ha

Merudb. for
svampe-

bekæmpelse,
hkg pr. ha, B-A1)

Procent

A B brutto netto meldug 
i A

Septoria 
i A

Antal forsøg 8 8 8 8
Blanding2) 94,2 101,4 7,2 1,8 3 10
Ambition -3,4 2,5 5,9 0,5 5 9
Audi -3,8 4,4 8,2 2,8 5 7
Hereford 2,3 10,5 8,2 2,8 2 12
Smuggler -1,1 3,8 4,9 -0,5 1 10
Oakley -2,1 5,4 7,5 2,1 2 13
Frument -0,6 7,6 8,2 2,8 0,8 12
Skalmeje -7,2 -0,9 6,3 0,9 1 12
LSD 2,5 2,5 1,3

Antal forsøg 7 7
Blanding2) 96,8 104,6 7,8 2,4 0,5 5
Ararat -3,7 3 6,7 1,3 0 6
Tritiex -7,7 -1 6,7 1,3 0,2 7
Hymack3) 1,2 7,4 6,2 0,8 0,2 6
Contact -1,9 6,2 8,1 2,7 1 6
Torkil -0,7 4,9 5,6 0,2 0,01 5
Opus -4,6 1 5,6 0,2 0,01 5
Tuareg -5,5 -0,1 5,4 0,0 0 6
LSD 2,3 2,3 1,1

1) LSD for vekselvirkning mellem sort og svampebekæmpelse: ns. 
2) Ambition, Hereford, Contact, Frument. 3) Hybrid.
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Tabel 9. Vinterhvedesorternes egenskaber 2009

Vinterhvede

Observationsparceller 2009 Beskrivende sortsliste På listen 
over brød-

hvede-
sorter til 

høst 2010

Mod-
ning, 
dato

Strå-
læng-
de, cm

Kar. for 
leje-
sæd1)

Procent dækning med
Korn-
vægt

Mel-
ud-

bytte

Brød-
volu-
men

Brød-
høj-
de

Klæ-
brig-
hed

Fald-
talmel-

dug
Sep-
toria

gul-
rust

brun-
rust

Antal forsøg 6 5 3 11 11 11 3
Blanding2) 3/8 78 0,0 3,3 4,7 0,1 7,0
2777 GT32 3/8 81 0,5 0,3 6,0 0,9 1,2
Alfaromero 3/8 83 0,2 6,0 1,9 0,0 23,0 6 4
Ambition 2/8 80 0,0 7,0 2,5 0,1 12,0 5 4
Ararat 2/8 81 0,0 1,0 9,0 0,3 0,2 7 6
Audi 2/8 82 0,0 9,0 2,1 0,1 13,0 6 4
Br6031B5 2/8 76 0,7 2,3 12,0 10,0 0,5
Conqueror 2/8 72 0,5 6,0 12,0 0,1 10,0
Contact 2/8 71 0,0 3,3 7,0 0,1 5,0 6 7
CPB-T W143 2/8 74 0,2 2,5 9,0 0,0 0,0
CPB-T W149 2/8 69 0,0 0,3 10,0 0,0 3,2
CPB-T W150 2/8 65 0,0 0,0 10,0 0,1 1,2
CPB-T W153 2/8 67 0,2 4,0 6,0 0,0 0,0
CPBT W156 3/8 73 0,0 1,2 10,0 0,0 0,5
CPB-T W157 2/8 66 0,0 0,4 9,0 0,0 1,3
CPB-T W160 2/8 68 0,0 2,7 6,0 0,0 0,4
Edmunds 2/8 66 0,3 2,4 12,0 0,0 0,0
Expert 1/8 76 0,7 6,0 5,0 0,1 0,3
Ferrari 2/8 78 0,2 8,0 2,3 0,0 17,0
Frontal 2/8 80 0,8 2,7 1,6 0,0 0,5
Frument 2/8 80 0,0 1,9 5,0 0,7 5,0 6 5
Global 2/8 83 1,7 1,1 5,0 0,1 0,0
Gloria 2/8 82 0,2 0,4 6,0 0,1 9,0 7 7 5 7 1 6
Gosmer 2/8 82 0,5 1,1 2,3 0,0 23,0
Gravitas 3/8 76 0,0 1,2 4,9 0,1 0,5
Hereford 2/8 76 0,0 2,2 6,0 0,0 13,0 6 5
Impuls 2/8 78 1,7 1,2 9,0 0,0 0,7
Inspiration 2/8 80 0,3 1,8 3,8 0,5 2,3 6 1 6 5 1 6
Invicta 3/8 76 0,2 1,8 4,7 0,0 1,2
JB Asano 2/8 84 0,5 0,6 9,0 1,4 3,2 Ja
Jensen 3/8 84 0,2 0,2 4,9 0,0 14,0
KWS Yaris 3/8 77 0,0 1,3 4,6 0,1 7,0
Lear 4/8 80 0,2 1,8 3,2 0,1 0,0
Mariboss 3/8 83 0,0 3,5 2,7 0,0 3,3 5 6
Marselis 2/8 82 2,0 0,1 3,9 0,9 10,0
Maserati 2/8 79 0,2 7,0 2,6 0,0 14,0
Mercedes 3/8 79 0,0 6,0 5,0 0,0 21,0
Oakley 2/8 69 0,0 3,5 9,0 0,1 1,2
Opus 2/8 84 0,0 2,4 3,9 0,1 13,0 7 5 7 7 1 7 Ja
Paroli 2/8 80 0,5 1,2 9,0 0,9 13,0 Ja
Pierrot 2/8 77 0,8 0,2 2,7 0,6 11,0
R 40765 2/8 70 0,3 1,2 7,0 6,0 4,3
R 40784 1/8 67 0,0 1,0 6,0 0,8 0,0
R 40785 1/8 69 0,0 1,7 8,0 1,3 0,0
Shogun 2/8 67 0,0 0,9 16,0 0,0 1,0
SJ 08-48 3/8 77 0,3 1,6 7,0 0,0 7,0
SJ 08-50 3/8 77 0,2 1,3 11,0 0,0 0,4
Smaragd 2/8 82 1,0 1,8 6,0 0,0 1,0
Smuggler 2/8 77 0,0 1,2 7,0 0,0 0,9
St 20748 2/8 71 0,0 3,9 9,0 0,4 0,3
SW 56309 2/8 73 0,0 2,5 13,0 0,0 0,5
SWC 504 3/8 66 0,0 4,4 9,0 1,4 0,2
Tabasco 2/8 78 0,0 0,1 1,8 0,0 1,0 5 5
Timaru 1/8 70 0,0 0,3 3,8 0,0 0,0
Torkil 2/8 74 0,0 4,5 4,6 0,0 1,3 6 6
Tuareg 2/8 83 0,2 0,8 8,0 0,4 17,0 5 6 6 7 1 7 Ja
Viscount 2/8 70 0,0 0,6 7,0 0,0 0,0
W05-5333 3/8 75 0,2 0,3 5,0 0,1 2,2
Warrior 2/8 69 0,2 0,5 3,9 0,0 0,3

1) Karakter 0-10, 0 = ingen lejesæd. 2) Ambition, Hereford, Skalmeje, Frument. 
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er, ligesom i sidste års observationsparceller, 
ikke konstateret problemer med overvintrin-
gen i 2009.
 I årets observationsparceller varierer mel-
dugangrebene fra 0 procent dækning i num-
mersorten CPB-T W150 og op til 9 procent 
dækning i sorten Audi. Septoriaangrebene er 
i årets observationsparceller en smule kraf-
tigere end sidste år. De kraftigste angreb er 
i 2009 fundet i sorten Shogun med 16 pro-
cent dækning, mens der i sorten Frontal kun 
er registreret 1,6 procent dækning. Ligesom 
de foregående år er der i 2009 konstateret 
angreb af gulrust flere steder. De kraftigste 
angreb på 10 procent dækning er observeret 
i nummersorten Br6031B5. Angrebene af 
brunrust er i år observeret forholdsvis sent 
på en del af lokaliteterne. På trods af det sene 
angrebstidspunkt er der observeret helt op til 

23 procent dækning i sorterne Alfaromero og 
Gosmer. 
 I højre side af tabel 9 ses kvalitetsegenska-
berne for de i alt 14 af de afprøvede sorter, 
der er på den danske sortsliste i 2009. Yderst 
til højre er der desuden angivet, hvilke af de 
afprøvede sorter der er på Plantedirektoratets 
brødhvedeliste til høst 2010.
 Et stort og stabilt udbytte er en afgørende 
faktor ved valg af vinterhvedesort. Det kan 
være risikabelt at basere sortsvalget alene på 
et års resultater. Det gennemsnitlige forholds-

Tabel 10. Vinterhvedesorter, forholdstal for 
udbytte, gennemsnit to til fem år

Vinterhvede 2005-2009 2006-2009 2007-2009 2008-2009

Blanding1) 100 100 100 100
Frument 102 102 102 101
Ambition 102 101 99 100
Audi 101 101 99 99
Smuggler 100 99 98 99
Ararat 100 99 99 98
Inspiration 98 98 98 97
Tuareg 98 97 97 97
Asano 96 94 93 93
Opus 95 94 92 93
Paroli 94 93 92 92
Oakley 103 104 104
Hereford 105 104 103
Torkil 100 100 99
Conqueror 102 104
Mariboss 102 103
Timaru 100 100
Tabasco 101 99
Alfaromero 100 99
Contact 100 99
Expert 99 98
Smaragd 97 97
Gloria 94 94
Viscount 101
KWS Yaris 101
Ferrari 101
Maserati 100
CPB-T W149 98
Gosmer 98
Frontal 94
Impuls 92

1)  2005: Solist, Skalmeje, Galicia, Ritmo; 2006: Ambition, Solist, 
Skalmeje, Ritmo; 2007: Ambition, Solist, Skalmeje, Frument; 
2008: Ambition, Hereford, Skalmeje, Frument; 2009: Ambition, 
Hereford, Contact, Frument.

Hvedekerner, tæt besat med stinkbrandsporer 
i kerneenderne. Stinkbrand er meget tabsvol-
dende og nedsætter både kvalitet og udbytte. 
Egen udsæd bør ikke anvendes ubejdset, med 
mindre der foreligger en bejdsebehovsana-
lyse, som viser, at der ikke er bejdsebehov 
mod udsædsbårne svampe. Der findes stink-
brand i cirka 10 procent af prøverne, som 
bliver indsendt til analysefirmaerne. (Foto: 
Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret, Plante-
produktion).

Tabel 11. Vinterhvedesorter, der til høst 2009 
har udgjort mere end 1,0 procent af udsæds-
salget. Tabellen viser sorternes andel af sal-
get i procent

Høst 2005 2006 2007 2008 2009

Frument 7 29
Ambition 6 45 24
Hereford 15
Smuggler 9 28 36 21 9
Audi 2 9
Oakley 4
Tuareg 3
Skalmeje 2 2 13 11 3
Ararat 2 1
Andre sorter 79 61 36 7 4
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tal for udbytte for de seneste to til fem år er 
vist i tabel 10 for de sorter, der har været med 
i perioden. Resultaterne i tabel 10 er, sammen 
med resultaterne i tabel 1 i dette afsnit, med til 
at give et overblik over, hvordan sorterne har 
klaret sig igennem flere års dyrkning.
 Kun ni sorter har til høst 2009 udgjort mere 
end 1,0 procent af den solgte udsæd. Sidste 
års mest sælgende sort, Ambition, har sam-
men med dette års mest sælgende sort, Fru-
ment, udgjort over 50 procent af salget. Sam-
men med Hereford, Smuggler og Audi har de 
fem sorter udgjort 86 procent af salget til dette 
års høst.

Vinterhvedesorter, såtid og udsæds-
mængde
I efteråret 2008 blev der anlagt tre forsøg i 
en ny forsøgsserie med titlen “Vinterhvede-
sorter, såtid og udsædsmængde”. I forsøgene 
sammenlignes de tre vinterhvedesorter Audi, 
Hereford og Oakley ved to forskellige ud-
sædsmængder, henholdsvis 200 og 350 spi-
redygtige kerner pr. m2, og to såtidspunkter, 
henholdsvis et tidligt og et normalt såtids-
punkt. Resultaterne af de tre gennemførte for-
søg er præsenteret i tabel 12.
 I årets forsøg opnås der i sorterne Audi og 
Hereford det højeste nettoudbytte ved en ud-
sædsmængde på 350 spiredygtige kerner pr. 
m2. Ved den høje udsædsmængde er der som 
gennemsnit af forsøgene ingen signifikant 
forskel mellem udbytterne ved de to såtids-
punkter i de to sorter. Til gengæld resulterer 
en udskydning af såtidspunktet fra mellem 5. 
og 15. september til mellem 19. og 26. sep-

tember i et signifikant mindre udbytte i sorten 
Oakley, også ved den høje udsædsmængde.
 Hereford har generelt været den højestyden-
de sort i forsøgene, og det højeste nettoudbyt-
te er opnået ved at så 350 spiredygtige kerner 
pr. m2 af sorten mellem 5. og 15. september. 
Forsøgene forsættes i 2010, hvor der blandt 
andet er udvidet til tre såtidspunkter.

Såtid og udsædsmængde i vinter-
hvedehybrider
I efteråret 2008 blev der anlagt tre forsøg i en 
ny forsøgsserie med titlen “Såtid og udsæds-
mængde i vinterhvedehybrider”. I forsøgene 

Tabel 12. Vinterhvedesorter, såtid og udsædsmængde. (E11)

Vinterhvede

Sådato 5.-15. september Sådato 19.-26. september

Frem-
spiring1)

Plante-
højde, cm

Brutto-
udbytte,

hkg pr. ha2)

Netto-
udbytte,

hkg pr. ha
Frem-

spiring1)
Plante-

højde, cm
Brutto-
udbytte, 

hkg pr. ha2)

Netto-
udbytte, 

hkg pr. ha

2009. 3 forsøg
Audi, 200 spiredygt. kerner pr. m2 9 6 91,1 88,5 8 6 88,6 86,0
Audi, 350 spiredygt. kerner pr. m2 9 8 95,2 90,6 9 7 96,1 91,5
Hereford, 200 spiredygt. kerner pr. m2 10 10 97,3 94,6 9 8 92,7 90,0
Hereford, 350 spiredygt. kerner pr. m2 10 11 100,8 96,0 10 9 99,1 94,3
Oakley, 200 spiredygt. kerner pr. m2 9 7 95,6 93,0 8 6 85,2 82,6
Oakley, 350 spiredygt. kerner pr. m2 9 8 97,7 93,1 9 7 93,1 88,5
LSD 4,0 4,0

1) Karakter 0-10, 0 = ingen fremspiring, 10 = fuld fremspiring.
2) LSD for såtid: 2,3; LSD for vekselvirkning mellem sorter + udsædsmængde og såtid: ns.

Fra forsøgene med “Vinterhvedesorter, såtid 
og udsædsmængde”. Til venstre: Sorten Oak-
ley, normalt såtidspunkt og lav udsædsmæng-
de. Til højre: Sorten Hereford, tidligt såtids-
punkt og høj udsædsmængde. Sidstnævnte 
kombination resulterer i det højeste nettoud-
bytte i forsøgene. (Foto: Morten Haastrup, 
Landscentret, Planteproduktion).



62

Vinterhvede

sammenlignes hybridsorten Hymack med den 
konventionelle sort Ararat ved to såtidspunk-
ter, henholdsvis tidligt og normalt såtidspunkt, 
samt to udsædsmængder. Vinterhvedehybri-
derne udmærker sig ifølge udbyderen ved et 
markant merudbytte, stor robusthed over for 
tørke og andre stressfaktorer samt ved at være 
mere velegnet til tidlig såning på lettere jord-
typer efter vinterhvede. For at teste påstan-
dene er forsøgene anlagt på tre sandjordslo-
kaliteter med forfrugt vinterhvede i Vest- og 
Nordjylland. Sorten Ararat er valgt som sam-
menligningsgrundlag, fordi erfaringer fra 
praksis tyder på, at den også klarer sig godt 
på netop den type lokaliteter. Udsædmæng-
derne i forsøgene er for hybridsorten Hymack 
fastsat ud fra udbyderens anbefaling og i den 
konventionelle sort Ararat ud fra de normale 
anbefalinger.
 Resultaterne af de tre gennemførte forsøg 
er præsenteret i tabel 13. Såtidspunktet har in-
gen betydning for udbyttet i de to sorter i årets 
forsøg. Der er i begge sorter opnået det største 
udbytte ved den højeste udsædsmængde.
 Hybridsorten Hymack leveres kun Latitu-
debejdset. Til sammenligning er Ararat der-
for også bejdset med Latitude i årets forsøg. 
Det svarer til en meromkostning på 175 kr. 
pr. hkg og bringer udsædsprisen for Ararat op 
på 375 kr. pr. hkg. Til sammenligning er der 
for hybridsorten Hymack regnet med en pris 
på 650 kr. pr. unit (1 unit = 750.000 kerner), 
som oplyst af udbyderen. Forsøgene viser, at 
det har kostet 13 til 15 hkg pr. ha at vælge hy-
briden Hymack frem for den konventionelle 
sort Ararat, når der regnes med en kornpris 
på 80 kr. pr. hkg. Forsøgsserien videreføres 
ikke.

Vinterhvedesorter og kvælstoftilde-
lingsstrategi
Forsøgsserien “Vinterhvedesorter og kvæl-
stoftildelingsstrategi” er afløseren for de sene-
ste tre års forsøg under overskriften “Udbytte 
mod nye mål”. Målet med den nye forsøgsse-
rie er at optimere kvælstoftildelingsstrategien 
efter afgrødens status i marken under hensyn 
til sorten. For bedre at kunne fastlægge afgrø-
dens status måles i forsøgene Relativt Vege-
tations Indeks (RVI). I den nye forsøgsserie 
indgår to typesorter, Hereford og Ambition, 
der testes gennem forskellige kvælstoftilde-
lingsstrategier. Hereford er valgt på grund af 
det meget høje udbytteniveau i sorten. Ambi-
tion er valgt, fordi sorten gav mindre udslag 
på ændringer i kvælstoftildelingsstrategi og 
kvælstofmængde i sidste års forsøg. I dette 
års forsøg er den totale kvælstofmængde den 
samme i alle de fem afprøvede strategier (stra-
tegi 1 til 5). Strategierne fremgår af tabel 14.
 I strategi 1 (30/20/50) tildeles kvælstofgød-
ningen ad tre gange med 30 procent af den to-
tale mængde medio marts, 20 procent medio 
april og de resterende 50 procent i vækststa-
die 51 til 55 ved begyndende skridning.
 I strategi 2 (30/50/20) tildeles kvælstofgød-
ningen ad tre gange med 30 procent af den to-
tale mængde medio marts, 50 procent medio 
april og de resterende 20 procent i vækststa-
die 51 til 55 ved begyndende skridning.
 I strategi 3 (0/100/0) tildeles kvælstofgød-
ningen på en gang medio april.
 I strategi 4 (30/70/0), der svarer til de nor-
male anbefalinger (standardtildelingsstrategi), 
tildeles kvælstofgødningen ad to gange med 
30 procent af den totale mængde medio marts 
og 70 procent medio april.

Tabel 13. Såtid og udsædsmængder i vinterhvedehybrid i sammenligning med konventionel 
sort. (E12)

Vinterhvede

Sådato 3.-9. september Sådato 19.-26. september

Plantebestand 
planter pr. m2

Bruttoudbytte, 
hkg pr. ha1)

Nettoudbytte, 
hkg pr. ha

Plantebestand 
planter pr. m2

Bruttoudbytte, 
hkg pr. ha1)

Nettoudbytte, 
hkg pr. ha

2009. 3 forsøg
Hymack, 100 spiredygt. kerner pr. m2 125 62,7 51,3 90 63,0 51,6
Hymack, 175 spiredygt. kerner pr. m2 184 70,1 50,1 158 69,4 49,4
Ararat, 200 spiredygt. kerner pr. m2 196 70,7 65,0 196 70,9 65,2
Ararat, 325 spiredygt. kerner pr. m2 261 74,0 64,8 285 73,5 64,3
LSD 4,9 4,9

1) LSD for såtid: ns; LSD for vekselvirkning mellem sorter + udsædsmængde og såtid: ns.
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I strategi 5 (60/40/0) tildeles kvælstofgød-
ningen også ad to gange, men med en større 
mængde tidligere, med 60 procent af den to-
tale mængde medio marts og 40 procent me-
dio april.
 Der er i årets forsøg høstet det største ud-
bytte i sorten Hereford, uanset kvælstoftilde-
lingsstrategi. I overensstemmelse hermed er 
der efter alle kvælstoftildelingsstrategier op-
nået et lidt højere proteinindhold i Ambition. 
En tildeling af hele kvælstofmængden på en 
gang medio april har i begge sorter resulteret 
i signifikante udbyttetab, sammenlignet med 
standardtildelingsstrategien (strategi 4). Det 
er sandsynligvis en følge af, at tildelingen i 
april har været til den sene side i flere af for-
søgene og er fulgt af en tør periode, hvor den 
tildelte gødning ikke har været tilgængelig for 
planterne. Det mindste udbytte og det højeste 
proteinindhold er i begge sorter høstet efter 
strategi 1, hvor halvdelen af kvælstofmæng-
den tildeles sent ved begyndende skridning. 
Tildelingen af en stor kvælstofmængde tid-
ligt (strategi 5) resulterer som forventet i et 
højere RVI i vækststadie 51 til 55. RVI er i 
2009 kun målt denne ene gang på grund af 
en sen levering af måleapparaterne. Der er i 
årets forsøg ikke nogen entydig sammenhæng 
mellem RVI i vækststadie 51 til 55 og kerne-
udbyttet. Forsøgene forsættes næste år, hvor 
der vil blive målt RVI ved hvert kvælstoftil-
delingstidspunkt.

Arter af vintersæd med forfrugt vinter-
hvede
I efteråret 2008 blev der anlagt fire forsøg i 

en ny forsøgsserie med arter af vintersæd med 
forfrugt vinterhvede. I forsøgene afdækkes 
konkurrenceforholdet mellem vinterhvede, 
triticale, vinterrug og vinterbyg. Der er for 
hver af arterne udvalgt en sort blandt de mest 
dyrkede, der har klaret sig godt i de seneste 
års landsforsøg. Kerneprøver af de enkelte 
forsøgsled er endvidere sendt til analyse med 
henblik på at fastlægge foderværdien i de en-
kelte arter, så de også kan sammenlignes på 
udbyttet af foderenheder pr. ha. Resultatet af 
foderværdianalyserne vil blive publiceret, så 
snart de foreligger.
 I forsøgene er der tilstræbt en udsæds-
mængde på 325 spiredygtige kerner pr. m2 i 
vinterhvede, 250 spiredygtige kerner pr. m2 
i vinterrug samt 300 spiredygtige kerner pr. 
m2 i vinterbyg og triticale. Kvælstofmængden 
til de enkelte arter er beregnet ud fra N-min 
analyse fra marken. Sygdoms- og skadedyrs-
bekæmpelsen i arterne er tilrettelagt ud fra det 
aktuelle behov i marken. Et forsøg er kasse-
ret på grund af fejl i forsøgsbehandlingerne. 
Resultatet af de tre gennemførte forsøg i for-
søgsserien er vist i tabel 15. I tabellen er resul-
taterne opdelt efter jordtype.
 I de to forsøg på lettere jord er vinterrugsor-
ten Evolo den højestydende, men på grund af 
den høje udsædspris og en lidt lavere kornpris 
præsterer både vinterbygsorten Zephyr og 
triticalesorten Dinaro et højere nettoudbytte 
pr. ha. Udsædsprisen er i beregningerne 2,5 
gange kornprisen i vinterhvede, vinterbyg og 
triticale, mens den for vinterrug er oplyst til 
350 kr. pr unit (1 unit = 1.000.000 kerner). 
Vinterhvedesorten Frument giver som gen-

Tabel 14. Vinterhvedesorter og kvælstoftildelingsstrategi. (E13)

Vinterhvede Fordeling af 
N-gødning, pct.

RVI-reflektansværdi
st. 51-55 Lejesæd Udbytte,

hkg pr. ha
Protein,

pct. i tørstof

Antal forsøg 6 4 6 6 6
Ambition, N-gødskning, strategi 1 30/20/50 5,19 0 92,9 11,5
Ambition, N-gødskning, strategi 2 30/50/20 5,76 0 100,0 11,0
Ambition, N-gødskning, strategi 3 0/100/0 5,13 1 96,1 11,3
Ambition, N-gødskning, strategi 4 30/70/0 5,74 0 101,8 10,8
Ambition, N-gødskning, strategi 5 60/40/0 6,28 0 99,9 10,5
Hereford, N-gødskning, strategi 1 30/20/50 5,43 0 102,3 10,9
Hereford, N-gødskning, strategi 2 30/50/20 5,29 0 109,9 10,3
Hereford, N-gødskning, strategi 3 0/100/0 5,94 0 105,1 10,6
Hereford, N-gødskning, strategi 4 30/70/0 6,01 0 111,1 10,3
Hereford, N-gødskning, strategi 5 60/40/0 6,62 0 110,9 10,2
LSD 3,9
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nemsnit af de to forsøg på lettere jord det la-
veste nettoudbytte.
 I det ene forsøg på lerjord er vinterhvede-
sorten Frument den højestydende, efterfulgt 
af triticalesorten Dinaro. Både Frument og 
Dinaro præsterer et kerneudbytte, der er signi-
fikant større end vinterugsorten Evolo og vin-
terbygsorten Zephyr, og målt på nettoudbyttet 

præsterer Frument, på trods af højere omkost-
ninger til kvælstofgødning, svampemiddel og 
udbringning, det højeste nettoudbytte i forsø-
get på lerjord. Kun i det ene forsøg på JB 6 er 
der målt pålidelige halmudbytter i alle arter-
ne. I dette forsøg er der høstet omkring 70 hkg 
halm pr. ha i både vinterrug og triticale, mens 
der i vinterhvede og vinterbyg er høstet hen-
holdsvis 55,2 og 33,7 hkg halm pr. ha. Hvis 
halmprisen er 50 øre pr. kg, svarer det til en 
merværdi af halmudbyttet på omkring 1.900 
kr. pr. ha i vinterrugsorten Evolo i forhold til i 
vinterbygsorten Zephyr. Samlet set opnås der, 
når både værdien af kerneudbyttet og halmen 
regnes med, et nettoudbytte på omkring 9.000 
kr. pr. ha i vinterhvedesorten Frument og tri-
ticalesorten Dinaro. Til sammenligning er det 
samlede nettoudbytte i vinterrugsorten Evolo 
og vinterbygsorten Zephyr henholdsvis cirka 
8.200 og 6.400 kr. pr. ha i forsøget.
 Forsøgene med arter af vintersæd med 
forfrugt vinterhvede forsættes og suppleres 
næste år med forsøg med arter af vintersæd 
med forfrugt vinterraps samt forsøg med sen 
såning af vintersædsarterne.

Tabel 15. Artsforsøg med vintersæd, forfrugt vinterhvede. (E14)

Vintersæd
Kerne-
udbytte, 

hkg pr. ha

Kerne-
udbytte, 
kr. pr. ha 
(brutto)

Udgifter, kr. pr. ha Netto-
udbytte, 
kr. pr. ha 
(kerne)

Halm-
udbytte,

hkg pr. ha

Halm-
udbytte,
kr. pr. haudsæd kvælstof

sygdomme, 
skadedyr og 

vækstreg.

udsprøjt-
ning/spred-

ning

JB 1-4. 2 forsøg
Vinterhvede, Frument 75,5 6.036 397 1476 451 325 3.387
Vinterrug, Evolo 88,2 6.171 967 1148 275 290 3.490
Vinterbyg, Zephyr 78,6 5.891 390 1336 192 290 3.684
Triticale, Dinaro 77,5 5.809 285 1336 219 290 3.679
LSD ns

JB 6. 1 forsøg
Vinterhvede, Frument 115,7 9.256 348 1576 715 420 6.187 55,2 2.760
Vinterrug, Evolo 100,1 7.007 921 1168 124 210 4.584 72,1 3.605
Vinterbyg, Zephyr 91,9 6.893 373 1296 247 280 4.697 33,7 1.685
Triticale, Dinaro 110,9 8.318 272 1392 715 420 5.519 69,8 3.490
LSD 8,1 11,2

Fra forsøgene med vintersædsarter. På neder-
ste foto er det fra venstre vinterrug, vinterhve-
de og triticale i forsøget ved Egense i Nordjyl-
land. Vinterrugsorten Evolo er højestydende 
i dette forsøg. (Fotos: Søren Ugilt Larsen, 
AgroTech og Morten Haastrup, Landscentret, 
Planteproduktion).



65

Vinterhvede

Ukrudt
Græsukrudt er en stor udfordring ved dyrk-
ning af vintersæd, og en væsentlig del af 
forsøgsarbejdet har været rettet mod at finde 
sikre løsninger mod meget tabsvoldende ar-
ter som rajgræs, vindaks, væselhale og gold 
hejre. Løsninger mod ukrudt i vintersæd skal 
have en bred effekt mod både græsser og to-
kimbladet ukrudt. I forsøgene er derfor afprø-
vet mange forskellige middelkombinationer 
med det formål at få belyst løsningernes ro-
busthed samt stærke og svage sider. Endelig 

er tidspunkt for bekæmpelse et tema, der er 
gennemgående i forsøgene.

Vindaks
Resultaterne af fem forsøg med bekæmpelse 
af vindaks er vist i tabel 16. Flight, Boxer, 
Lexus og Absolute 5 er afprøvet i forskellige 
løsninger i forsøgsled 2 til 7, hvor sprøjtnin-
gen er udført tidligt i afgrødens vækststadie 
10-11. I gennemsnit er der sprøjtet 18 dage 
efter såning, som i fire forsøg har været me-
dio september og i et forsøg den 1. oktober. I 
forsøgsled 8 til 10 er Othello og Atlantis OD 

Tabel 16. Ukrudtsmidler mod vindaks i vinterhvede. (E15, E16, E17)

Vinterhvede Sta-
dium

Be-
hand-
lings-
indeks

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

masse

Vind-
aks-

strå pr. 
m2 ved 

høst

Pct. 
dæk-
ning i 
stub
i alt

Hkg kerne
pr. ha

Enårig
rapgræs

Vind-
aks

Tokim-
bladet

Sted-
moder

Udb.
og mer-

udb.

Netto-
mer-
udb.

2009. 5 forsøg 4 fs.
1. Ubehandlet - 0 24 88 113 43 100 112 21 56,0 -
2. 1,0 l Flight + 1,0 l Boxer 10-11 0,57 4 9 26 8 7 31 8 17,6 13,6
3. 5 g Lexus + 1,0 l Flight + 0,8 l Boxer 10-11 0,76 4 6 18 9 5 15 8 18,5 14,2
4. 7,5 g Lexus + 1,5 l Flight 10-11 0,80 5 3 25 12 2 13 10 18,8 14,7
5. 60 g Absolute 51) 10-11 0,75 6 8 31 16 5 17 9 16,7 14,2
6. 60 g Absolute 5 + 1,5 l Stomp Pentagon 10-11 0,87 3 5 23 5 3 11 7 19,6 15,6
7. 45 g Absolute 5 + 1,0 l Boxer 10-11 0,85 6 5 28 11 3 15 8 17,1 13,4
8. 0,6 l Othello 11-12 0,86 5 4 27 7 4 15 7 19,3 15,0
9. 0,3 l Atlantis OD + 0,04 l DFF + 1,0 l Boxer 11-12 0,82 4 8 21 10 7 22 6 17,8 13,4

10. 0,3 l Atlantis OD + 1,0 l Flight 11-12 0,61 4 13 28 15 9 23 8 15,7 11,7
11. 1,5 l Boxer + 0,03 l DFF + 0,15 l Oxitril 10-11 0,73 6 4 23 9 2 22 5 18,8 14,9
12. 0,75 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril

0,05 l Hussar OD2)
10-11
april 1,03 3 5 13 2 4 3 4 19,6 13,1

LSD 1-12 4,6
LSD 2-12 ns

2008-2009. 10 forsøg 7 fs. 9 fs.
1. Ubehandlet - 0 36 81 71 33 100 78 27 75,7 -
2. 1,0 l Flight + 1,0 l Boxer 10-11 0,57 4 5 16 6 4 16 4 15,0 11,8
3. 5 g Lexus + 1,0 l Flight + 0,8 l Boxer 10-11 0,76 3 3 11 6 3 8 5 15,7 12,3
5. 60 g Absolute 51) 10-11 0,75 8 5 17 9 3 9 8 13,8 11,7
7. 45 g Absolute 5 + 1,0 l Boxer 10-11 0,85 4 3 16 7 2 8 4 13,7 10,7
8. 0,6 l Othello 11-12 0,86 4 3 15 4 2 8 5 16,2 12,8
9. 0,3 l Atlantis OD + 0,04 l DFF + 1,0 l Boxer 11-12 0,82 4 4 13 6 5 11 4 14,7 11,2

10. 0,3 l Atlantis OD + 1,0 l Flight 11-12 0,61 5 8 17 10 7 13 6 14,0 10,9
11. 1,5 l Boxer + 0,03 l DFF + 0,15 l Oxitril 10-11 0,73 4 2 13 5 2 11 4 16,1 13,0
12. 0,75 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril

0,05 l Hussar OD2)
10-11
april 1,03 2 3 8 2 2 2 3 16,4 11,2

LSD 1-12 3,1
LSD 2-12 ns

2007-2009. 13 forsøg 10 fs.
1. Ubehandlet - 0 30 87 68 32 100 77 33 68,3 -
2. 1,0 l Flight + 1,0 l Boxer 10-11 0,57 3 4 16 5 4 13 9 17,4 14,4
3. 5 g Lexus + 1,0 l Flight + 0,8 l Boxer 10-11 0,76 2 3 12 5 3 6 8 17,3 14,1
5. 60 g Absolute 51) 10-11 0,75 8 11 18 9 3 15 13 13,3 11,3
7. 45 g Absolute 5 + 1,0 l Boxer 10-11 0,85 4 8 17 7 2 13 11 13,3 10,6
LSD 1-7 4,5
LSD 2-7 3,8

1) Tilsat Agropol. 2) Tilsat Renol. 
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prøvet ved sprøjtning i vækststadie 11-12, når 
lidt mere ukrudt har været spiret frem. Det har 
i gennemsnit været ti dage efter sprøjtningen 
i vækststadie 10-11. Othello og Atlantis OD 
virker primært mod vindaks via bladopta-
gelse. I de to sidste forsøgsled er henholds-
vis efterårsbekæmpelse alene og bekæmpelse 
både efterår og forår sammenlignet. Othello 

indeholder aktivstofferne diflufenican, meso-
sulfuron og iodosulfuron, der kendes fra DFF 
og Atlantis OD.
 I gennemsnit har der været 88 vindaksplan-
ter pr. m2, varierende mellem 14 og 166 plan-
ter pr. m2. Tokimbladet ukrudt har i fire for-
søg været domineret af agerstedmoder, mens 
fuglegræs og kamille har været betydende i 

Tabel 17. Bekæmpelse af enårig rapgræs og tokimbladet ukrudt i vinterhvede forår og efterår. 
(E18, E19)

Vinterhvede Sta-
dium

Be-
hand-
lings-
indeks

Antal ukrudt 
pr. m2, efterår

Antal ukrudt pr. m2, 
forår Rel. bio-

masse 
enårig 

rapgræs
i april1)

Pct. 
dæk-
ning i 
stub,
i alt

Hkg kerne 
pr. ha

Græs Tokim-
bladet Græs Tokim-

bladet
Korn-
blomst

Udb.
og mer-

udb.

Netto-
mer-
udb.

2009. 4 forsøg
1. Ubehandlet - - 43 189 81 123 - 100 56 65,6 -
2. 1,0 l Boxer + 0,05 l DFF 10-11 0,54 8 21 8 18 - 2 5 5,9 2,9
3. 1,0 l Boxer + 0,05 l DFF

0,5 tab. Ally ST
10-11

25 0,85 6 29 7 5 - 1 2 5,3 0,6
4. 1,0 l Boxer + 0,05 l DFF

0,4 l Atlantis OD
10-11

25 0,98 10 31 6 11 - 1 3 4,4 -1,5
5. 2 l Flight 10-11 0,56 10 32 8 16 - 2 5 4,3 0,4
6. 2 l Flight

0,5 tab. Ally ST
10-11

25 0,87 11 31 12 10 - 2 5 6,4 0,7
7. 2 l Flight

0,4 l Atlantis OD
10-11

25 1,00 11 31 13 8 - 2 4 5,3 -1,5
8. Planteværn Online, ukrudt

Planteværn Online, ukrudt
10-11

25 0,89 8 31 12 15 - 6 2 3,4 -1,8
9. 1,5 l Boxer + 0,03 l DFF 10-11 0,58 4 24 9 20 - 3 4 4,8 1,2

10. 1,5 l Boxer + 0,03 l DFF
0,5 tab. Ally ST

10-11
25 0,89 10 27 6 8 - 1 2 6,4 1,1

11. 1,5 l Boxer + 0,03 l DFF
0,4 l Atlantis OD

10-11
25 1,02 7 32 3 9 - 1 8 6,0 -0,5

12. 1,0 l Boxer + 45 g Absolute 5 10-11 0,85 14 41 7 13 - 1 5 3,0 -0,7
13. 7,5 g Lexus 50 WG + 1,5 l Flight 10-11 0,80 12 30 6 17 - 1 3 5,1 1,0
14. 0,4 l Fox + 5 g Lexus + 1,5 l Stomp Pentagon 10-11 0,83 7 12 3 11 - 1 4 5,0 0,4
LSD 1-12 3,1
LSD 2-12 ns

2009. 1 forsøg med mange kornblomster
1. Ubehandlet - - 67 113 46 88 9 100 31 53,1 -
2. 1,0 l Boxer + 0,05 l DFF 10-11 0,54 0 7 3 13 8 4 4 18,6 15,7
3. 1,0 l Boxer + 0,05 l DFF

0,5 tab. Ally ST
10-11

25 0,85 1 3 3 10 6 4 4 22,1 17,4
4. 1,0 l Boxer + 0,05 l DFF

0,4 l Atlantis OD
10-11

25 0,98 0 4 1 10 7 1 2 24,2 18,3
5. 2 l Flight 10-11 0,56 3 9 8 14 9 13 6 22,0 18,0
6. 2 l Flight

0,5 tab. Ally ST
10-11

25 0,87 8 11 6 12 7 8 5 24,1 18,5
7. 2 l Flight

0,4 l Atlantis OD
10-11

25 1,00 5 8 1 11 7 1 4 20,6 13,7
8. Planteværn Online, ukrudt

Planteværn Online, ukrudt
10-11

25 0,48 1 7 22 35 0 34 6 36,6 33,6
9. 1,5 l Boxer + 0,03 l DFF 10-11 0,58 0 9 1 12 8 1 5 19,1 15,5

10. 1,5 l Boxer + 0,03 l DFF
0,5 tab. Ally ST

10-11
25 0,89 2 9 2 8 4 3 4 26,5 21,2

11. 1,5 l Boxer + 0,03 l DFF
0,4 l Atlantis OD

10-11
25 1,02 0 6 0 10 7 0 3 24,4 17,9

12. 1,0 l Boxer + 45 g Absolute 5 10-11 0,85 0 1 1 5 0 1 5 33,5 29,8
13. 7,5 g Lexus 50 WG + 1,5 l Flight 10-11 0,80 0 2 1 5 0 1 5 34,3 30,2
14. 0,4 l Fox + 5 g Lexus + 1,5 l Stomp Pentagon 10-11 0,83 0 0 2 5 0 4 5 35,4 30,8
LSD 1-12 4,9

fortsættes
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henholdsvis to og tre forsøg. Der har også 
været enårig rapgræs, men ikke i væsentlige 
bestande.
 Vindaks er bekæmpet mellem 91 og 98 pro-
cent, hvilket er markant lavere end tilsvarende 
forsøg året før. Forklaringen må søges i for-
skelle i de to års klimaforhold. Antal dage mel-
lem såning og sprøjtning i vækststadie 10-11 
var året før 20 dage, dvs. at der ikke har været 
væsentlig forskel på sprøjtetidspunktet. Den 
i forhold til tidligere års forsøg lavere effekt 

afspejler sig i et væsentligt antal frøbærende 
vindaksstrå. Den markant bedste bekæmpelse 
er opnået i forsøgsled 12, hvor der er behand-
let både efterår og forår. Bekæmpelsen har 
imidlertid sikret merudbytter på helt samme 
niveau efter alle behandlinger. I forsøget med 
de laveste merudbytter udgør dette omkring 
8 hkg pr. ha, mens der i forsøget med de stør-
ste merudbytter er høstet omkring 35 hkg pr. 
ha for de mest effektive behandlinger. Der er 
store nettomerudbytter i alle forsøgsled.

Vinterhvede Sta-
dium

Be-
hand-
lings-
indeks

Antal ukrudt 
pr. m2, efterår

Antal ukrudt pr. m2, 
forår Rel. bio-

masse 
enårig 

rapgræs
i april1)

Pct. 
dæk-
ning i 
stub,
i alt

Hkg kerne 
pr. ha

Græs Tokim-
bladet Græs Tokim-

bladet
Korn-
blomst

Udb.
og mer-

udb.

Netto-
mer-
udb.

2008-2009. 8 forsøg med enårig rapgræs og tokimbladet ukrudt 7 fs. 7 fs.
1. Ubehandlet - - 115 128 88 94 - 100 51 69,4 -
2. 1,0 l Boxer + 0,05 l DFF 10-11 0,54 5 13 9 11 - 3 4 8,0 5,7
3. 1,0 l Boxer + 0,05 l DFF

0,5 tab. Ally ST
10-11

25 0,85 4 17 7 4 - 1 3 8,5 4,8
4. 1,0 l Boxer + 0,05 l DFF

0,4 l Atlantis OD2)
10-11

25 0,98 6 18 5 7 - 1 3 8,1 3,5
5. 2 l Flight 10-11 0,56 14 20 13 11 - 8 7 6,0 2,9
6. 2 l Flight

0,5 tab. Ally ST
10-11

25 0,87 16 19 13 8 - 6 4 9,0 4,5
7. 2 l Flight

0,4 l Atlantis OD2)
10-11

25 1,00 10 20 9 6 - 2 3 8,6 3,2
8. Planteværn Online, ukrudt

Planteværn Online, ukrudt
10-11

25 0,86 7 19 9 9 - 4 3 6,1 1,8
9. 1,5 l Boxer + 0,03 l DFF 10-11 0,58 3 14 9 11 - 2 4 6,6 3,8

10. 1,5 l Boxer + 0,03 l DFF
0,5 tab. Ally ST

10-11
25 0,89 7 16 8 6 - 1 3 7,6 3,4

11. 1,5 l Boxer + 0,03 l DFF
0,4 l Atlantis OD2)

10-11
25 1,02 5 19 3 6 - 1 5 8,7 3,7

LSD 1-11 2,7
LSD 2-11 ns

2008-2009. 2 forsøg med meget tokimbladet ukrudt
1. Ubehandlet - - 106 83 145 177 - 100 35 66,5 -
2. 1,0 l Boxer + 0,05 l DFF 10-11 0,54 0 4 7 16 - 4 5 26,8 24,4
3. 1,0 l Boxer + 0,05 l DFF

0,5 tab. Ally ST
10-11

25 0,85 1 2 11 21 - 6 2 28,6 24,9
4. 1,0 l Boxer + 0,05 l DFF

0,4 l Atlantis OD2)
10-11

25 0,98 0 2 5 14 - 2 2 29,1 24,5
5. 2 l Flight 10-11 0,56 2 7 10 18 - 8 9 25,2 22,0
6. 2 l Flight

0,5 tab. Ally ST
10-11

25 0,87 5 7 13 18 - 8 6 28,5 24,0
7. 2 l Flight

0,4 l Atlantis OD2)
10-11

25 1,00 3 6 5 12 - 2 4 27,5 22,1
8. Planteværn Online, ukrudt

Planteværn Online, ukrudt
10-11

25 0,53 2 11 18 23 - 19 6 35,0 32,3
9. 1,5 l Boxer + 0,03 l DFF 10-11 0,58 0 5 3 12 - 3 4 26,9 24,0

10. 1,5 l Boxer + 0,03 l DFF
0,5 tab. Ally ST

10-11
25 0,89 1 5 4 11 - 3 2 31,9 27,7

11. 1,5 l Boxer + 0,03 l DFF
0,4 l Atlantis OD2)

10-11
25 1,02 0 3 6 9 - 3 2 30,5 25,4

LSD 1-11 9,8
LSD 2-11 ns

1) Visuel bedømmelse af biomasse, ubehandlet forholdstal 100.
2) Dosis af Atlantis OD 0,375 liter pr. ha i 2007.

Tabel 17. Fortsat
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Nederst i tabel 16 er vist sammendrag for for-
søgsled, der er afprøvet i henholdsvis to og tre 
år. Samlet bekræfter forsøgene anbefalingen 
af at bekæmpe vindaks ved at dele indsatsen i 
en efterårssprøjtning og en opfølgende forårs-
behandling. Det giver størst sikkerhed for at 
undgå opformering af vindaks, idet der her ses 
færrest frøbærende strå ved høst. Efterårsløs-
ningerne har klaret sig ret jævnbyrdigt. Dog 
viser flere års forsøg, at behandling med Ab-
solute 5 og Absolute 5 + Boxer i henholdsvis 
forsøgsled 5 og 7 har givet et sikkert mindre 
udbytte end behandlingerne i forsøgsled 2 og 
3. Årsagen er en lav effekt mod vindaks i tre 
forsøg i 2006 til 2007. Resultaterne viser, at 
der er gode muligheder for at vælge effektive 
blandinger, der også tager hensyn til markens 
øvrige ukrudtsflora.

Enårig rapgræs og tokimbladet ukrudt
Efterårsbehandlinger giver i sig selv en god 
bekæmpelse af tokimbladet ukrudt og enårig 
rapgræs. Opfølgning om foråret øger effekten 
mod ukrudtet og nedsætter på den måde frø-
produktionen, men bidrager ikke generelt til 
et øget merudbytte. Se tabel 17.
 I forsøgene er tre forskellige efterårsbehand-
linger afprøvet i forsøgsled 2, 5 og 9. Disse er 
hver især om foråret fulgt op med henholdsvis 
Ally ST, som har god effekt mod de fleste arter 
af tokimbladet ukrudt, og Atlantis OD, der har 
god effekt mod enårig rapgræs og en række 
tokimbladede arter. Forsøgsled 8 er behandlet 
efter forslag fra Planteværn Online. Om ef-
teråret er forslag baseret på indberetningen til 
PVO om arter og antal, der forventes på area-
let, men suppleret med observationer. I foråret 
er beregningen i PVO alene baseret på de arter 
og antal, der er observeret i parcellerne. I for-
søgsled 12 og 13 er Boxer og Flight afprøvet i 
blanding med henholdsvis Absolute 5 og Lex-
us, hvilket betyder, at aktivstoffet flupyrsulfu-
ron fra Lexus er afprøvet i begge forsøgsled. 
I Absolute 5 giver indholdet af diflufenican 
(DFF) bred effekt mod en række tokimbladede 
arter, mens picolinafen i Flight er det aktivstof, 
der giver større bredde i effekt mod tokimbla-
det ukrudt. I forsøgsled 14 er Fox, hvis styrke 
især er agerstedmoder og ærenpris, afprøvet i 
blanding med Lexus og Stomp Pentagon.

Der har i alle forsøg været en betydende be-
stand af både enårig rapgræs og tokimbla-
det ukrudt. I et forsøg har der været en jævn 
bestand af kornblomst, som har domineret 
ukrudtsbestanden ved høst. Dette forsøg er 
vist for sig selv i tabel 17.
 Alle efterårsbehandlingerne har i fire for-
søg haft jævnbyrdige effekter mod både to-
kimbladet og græsukrudt. Optællingerne af 
antal ukrudtsplanter viser et yderligere min-
dre fald ved forårsbekæmpelse med Ally ST 
eller Atlantis OD. Forskellene mellem Ally 
ST og Atlantis OD som henholdsvis middel 
mod tokimbladet ukrudt og enårig rapgræs/
tokimbladet ukrudt er ikke kommet frem, idet 
efterårsbehandlingerne i forvejen har haft en 
stor effekt. Biomasse af tokimbladet ukrudt er 
bedømt først i maj. Effekten i forsøgsled 2, 5 
og 9 har været 94 til 96 procent og er efter den 
supplerende bekæmpelse om foråret øget til 
98 til 99 procent.
 Der er opnået pæne merudbytter, som ikke 
er statistisk forskellige.
 I et forsøg med kornblomst er der kun op-
nået effektiv bekæmpelse i forsøgsled, hvor 
der er anvendt Lexus eller Absolute 5, dvs. 
midler med flupyrsulfuron. Det gælder også 
forsøgsled 8 med Planteværn Online, hvor der 
i efteråret er sprøjtet med 4,4 gram Lexus + 
0,9 liter Boxer + 0,15 liter sprede-klæbemid-
del pr. ha. Den effektive bekæmpelse har givet 
sig udslag i store, sikre merudbytter i forhold 
til de øvrige behandlinger.
 Nederst i tabel 17 er vist resultater af ti 
forsøg i 2008 og 2009, hvor forsøgsled med 
sammenligning af efterårsbekæmpelse ale-
ne og med efterfølgende forårsbekæmpelse 
med henholdsvis et middel mod tokimbladet 
ukrudt og græsukrudt/tokimbladet ukrudt er 
afprøvet. Forsøgene er opdelt efter størrelse 
af ukrudtsbestand. I otte forsøg med en ’al-
mindelig’ bestand af enårig rapgræs og to-
kimbladet ukrudt er resultaterne meget sam-
menfaldende med resultaterne i 2009. I de to 
forsøg med meget tokimbladet ukrudt ses, at 
der er en klar tendens til et øget merudbytte 
for de opfølgende behandlinger om foråret. 
På grund af de store ukrudtsmængder er va-
riationen stor, så forskellen er ikke statistisk 
sikker.
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Enårig rapgræs
Der er gennemført seks forsøg for at belyse 
sprøjtetidspunktets betydning for midlernes 
effekt mod enårig rapgræs. Resultaterne ses 
i tabel 18 og i figur 3, hvor også resultaterne 
fra 2008 er vist.
 Det første sprøjtetidspunkt er afgrødens 
vækststadium 10, altså lige netop der, hvor 
sprøjtesporene bliver tydelige. De efterføl-
gende behandlinger er udført med cirka en 
uges mellemrum. Flight og Boxer + DFF + 
Oxitril er med i begge år. Othello i forsøgsled 
4, 7, 10 og 11 er udbragt sammen med Boxer 
EC. Denne løsning har alene været med i for-
søgene i 2009.
 I alle forsøg har der været en jævn bestand 
af enårig rapgræs, optalt til i gennemsnit 176 
planter pr. m2 ved første sprøjtetidspunkt, som 
i gennemsnit har været 16 dage efter såning. 

Forsøgene er sået i perioden fra 5. til 25. sep-
tember, og første sprøjtning er udført mellem 
19. september og 14. oktober. Optællingen 
cirka tre uger efter sidste behandling viser, at 
der hen gennem efteråret yderligere er sket 
betydelig fremspiring, således at der i det ube-
handlede forsøgsled har været 375 planter af 
enårig rapgræs pr. m2. I løbet af vinteren er 
der sket en mindre udvintring af det enårige 
rapgræs, så der ved optællingen i april og maj 
har været 299 planter pr. m2.
 Effekten mod enårig rapgræs er opgjort 
ved visuelt at bedømme biomasse i efter-
året, i foråret og omkring høst. Den bedste 
effekt af Boxer opnås i alle tilfælde ved 
tidlig sprøjtning i afgrødens vækststadium 
10. 2,0 liter Flight klarer sig også bedst ved 
tidlig udbringning. Der er kun små forskelle 
i effekt ved de to tidligste sprøjtetidspunk-

Kornblomst er et smukt syn for øjet, men et dyrt bekendtskab i vinterhvede, hvis den optræder 
i større mængder. Til venstre ses en ubehandlet forsøgsparcel og til højre en parcel behandlet 
efter anvisning fra Planteværn Online. Behandlingen har givet et merudbytte på næsten 37 hkg 
pr. ha. (Fotos: Poul Henning Petersen, Landscentret, Planteproduktion).
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ter, og i de enkelte forsøg går det på skift, 
om det første eller andet sprøjtetidspunkt er 
marginalt bedst. I et forsøg har Flight ikke 
formået at holde bestanden af enårig rap-
græs nede til om foråret. Der er ikke fundet 
åbenlyse årsager til denne skuffende effekt. 
Med blandingen Othello + Boxer EC er der 
også opnået god effekt ved tidlig sprøjtning, 
men behandling en uge senere giver dog en 
bedre effekt. Det skyldes bladvirkningen af 
to af aktivstofferne i Othello (iodosulfuron 
og mesosulfuron). DFF, der er det sidste af 
de tre aktivstoffer i Othello, har nogen effekt 
mod enårig rapgræs, men vurderes i forsø-
gene at have bidraget mest mod tokimbladet 
ukrudt.
 To års forsøg viser, at enårig rapgræs skal 
bekæmpes meget tidligt, mens græsset er un-
der fremspiring, når der anvendes jordmidler 
som Flight og Boxer. Bladmidlet Othello vir-
ker bedst på de helt små planter og bør anven-
des, så snart græsset er spiret frem med første 
blad.
 Forsøgene fortsætter efter en justeret for-
søgsplan.

Rajgræs
Ital. rajgræs i tætte bestande koster omkring 
halvdelen af udbyttet i vinterhvede, hvis der 
ikke sker en effektiv bekæmpelse. Det er re-
sultatet af forsøg, som ses i tabel 19.
 Rajgræs i større bestande kan være vanske-
ligt at bekæmpe, hvorfor indsatserne i forsøg 
med bekæmpelsesstrategier er forholdsvis 
høje. I forsøgsled 2 til 5 er der startet med en 
efterårsbehandling med 2,0 liter Boxer pr. ha, 
rettet mod rajgræs, plus DFF og Oxitril, ret-
tet mod tokimbladet ukrudt. I forsøgsled 2 og 
3 er der anvendt hel og halv dosis af Hussar 
OD ved forårsopfølgningen, og tilsvarende er 
Grasp 40 SC afprøvet i forsøgsled 4 og 5. En-
delig er der, når rajgræs har været fremspiret, 
i forsøgsled 6 og 7 udført en lidt senere efter-
årsbekæmpelse med to doseringer af Atlantis 
OD i blanding med Boxer + DFF. Hussar OD 
og Atlantis OD er sulfonylurea-midler, mens 
Grasp har en virkemekanisme, som svarer til 
ukrudtsmidler som Topik og Primera Super. 
Boxer, som også har en rimelig effekt mod 
rajgræs, blokerer fedtsyresyntesen, hvilket er 
en tredje virkemekanisme. 

Tabel 18. Tidspunkt for bekæmpelse af enårig rapgræs ved stor bestand i vinterhvede. (E20, 
E21)

Vinterhvede
Sprøjte-

tids-
punkt

Be-
hand-
lings-
indeks

Enårig rapgræs

efterår april ved høst

antal
 pr. m2

bio-
masse1)

antal
 pr. m2

bio-
masse1)

bio-
masse1)

pct. dæk-
ning i stub

2009. 6 forsøg
1. Ubehandlet - - 375 100 299 100 100 100
2. 2 l Flight st. 10 0,56 - 4 31 16 6 4
3. 1,5 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,15 l Oxitril st. 10 0,83 - 2 12 4 4 5
4. 0,4 l Othello + 0,75 l Boxer st. 10 0,79 - 3 16 5 9 10
5. 2 l Flight st. 10 + 1 uge 0,56 - 7 30 14 6 5
6. 1,5 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,15 l Oxitril st. 10 + 1 uge 0,83 - 5 31 7 10 9
7. 0,4 l Othello + 0,75 l Boxer st. 10 + 1 uge 0,79 - 4 13 2 4 5
8. 2 l Flight st. 10 + 2 uger 0,56 - 20 79 21 21 14
9. 1,5 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,15 l Oxitril st. 10 + 2 uger 0,83 - 14 35 15 12 10

10. 0,4 l Othello + 0,75 l Boxer st. 10 + 2 uger 0,79 - 14 34 3 7 10
11. 0,4 l Othello + 0,75 l Boxer st. 10 + 3 uger 0,79 - 35 31 5 16 14

2008-2009. 12 forsøg
1. Ubehandlet - - 299 100 233 100 100 65
2. 2 l Flight st. 10 0,56 - 5 26 10 5 4
3. 1,5 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,15 l Oxitril st. 10 0,83 - 2 12 3 4 6
5. 2 l Flight st. 10 + 1 uge 0,56 - 7 23 9 5 6
6. 1,5 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,15 l Oxitril st. 10 + 1 uge 0,83 - 5 31 6 8 11
8. 2 l Flight st. 10 + 2 uger 0,56 - 15 52 14 14 14
9. 1,5 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,15 l Oxitril st. 10 + 2 uger 0,83 - 11 35 13 9 12

1) Visuel bedømmelse af biomasse, ubehandlet forholdstal 100.
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Der er gennemført seks forsøg, hvoraf tre med 
tætte bestande af ital. rajgræs er vist for sig. 
Der er i disse forsøg meget høje merudbytter 
for bekæmpelse. I to af forsøgene, vist øverst 
i tabellen, er der i forhold til bekæmpelse om 
foråret opnået statistisk sikre merudbytter for 
bekæmpelse af ital. rajgræs med Atlantis OD 
om efteråret. I det tredje forsøg er effekten af 

Atlantis OD ikke på højde med de to øvrige 
forsøg. Det er ikke klart, hvad der er årsag til 
denne forskel. Der har i dette forsøg været en 
ekstremt stor bestand af ital. rajgræs, hvilket 
bevirker, at udbyttet i ubehandlet kun er 14,8 
hkg pr. ha. Bestanden har været så stor, at det 
ikke har været muligt at foretage optælling af 
antal rajgræs i foråret. Forsøget viser, at ke-

Figur 3. Effekt mod enårig rapgræs ved forskellige sprøjtetidspunkter. Første sprøjtning i af-
grødens vækststadium 10 (0), og herefter med cirka en uges mellemrum (1 til 3). Til venstre ses 
resultatet af seks forsøg i 2009. Til højre er vist resultatet af 12 forsøg i 2008 til 2009.
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Tabel 19. Bekæmpelse af rajgræs i vinterhvede. (E22, E23)

Vinterhvede Sta-
dium

Be-
hand-
lings-
indeks

Antal ukrudt 
pr. m2, forår

Antal rajgræs
pr. m2 Bio-

masse
raj-

græs1)

Raj-
græs-
aks pr. 
m2 ved

høst

Pct. 
dæk-
ning i 
stub
i alt

Hkg kerne pr. ha

Græs Tokim-
bladet efterår forår Udb. og 

merudb.
Netto-

merudb.

2009. 2 forsøg med ital. rajgræs
1. Ubehandlet - - 230 11 129 220 100 318 1 46,7 -
2. 2 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril

0,1 l Hussar OD2)
10-11
april 1,89 6 1 23 6 2 5 0 32,4 21,2

3. 2 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril
0,05 l Hussar OD2)

10-11
april 1,39 17 0 31 17 4 24 0 31,8 23,2

4. 2 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril
0,75 l Grasp 40 SC3)

10-11
april 1,89 16 2 20 16 6 133 0 29,9 19,8

5. 2 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril
0,375 l Grasp 40 SC3)

10-11
april 1,39 24 3 26 24 8 136 1 26,3 18,0

6. 0,75 l Atlantis OD + 1 l Boxer + 0,05 l DFF 12 1,37 1 2 15 1 0 4 1 43,0 36,2
7. 0,45 l Atlantis OD + 1 l Boxer + 0,05 l DFF 12 1,04 1 2 9 1 0 10 1 40,8 35,6
LSD 1-7 18,4
LSD 2-7 ns

2009. 1 forsøg med ekstrem bestand af ital. rajgræs
1. Ubehandlet - - - 0 1000 - 100 2000 0 14,8 -
2. 2 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril

0,1 l Hussar OD2)
10-11
april 1,89 - 0 91 - 9 167 0 44,4 33,2

3. 2 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril
0,05 l Hussar OD2)

10-11
april 1,39 - 0 94 - 14 266 0 33,2 24,6

4. 2 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril
0,75 l Grasp 40 SC3)

10-11
april 1,89 - 0 150 - 5 196 0 41,2 31,1

5. 2 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril
0,375 l Grasp 40 SC3)

10-11
april 1,39 - 0 144 - 14 310 0 38,0 29,7

6. 0,75 l Atlantis OD + 1 l Boxer + 0,05 l DFF 12 1,37 - 0 85 - 35 302 0 34,0 27,2
7. 0,45 l Atlantis OD + 1 l Boxer + 0,05 l DFF 12 1,04 - 0 154 - 60 478 0 20,3 15,0
LSD 1-7 4,2

2009. 3 forsøg med almindelig rajgræs
1. Ubehandlet - - 47 68 17 31 100 35 43 93,7 -
2. 2 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril

0,1 l Hussar OD2)
10-11
april 1,89 5 1 7 3 2 4 0 -0,2 -11,4

3. 2 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril
0,05 l Hussar OD2)

10-11
april 1,39 6 1 6 4 2 7 1 2,6 -6,0

4. 2 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril
0,75 l Grasp 40 SC3)

10-11
april 1,89 7 6 7 6 5 7 3 3,7 -6,4

5. 2 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril
0,375 l Grasp 40 SC3)

10-11
april 1,39 7 3 7 5 3 13 2 3,2 -5,0

6. 0,75 l Atlantis OD + 1 l Boxer + 0,05 l DFF 12 1,37 3 5 14 2 1 2 2 4,0 -2,8
7. 0,45 l Atlantis OD + 1 l Boxer + 0,05 l DFF 12 1,04 4 3 11 3 1 0 2 5,4 0,1
LSD 1-7 ns
LSD 2-7 ns

2008-2009. 6 forsøg med ital. rajgræs 5 fs.
1. Ubehandlet - - 117 9 228 115 98 504 15 55,6 -
2. 2 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril

0,1 l Hussar OD2)
10-11
april 1,89 3 0 25 3 2 29 1 28,4 19,1

3. 2 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril
0,05 l Hussar OD2)

10-11
april 1,39 6 0 28 7 4 52 1 25,0 17,9

4. 2 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril
0,75 l Grasp 40 SC3)

10-11
april 1,89 6 1 34 7 3 85 1 25,3 17,0

5. 2 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril
0,375 l Grasp 40 SC3)

10-11
april 1,39 9 1 35 10 5 103 3 24,9 18,1

6. 0,75 l Atlantis OD + 1 l Boxer + 0,05 l DFF 12 1,37 2 1 24 1 7 53 1 30,0 24,4
7. 0,45 l Atlantis OD + 1 l Boxer + 0,05 l DFF 12 1,04 2 1 32 2 13 87 2 26,2 21,8
LSD 1-7 10,4
LSD 2-7 ns

fortsættes
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Vinterhvede Sta-
dium

Be-
hand-
lings-
indeks

Antal ukrudt 
pr. m2, forår

Antal rajgræs
pr. m2 Bio-

masse
raj-

græs1)

Raj-
græs-
aks pr. 
m2 ved

høst

Pct. 
dæk-
ning i 
stub
i alt

Hkg kerne pr. ha

Græs Tokim-
bladet efterår forår Udb. og 

merudb.
Netto-

merudb.

2008-2009. 5 forsøg med alm. rajgræs 4 fs.
1. Ubehandlet - - 110 61 64 75 100 98 66 87,1 -
2. 2 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril

0,1 l Hussar OD2)
10-11
april 1,89 4 1 25 2 1 3 1 7,5 -1,8

3. 2 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril
0,05 l Hussar OD2)

10-11
april 1,39 4 1 14 3 2 4 3 8,6 1,5

4. 2 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril
0,75 l Grasp 40 SC3)

10-11
april 1,89 6 5 15 5 4 8 6 8,6 0,2

5. 2 l Boxer + 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril
0,375 l Grasp 40 SC3)

10-11
april 1,39 11 2 21 10 4 25 8 7,2 0,4

6. 0,75 l Atlantis OD + 1 l Boxer + 0,05 l DFF 12 1,37 5 3 28 4 2 3 5 10,9 5,3
7. 0,45 l Atlantis OD + 1 l Boxer + 0,05 l DFF 12 1,04 16 3 37 15 7 14 9 9,4 5,0
LSD 1-7 5,0
LSD 2-7 ns

1) Visuel bedømmelse af biomasse, ubehandlet forholdstal 100. 2) Tilsat Renol. 3) Tilsat Atplus.

Ital. rajgræs udvikler sig meget voldsomt som ukrudt i vinterhvede. Til venstre ses en ubehand-
let forsøgsparcel og til højre en parcel, behandlet med 0,75 liter Atlantis OD i efteråret. (Fotos: 
Poul Henning Petersen, Landscentret, Planteproduktion).

Tabel 19. Fortsat
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misk bekæmpelse alene ikke er tilstrækkelig 
ved så ekstreme bestande. Det er nødvendigt 
med en langsigtet strategi, hvor sædskifte og 
kulturtekniske metoder også indgår.
 I tre forsøg med i gennemsnit 31 planter 
af alm. rajgræs pr. m2 er der opnået beskedne 
merudbytter, som ikke er i stand til at betale 
for indsatsen. 
 Hussar OD om foråret og Atlantis OD om 
efteråret er de mest effektive løsninger, men 
også Grasp 40 SC leverer store effekter. Der 
er en tydelig effekt af dosis. Ved store bestan-
de af ital. rajgræs er det nødvendigt med de 
højeste doseringer for at opnå en tilfredsstil-
lende bekæmpelse.
 Nederst i tabel 19 er vist resultater fra 11 
forsøg i 2008 til 2009, hvor behandlingerne 
i forsøgsled 2 til 7 er med igen. Forsøgene er 
opdelt efter forekomst af ital. rajgræs og alm. 
rajgræs. Hussar OD om foråret og Atlantis 
OD om efteråret har samlet set givet den bed-
ste bekæmpelse, mens effekten af Grasp 40 
SC har ligget på et lidt lavere niveau, men dog 
tilstrækkeligt højt til, at midlet er interessant 
som led i strategier, der modvirker udvikling 
af herbicidresistens hos rajgræs.
 Afprøvningen omfatter ikke forsøgsled, 
hvor sulfonylureamidlerne Hussar og Atlan-
tis er anvendt både efterår og forår. En sådan 
strategi vil formentlig kunne give en bedre 
kombination af renhed og merudbytte end de 
prøvede forsøgsled, men vil være kortsigtet 
på grund af risikoen for udvikling af herbi-
cidresistens hos rajgræsset, et fænomen som 
er set i flere af vore nabolande.

Væselhale
To forsøg viser, at Flight (med aktivstoffet 
pendimethalin) og Atlantis, anvendt om efter-
året, kan bekæmpe væselhale. Også Boxer har 
i forsøgene haft rimelig effekt.
 Væselhale meldes at være under fortsat ha-
stig spredning i mange egne af landet, og fore-
komsten er ikke længere alene knyttet til ejen-
domme, hvor der har været dyrket rødsvingel. 
I 2009 er det lykkedes at gennemføre to forsøg, 
hvor der har været en bestand, som har mulig-
gjort bedømmelser. Forsøgene er gennemført 
i to ’afdelinger’, hvor der i den ene er udført 
en række behandlinger med logaritmesprøjte. 

Se tabel 20. I den anden ’afdeling’ er der an-
lagt parceller med behandlingerne, som er vist 
i tabel 21. Væselhalebestanden har kun på det 
ene areal været så stor, at bedømmelser har 
været mulige i den del af forsøget, hvor be-
handlingerne er udført med logaritmesprøjte. 
I det andet forsøg har bestanden været mere 
ujævnt fordelt, således at det kun har været 
muligt at udføre bedømmelser i parceller, der 
er behandlet med almindelig forsøgssprøjte. 
I disse parceller sker bedømmelserne på et 
væsentligt større areal end ved en logaritme-
sprøjtet parcel.
 Tabel 20 viser ED90-doseringer, dvs. doser 
svarende til 90 procent effekt for de forskel-
lige midler. I tabellen er også vist resultater 
fra tidligere års forsøg. I 2007 var ED75-
doseringen beregnet. Boxer har i både 2008 
og 2009 givet en god effekt ved en dosis på 
omkring 2,5 liter pr. ha, hvilket er betydeligt 
bedre end i to forsøg, udført i 2007. Flight og 
Atlantis har haft en bedre effekt end i forsø-
gene i 2007. Effekten af Absolute 5 har ved de 
relevante doseringer været utilstrækkelig.
 I tabel 21 er resultaterne fra de to forsøg i 
2009 vist hver for sig. Det er markant, at en 
kombineret løsning med Flight eller Boxer 
ved en tidlig sprøjtning og en opfølgning se-
nere om efteråret eller i april giver den bedste 
effekt. Forsøgsled 19 og 22 viser, at Atlantis 
OD virker bedst ved anvendelse om efteråret. 
Absolute 5 giver utilstrækkelig effekt, mens 
Monitor har en pæn effekt. Monitor har i de 
tidligere forsøg ikke haft så god effekt.
 De anvendte doseringer overstiger i flere af 
afprøvningerne de godkendte doseringer. Den 
godkendte maksimale dosis af Atlantis OD er 
0,75 liter pr. ha om efteråret og 0,9 liter pr. ha 
om foråret. Højeste tilladte dosis af Monitor 
er 18,75 gram pr. ha ved en behandling. Flight 
er endnu ikke godkendt. 1,0 liter Flight svarer 
til en blanding af 0,97 liter Stomp Pentagon + 
11 gram Pico.
 Sammenholdes resultatet af alle forsøg fra 
2007 til 2009, kan det konkluderes, at Flight, 
Boxer og Atlantis OD, anvendt om efteråret, 
har en væsentlig effekt mod væselhale. Det 
er muligt at opnå god effekt ved at kombinere 
anvendelse af Flight/Boxer under fremspirin-
gen af væselhale med Atlantis OD et par uger 
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senere. Der er gode muligheder for at be-
kæmpe moderate bestande tilfredsstillende, 
men ved meget store bestande vil der ikke 
under alle forhold kunne opnås tilstrækkelig 
effekt.

Gold hejre
Der er udført et forsøg med logaritmesprøjt-
ning mod gold hejre med henblik på at fast-
lægge den nødvendige dosering af Monitor, 
Hussar OD, Atlantis OD samt for Monitor, 

Tabel 20. Væselhale i vinterhvede

Vinterhvede Sta-
dium

BI-dosis,
l/g pr. ha

Maks./min. 
dosis,

l/g pr. ha

Forsøg 1 ED90
1)

Estimat Spredning

2009. 1 forsøg
1. Flight 10-11 3,6 6/0,6 4,5 1,2
3. Boxer EC 10-11 3,5 6/0,6 2,2 0,9
4. Atlantis OD 12-13 0,9 2/0,2 0,68 0,24
6. Absolute 5 10-11 80 10,00 >120 -

2008. 1 forsøg
1. Flight 10-11 3,6 6/0,6 4,1 0,9
3. Boxer EC 10-11 3,5 6/0,6 2,5 0,4
4. Atlantis OD 12-13 0,9 2/0,2 1,27 0,14
6. Flight

Atlantis OD
10-11
12-13

3,6
0,9

2 (konstant)
1/0,1 0,31 0,22

7. Flight
Atlantis OD

10-11
april

3,6
0,9

2 (konstant)
1/0,1 0,43 0,11

9. Atlantis OD april 0,9 2/0,2 1,05 0,14
10. Monitor2) april 21,9 50/5 25,5 4,0

Forsøg 1 ED75
3) Forsøg 2 ED75

3)

Estimat Spredning Estimat Spredning

2007. 2 forsøg
1. Flight 10-11 3,6 6/0,6 3,9 0,1 1,6 0,1
3. Boxer EC 10-11 3,5 6/0,6 4,8 0,5 1,8 0,3
4. Atlantis OD 12-13 0,9 2/0,2 1,24 0,09 0,91 0,08
6. Flight

Atlantis OD
10-11
12-13

3,6
0,9

2 (konstant)
1/0,1 0,71 0,07 0,21 0,01

7. Flight
Atlantis OD

10-11
april

3,6
0,9

2 (konstant)
1/0,1 >1 - 0,19 0,01

9. Atlantis OD april 0,9 2/0,2 1,84 0,04 0,78 0,07
10. Monitor2) april 21,9 50/5 >50 - 18,5 0,6

1) Estimeret dosis svarende til 90 pct. effekt. 2) Tilsat sprede-klæbemiddel.
3) Estimeret dosis svarende til 75 pct. effekt.

Tabel 21. Væselhale i vinterhvede. (E24)

Led
Behandlingstidspunkt

Effekt, procent
Stadium 10-11 Stadium 12 April

1 forsøg m. meget væselhale 1 forsøg m. lidt væselhale
19. - 0,9 l Atlantis OD - 78 100
20. - 60 g Absolute 5 - 45 85
22. - - 0,9 l Atlantis OD 58 100
23. - - 2 x 12,5 g Monitor1) 75 100
11. 2,5 l Flight - - 88 100
9. 2,5 l Flight 0,9 l Atlantis OD - 95 100

10. 2,5 l Flight 60 g Absolute 5 - 92 100
12. 2,5 l Flight - 0,9 l Atlantis OD 90 100
13. 2,5 l Flight - 2 x 12,5 g Monitor1) 92 100
16. 3,0 l Boxer - - 90 60
14. 3,0 l Boxer 0,9 l Atlantis OD - 98 100
15. 3,0 l Boxer 60 g Absolute 5 - 96 100
17. 3,0 l Boxer - 0,9 l Atlantis OD 96 85
18. 3,0 l Boxer - 2 x 12,5 g Monitor1) 96 92

1) Tilsat Agropol.
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når der forudgående er behandlet med Atlan-
tis OD. Selv om der er anvendt dobbelt dosis 
som udgangspunkt, har de opnåede effekter 
ikke været tilstrækkelige til at kunne beregne 
den nødvendige dosis. Årsagen til den ned-
satte effekt af alle de afprøvede løsninger er 
formentlig, at planterne af gold hejre den 30. 
april, hvor sprøjtningen er udført, har været 
store og tørkestressede. På lokaliteten er der i 
april kun målt 5,9 mm nedbør, som er faldet i 
begyndelsen af måneden. Tørkestress betyder 
for mange midler en væsentlig nedsættelse af 
effekten.

Langsigtet ukrudtsbekæmpelse
Efter tre forsøgsår kan der kun ses små og 
usikre forskelle i effekten af forskellige inten-
siteter af ukrudtsbekæmpelse i vintersædsba-
serede sædskifter.
 I 2007 blev en ny forsøgsserie igangsat for 
at belyse de langsigtede konsekvenser ved 
brug af lave doseringer af ukrudtsmidler i 
vintersædsbaserede sædskifter. Forsøgene er 
fastliggende og planlægges gennemført over 
foreløbig seks år, således at de flerårige konse-
kvenser af ukrudtsbekæmpelsen kan belyses. 
Forsøgene er anlagt på svineproduktions- eller 
planteavlsejendomme med kornbaserede sæd-
skifter med i størrelsesorden 75 til 80 procent 
kornafgrøder og 20 til 25 procent bredbladede 
vekselafgrøder. Det normale sædskifte på de 
pågældende marker følges, og vintersæds-

afgrøderne skal sås til “normal tid” for den 
pågældende egn, så meget tidlige eller meget 
sene såninger undgås. Forsøgene er anlagt på 
marker med en for den pågældende egn almin-
deligt forekommende bestand af tokimbladet 
ukrudt og græsukrudt, hvorimod rodukrudt og 
vanskeligt bekæmpelige ukrudtsarter er søgt 
undgået ved forsøgsperiodens start.
 Forsøgsplanens to første forsøgsled består 
af faste, bredt virkende løsninger, fastsat af 
Landscentret, Planteproduktion, således at 
forsøgsled 1 svarer til en relativt høj indsats, 
svarende til 1,2 gange måltallet i Pesticidplan 
2004-2009 i de forskellige afgrøder, mens for-
søgsled 2 har en relativt lav indsats på 0,6 gan-
ge måltallet. Behandlingerne i forsøgsled 3 og 
4 er fastlagt ved henholdsvis konsultation af 
Planteværn Online og ved den lokale plante-
avlskonsulents bedste forslag til bekæmpelse.
 Der er oprindeligt anlagt syv forsøg, men to 
af disse er bortfaldet i 2009. Af de resterende 
fem forsøg har der i tre forsøg været vinter-
hvede. Resultaterne af vinterhvedeforsøgene 
er vist i tabel 22, mens resultaterne af to for-
søg, udført i henholdsvis vårbyg og vinterraps, 
kan ses i Tabelbilaget, tabel F26 og K18. 
 Efter tre forsøgsår kan der kun drages få 
konklusioner. Den lave indsats i forsøgsled 
2 har som ventet givet lidt ringere effekt og 
lidt mindre renhed ved høst end den høje ind-
sats i forsøgsled 1. Planteværn Online har i 
alle forsøgene udløst både efterårs- og forårs-
behandling. Indsatsen har ligget under Pesti-
cidplanens måltal på 0,95 i vinterhvede. De 
lokale bekæmpelsesforslag har resulteret i en 
indsats over måltallet med effekter på niveau 
med indsatsen i forsøgsled 1.
 Der er kun meget små forskelle i effekterne 
af behandlingerne. I lyset af de generelt gode 
effekter mod ukrudtet er det ikke overrasken-
de, at der ikke er sikker forskel på hverken 
brutto- eller nettoudbytter. Vigtigst er det, at 
forsøgene på fem lokaliteter er gennemført 
tilfredsstillende, således at forsøgsserien kan 
fortsætte.

Tokimbladet ukrudt
Der er gennemført et forsøg, hvor midlerne 
Ally ST og CDQ ST er sammenlignet ved for-
årsbekæmpelse af tokimbladet ukrudt i vin-

Gold hejre spreder sig ind i marken fra kanter, 
hvor den især har gode muligheder for at tri-
ves, hvis de flerårige græsarter bliver sprøj-
tet bort med glyphosat. (Foto: Jørgen Ravn, 
Gefion).
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tersæd. Se tabel 23. CDQ er endnu ikke god-
kendt, men er en tabletformulering bestående 
af 33 procent tribenuron-methyl (aktivstoffet 
i Express ST) og 17 procent metsulfuron-
methyl (aktivstoffet i Ally ST). Således svarer 
1,0 tablet CDQ ST til 1/3 tablet Ally ST + 2/3 
tablet Express ST.
 Behandlingerne er udført med logaritme-
sprøjte, og den nødvendige dosis for at opnå 
90 procent effekt (ED90) er beregnet. Effekten 
mod fuglegræs har været ens for CDQ ST og 
Ally ST. Den nødvendige dosis af CDQ ST 
mod agerstedmoder og ærenpris er væsent-
ligt højere end af Ally ST. Omvendt har den 

Tabel 22. Langsigtet ukrudtsbekæmpelse i vintersædsbaserede sædskifter. (E25)

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)

2009. 3 forsøg i vintersæd
1. 1 l Boxer + 1 l Stomp Pentagon

+ 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril CM
0,035 l Hussar OD + 0,5 l Renol3)

11-12
april 1,16 7 2 2 3 86,2 79,0

2. 0,5 l Boxer + 0,5 l Stomp Pentagon
+ 0,025 l DFF
0,02 l Hussar OD + 0,5 l Renol3)

11-12
april 0,57 15 4 4 5 87,2 82,6

3. Planteværn Online, Ukrudt
Planteværn Online, Ukrudt

11-12
april 0,84 13 13 3 6 84,9 80,0

4. Lokalt bekæmpelsesforslag
Lokalt bekæmpelsesforslag

11-12
april 1,18 9 7 2 7 85,7 79,3

LSD 1-4 ns ns

2008. 4 forsøg i vintersæd 3 fs. 3 fs.
1. 1 l Boxer + 1 l Stomp Pentagon

+ 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril CM
0,035 l Hussar OD + 0,5 l Renol

11-12
april 1,22 23 12 0 1 92,8 85,5

2. 0,5 l Boxer + 0,5 l Stomp Pentagon
+ 0,025 l DFF
0,02 l Hussar OD + 0,5 l Renol

11-12
april 0,60 32 13 1 6 92,8 88,1

3. Planteværn Online, Ukrudt
Planteværn Online, Ukrudt

11-12
april 0,68 34 23 2 17 91,6 85,9

4. Lokalt bekæmpelsesforslag
Lokalt bekæmpelsesforslag

11-12
april 0,87 26 13 0 1 92,6 86,7

LSD 1-4 ns ns

2007. 6 forsøg i vintersæd
1. 1 l Boxer + 1 l Stomp Pentagon

+ 0,04 l DFF + 0,12 l Oxitril CM
0,035 l Hussar OD + 0,5 l Renol

11-12
april 1,16 23 3 14 2 70,9 63,5

2. 0,5 l Boxer + 0,5 l Stomp Pentagon
+ 0,025 l DFF
0,02 l Hussar OD + 0,5 l Renol 

11-12
april 0,57 38 4 16 2 69,0 64,1

3. Planteværn Online, Ukrudt
Planteværn Online, Ukrudt

11-12
april 0,79 33 7 17 3 70,9 65,7

4. Lokalt bekæmpelsesforslag
Lokalt bekæmpelsesforslag

11-12
april 1,00 29 5 19 4 69,0 63,4

LSD 1-4 ns ns
1)  I ubehandlede sprøjtevinduer på to af arealerne er der i 2009 i gns. optalt 26 græsukrudt og 28 tokimbladet ukrudt pr. m2. På det tredje areal 

har kamille været dominerende i sprøjtevinduet, men optælling er ikke udført. I 2008 blev der optalt 129 græsukrudt og 54 tokimbladet 
ukrudt pr. m2. I 2007 blev der optalt 186 græsukrudt og 180 tokimbladet ukrudt pr. m2.

2)  Kerneudbytte fratrukket omkostninger til ukrudtsmidler og udbringning.
3)  I et forsøg er Hussar OD udskiftet med henholdsvis 0,315 og 0,18 liter Atlantis OD pr. ha i forsøgsled 1 og 2 på grund af forekomst af 

agerrævehale.

Tabel 23. Tokimbladet ukrudt i vinterhvede 
om foråret. (E26)

Ukrudtsart
CDQ ST Ally ST CDQ ST +

Starane 180

ED50
1) ED90

2) ED50
1) ED90

2) ED50
1) ED90

2)

2009. 1 forsøg
Ukrudt samlet 0,80 2,00 0,70 2,34 0,63+0,19 1,72+0,52
Agerstedmoder 0,68 2,33 0,42 1,39 0,52+0,16 1,13+0,34
Fuglegræs 0,37 1,05 0,35 1,50 0,31+0,09 0,43+0,13
Spildraps 0,26 1,48 0,58 1,40 0,36+0,11 0,89+0,27
Ærenpris 0,95 2,63 0,52 2,14 0,55+0,17 2,40+0,72

Tilsat Agropol i alle behandlinger.
1) Estimeret dosis svarende til 50 pct. effekt.
2) Estimeret dosis svarende til 90 pct. effekt.
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nødvendige dosis mod spildraps været noget 
lavere for CDQ ST. Disse resultater stemmer 
helt overens med forventningerne ud fra ind-
hold af aktivstoffer. Når CDQ ST er anvendt 
i blanding med Starane 180, kan den nødven-
dige dosis som forventet nedsættes. Starane 
180 er iblandet med henblik på at bekæmpe 
burresnerre, som dog ikke har været til stede 
i forsøget.
 CDQ ST er på tilsvarende måde sammen-
lignet med Ally ST i to forsøg i 2008. Det blev 
fundet, at effekterne af CDQ ST svarede til 
forventningerne ud fra kendskab til aktivstof-
ferne fra Ally ST og Express ST.

Sygdomme
I figur 4 til 8 ses udviklingen af skadegørere i 
vinterhvede i 2009 i Planteavlskonsulenternes 
Registreringsnet. Det fremgår, at Septoria har 
udviklet sig relativt sent. Meldug har optrådt 
med relativt kraftige angreb, og især i Audi 
og Ambition er der fundet meget meldug, som 
det fremgår af figur 8. Angrebene af gulrust 
har generelt været svage til moderate i de mest 
dyrkede sorter. Blandt de mest udbredte sor-
ter er der fundet mest gulrust i Oakley, Tuareg 
og Frument. I Frument er der i slutningen af 

juni fundet gulrust i 65 procent af de ubehand-
lede marker. Angrebene i Frument har gradvis 
bredt sig og ikke så hurtigt, som det tidligere 
er set i meget modtagelige sorter. Brunrust har 
bredt sig sidst i vækstsæsonen.
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Figur 4. Udviklingen af skadegørere i vinter-
hvede i Planteavlskonsulenternes Registre-
ringsnet 2009.

Figur 5. Udviklingen af Septoria i vinterhvede 
i 2004 til 2009 i Planteavlskonsulenternes Re-
gistreringsnet.

Figur 6. Udviklingen af Septoria i vinterhve-
de i 2004 til 2009 i Planteavlskonsulenternes 
Registreringsnet. Procent observationer med 
over 25 procent dækning på 2. øverste blad 
er angivet.

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

Pc
t. 

ob
s.

 m
ed

 >
 2

5 
%

 a
ng

re
bn

e 
pl

an
te

r 

60

Ugenr.

Vinterhvede 2009

Meldug
Gulrust

Septoria
Bladlus

Kornbl.larve
Brunrust

16 252423222120191817 2726



79

Vinterhvede

Bladlusangrebene har bredt sig eksplosivt fra 
sidste uge af juni og ind i juli, hvor der har væ-
ret meget kraftige angreb i mange marker over 
hele landet. Se forsøg med bladlusbekæmpelse 
senere i dette afsnit under skadedyr.

Bekæmpelse af bladsvampe
Årets forsøg har i lighed med tidligere år ho-
vedsageligt fokuseret på at bekæmpe Septoria 
(hvedegråplet). Der er endvidere gennemført 
forsøg efter to forsøgsplaner samt gennemført 
et logaritmeforsøg, hvor forskellige strategier 
for bekæmpelse af meldug er belyst. Gulrust 
har ikke optrådt i ret mange af forsøgene, og 
brunrust er kommet meget sent i de fleste for-
søg.
 I mange forsøgsplaner indgår en tidlig 
svampebehandling i vækststadium 32 (2 knæ 
udviklet). Der er valgt 0,15 liter Rubric + 
0,125 liter Flexity til denne behandling i de 
fleste forsøg, men i nogle forsøg er der valgt 
0,15 liter Maredo + 0,125 liter Flexity (samme 
aktivstof og mængde i Maredo som i Rubric) 
eller 0,3 liter Ceando, som indeholder 0,2 liter 
Opus + 0,1 liter Flexity.
 I alle forsøg er der udregnet nettomerud-
bytter for behandlingerne. De anvendte priser 
for svampemidler og udbringning fremgår af 
afsnittet Sorter, anmeldere, priser, midler og 
principper bagerst i oversigten. Her er også 
vist afgrødepriser. Der beregnes 70 kr. pr. ha 
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Hereford

26

Figur 7. Udviklingen af meldug i vinterhvede 
i 2004 til 2009 i Planteavlskonsulenternes Re-
gistreringsnet.

Figur 8. Udviklingen af meldug i forskellige 
vinterhvedesorter i Planteavlskonsulenternes 
Registreringsnet.

Septoria (hvedegråplet) er den vigtigste svam-
pesygdom i hvede i Danmark og den sygdom, 
som aksbeskyttelsen hovedsageligt er rettet 
imod. I 2009 har Septoria udviklet sig relativt 
sent, og de opnåede merudbytter i årets for-
søg er moderate. (Foto: Ghita Cordsen Niel-
sen, Landscentret, Planteproduktion).
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til udbringning, ligesom der er regnet med en 
hvedepris på 80 kr. pr. hkg.
 I dette afsnit er der også udført beregninger 
ved en hvedepris på 70, 100 og 130 kr. pr. hkg 
i nogle forsøg, da afgrødepriser, når kornet 
skal afsættes, er svære at forudsige.
 I praksis er der meget stor variation på pri-
sen for samme svampemiddel. Det har end-
videre i flere tilfælde vist sig vanskeligt at få 
oplyst priser fra grovvarefirmaerne. Det er 
derfor nødvendigt at være opmærksom på de 
anvendte priser i oversigten og selv beregne 
nettomerudbyttet med egne priser.

Nye afprøvede midler
I 2009 er der afprøvet tre nye svampemidler i 
vinterhvede, nemlig Talius, Ceando og Osiris. 
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. 
Normaldoseringen for Ceando er 1,5 liter pr. 
ha, og indholdet heri svarer til 1,0 liter Opus 
+ 0,5 liter Flexity. Osiris indeholder to vel-
kendte midler, nemlig Opus + Juventus, men 
i en ny formulering. Normaldoseringen for 
Osiris er p.t. ikke fastlagt, men bliver 2,0 eller 
3,0 liter pr. ha. I udlandet er normaldoserin-

gen 3,0 liter pr. ha, og indholdet heri svarer 
til 0,9 liter Opus + 0,9 liter Juventus og altså 
et meget højt indhold af aktivstof, da normal-
doseringen for både Opus og Juventus er 1,0 
liter pr. ha.
 Ceando er blevet godkendt i juni 2009. Fir-
maerne forventer tidligst Talius og Osiris på 
markedet til brug til sæson 2011.

Bekæmpelse af meldug
I tabel 24 ses resultaterne af forsøg med mel-
dugbekæmpelse. I alle forsøgsled er der an-
vendt to behandlinger med 0,15 liter Maredo 
pr. ha og en behandling med 0,5 liter Bell pr. 
ha. Både Maredo og Bell har relativt svag ef-
fekt mod meldug og er tildelt for at bekæmpe 
Septoria i forsøgene. Til behandlingerne er 
så tilsat meldugmidlerne Flexity, Talius eller 
Tern.
 Et forsøg i sorten Ambition med meget mel-
dug er vist for sig selv. Det fremgår, at den 
bedste effekt og det højeste merudbytte og net-
tomerudbytte er opnået med Flexity og Talius. 
Ved at sammenholde forsøgsled 3 og 5 ses, at 
der er betaling for to behandlinger med kvart 
dosis Flexity ved det høje smittetryk. Ved at 
sammenholde forsøgsled 2 med de øvrige for-
søgsled kan merudbyttet for at bekæmpe mel-

Tabel 24. Bekæmpelse af meldug. (E27, E28)

Vinterhvede Sta-
dium

Be-
hand-
lings-

in-
deks

Pct. dækn. med Hkg kerne
pr. ha Pct. dækn. med Hkg kerne

pr. ha Pct. dækn. med Hkg kerne
pr. ha

brun-
rust

mel-
dug

Sep-
toria

Ud-
bytte
og

mer-
udb.

Netto-
mer-
udb.

brun-
rust

mel-
dug

Sep-
toria

Ud-
bytte
og

mer-
udb.

Netto-
mer-
udb.

brun-
rust

mel-
dug

Sep-
toria

Ud-
bytte
og

mer-
udb.

Netto-
mer-
udb.

ca. 23/6 ca. 23/6 ca. 23/6

2009. 1 forsøg m. meget meldug 2009. 3 forsøg 2007-2009. 14 forsøg
1. Ubehandlet - 0 25 25 7 93,2 - 0 6 7 91,3 - 2 11 14 72,6 -
2. 0,15 l Maredo 125 SC

0,15 l Maredo 125 SC
0,5 l Bell

31-32 
39 

55-61 0,90 4 14 5 5,9 -0,5 0 2 1 3,2 -3,3 0,3 8 10 4,0 -2,5
3. 0,15 l Maredo + 0,125 l Flexity 

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

31-32 
39 

55-61 1,40 4 5 2 14,7 6,1 0 1 0,8 4,8 -3,7 0,3 3 10 6,2 -2,3
4. 0,15 l Maredo + 0,1 l Talius 

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

31-32 
39 

55-61 0,90 2 2 2 14,6 6,1 0 0,8 1 3,9 -4,6 - - - - -
5. 0,15 l Maredo + 0,125 l Flexity 

0,15 l Maredo 125 SC
0,5 l Bell 

31-32 
39 

55-61 1,15 4 9 4 12,6 5,1 0 2 0,9 5,5 -2,0 0,3 5 10 5,2 -2,3
6. 0,15 l Maredo + 0,25 l Tern

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

31-32 
39 

55-61 1,40 3 7 5 10,5 2,0 0 1 1 2,7 -5,7 0,2 4 10 4,5 -3,9
LSD 1-6 2,9 ns 1,8
LSD 2-6 - ns 1,5

Der er anvendt 0,15 liter Opus i vækststadium 31-32 og 39 i 2007-2008. Der er anvendt 0,25 liter Opus i vækststadium 55-61 i 2007.
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dug beregnes. Der er opnået knap 9 hkg pr. ha 
i bruttomerudbytte og cirka 6 hkg pr. ha i net-
tomerudbytte for meldugbekæmpelse.
  I de øvrige tre forsøg (to forsøg i Audi og et 
forsøg i Ambition) har der været relativt svage 
angreb af både meldug og Septoria, og der er 
ikke opnået rentable merudbytter for nogen af 
de afprøvede strategier.
 Efter en ny forsøgsplan er forskellige strate-
gier for meldugbekæmpelse med Talius belyst 
i to forsøg. I et af forsøgene er der dog kun 
høstet et meget lille udbytte. I det andet for-
søg i sorten Ambition har der kun været svage 
angreb af svampesygdomme, og der er som 
følge heraf ikke opnået rentable merudbytter. 
Se yderligere i Tabelbilaget, tabel E29.

Logaritmesprøjtning mod meldug
Der er ved LandboNord udført et enkelt for-
søg i Hereford med meldugbekæmpelse ved 
logaritmesprøjtning. Se tabel 25. Forsøget er 
anlagt relativt sent, og sprøjtning mod meldug 
er først udført i vækststadium 61 (begyndende 
blomstring) den 13. juni. Dosis ændres løben-
de fra startdosis, dvs. 1,0 liter Tern og 0,5 liter 
Flexity pr. ha til henholdsvis 0,1 liter Tern og 
0,05 liter Flexity pr. ha. I blandingen er 0,5 
liter Tern + 0,25 liter Flexity pr. ha valgt som 
normaldosis, således at der samlet benyttes 
hel dosering i blandingen. Septoria er bekæm-
pet ens i hele arealet med Bell.
 Ved sprøjtningen mod meldug i vækststa-
dium 61 den 13. juni har der allerede været 3 
procent dækning med meldug i marken. Ef-
fekten af behandlingerne er bedømt den 23. 
juni. Det fremgår af tabel 25, at der for at 
opnå 90 procent effekt skal benyttes 33 pro-
cent normaldosering af Tern, 30 procent nor-
maldosering af Flexity og samlet 37 procent 
normaldosis af blandingen Tern + Flexity. Ef-

fekten af de tre løsninger har således ligget 
på samme niveau. I andre forsøg har Flexity 
haft bedre effekt end Tern, men Flexity virker 
bedst ved relativt svage angreb på sprøjtetids-
punktet, og i ovenstående forsøg har der været 
ret kraftige angreb på sprøjtetidspunktet.

Effekt af additiv ved svampebekæm-
pelse
I 2008 blev der afprøvet to nye additiver ved 
svampesprøjtning i fire forsøg. Additiverne 
skulle forbedre optagelsen af svampemid-
lerne. Smittetrykket var dog meget lavt i for-
søgene og for svagt til at vurdere effekten af 
de to additiver. Der henvises til Oversigt over 
Landsforsøgene 2008, side 79. I 2009 er af-
prøvningen fortsat i to forsøg, men kun et af 
additiverne er afprøvet. I et af forsøgene er 
der dog kun opnået et lille udbytte. Additivet 
er testet ved tilsætning til to doser af Bell ved 
aksbeskyttelsen. Igen i 2009 har smittetrykket 
dog været for lavt til at vurdere effekten af 
additivet. Der henvises til Tabelbilaget, tabel 
E30.

Middelvalg og dosis ved aksbeskyt-
telsen
I tabel 26, 27 og 28 ses resultaterne af forsøg, 
der har til formål at vurdere det bedste mid-
delvalg og dosis ved aksbeskyttelsen. Aksbe-
skyttelsen er den vigtigste svampesprøjtning 
i hvede, og behandlingen er oftest rettet mod 
Septoria (hvedegråplet).
 I tabel 26 ses resultaterne af forsøg, hvor ef-
fekterne af midlerne Rubric, Proline, Prosaro 
og Bell er afprøvet i trekvart, halv og kvart 
dosis ved aksbeskyttelsen. Kun Prosaro er p.t. 
ikke godkendt, men firmaet forventer midlet 
godkendt til sæson 2010. 1,0 liter Prosaro in-
deholder 0,5 liter Proline + 0,5 liter Folicur.
 Blandingen 0,5 liter Bell + 0,15 liter Comet 
pr. ha (samlet halv dosis) er afprøvet i forsøgs-
led 14. I alle forsøgsled, bortset fra forsøgsled 
15, er der behandlet med 0,15 liter Rubric + 
0,125 liter Flexity pr. ha i vækststadium 32 (2 
knæ udviklet) omkring 1. maj.
 Der er i gennemsnit af de seks forsøg opnå-
et bruttomerudbytter på samme niveau for de 
fire svampemidler. Forsøgene har været an-
lagt i sorterne Hereford (to forsøg), Oakley og 

Tabel 25. Logaritmesprøjtning mod meldug i 
vinterhvede

Vinterhvede
Nødvendig dosis, liter pr. ha

90 pct. effekt 50 pct. effekt 10 pct. effekt

2009. 1 forsøg
Tern 0,33 (33) 0,24 (24) 0,18 (18)
Flexity 0,15 (30) 0,10 (20) 0,07 (14)
Tern + Flexity 0,19 + 0,09 (37) 0,1 + 0,05 (20) 0,06 + 0,03 (12)

( ) = tal i parentes er procent af normaldosis.
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Tabel 26. Middelvalg ved aksbeskyttelsen. (E31, E32, E33)

Vinterhvede

Be-
hand-
lings-
indeks

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

mel-
dug

Sep-
toria

brun-
rust

Ud-
bytte og 

mer-
ud-

bytte

Netto-
mer-
ud-

bytte

mel-
dug

Sep-
toria

brun-
rust

Ud-
bytte 

og mer-
ud-

bytte

Netto-
mer-
ud-

bytteca. 18/6 ca. 18/6

2009. 1 forsøg med sene angreb af brunrust 6 øvrige forsøg
1. Ubehandlet 0 2 5 4 116,6 92,4 - 0,1 7 0,3 113,1 82,8 -
2. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,75 l Rubric 1,15 0,5 3 1 116,8 7,3 -0,9 0,02 3 0,08 115,0 6,4 -1,8
3. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,5 l Rubric 0,90 0,4 3 1 112,1 7,9 1,2 0,02 3 0,2 114,8 6,1 -0,5
4. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,25 l Rubric 0,65 0,6 3 2 116,8 3,3 -1,8 0,02 3 0,08 114,2 4,2 -1,0
5. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,6 l Proline EC 250 1,15 0,8 3 2 - 0,2 -8,3 0,02 3 0,04 - 6,1 -2,4
6. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity

0,4 l Proline EC 250 0,90 0,4 3 0,5 115,9 2,1 -4,8 0,02 3 0,02 114,5 6,9 0
7. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,2 l Proline EC 250 0,65 0,6 4 2 - 3,1 -2,2 0,02 3 0,04 - 5,9 0,6
8. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,75 l Prosaro 1,24 0,4 4 1 - 7,2 -0,2 0,02 3 0,08 - 6,9 -0,6
9. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,5 l Prosaro 0,96 0,8 3 0,7 115,5 7,0 0,9 0,02 3 0,04 115,0 6,3 0,1
10. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,25 l Prosaro 0,68 0,4 3 2 - 5,4 0,5 0,02 4 0,08 - 4,6 -0,3
11. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

1,125 l Bell 1,75 0,8 3 2 116,6 10,5 1,2 0,02 3 0,06 113,0 6,5 -2,8
12. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,75 l Bell 1,30 0,3 2 1 117,0 8,9 1,6 0,02 3 0,1 114,2 6,7 -0,7
13. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,375 l Bell 0,85 1 3 2 114,1 4,9 -0,7 0,02 3 0,2 114,2 7,7 2,2
14. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,5 l Bell + 0,15 l Comet 1,15 0,4 2 1 115,0 8,2 1,3 0,02 4 0,2 114,6 7,7 0,8
15. 0,75 l Bell 0,90 0,8 3 2 - 6,8 2,2 0,1 5 0,4 - 5,4 0,8
LSD 1-15 2,2 2,2
LSD 2-15 - 2,0

2007-2009. 19 forsøg 2005-2009. 32 forsøg
16 fs. 23 fs.

1. Ubehandlet 0 0,2 7 0,5 113,7 81,1 - 0,3 12 0,3 113,8 80,4 -
5. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,6 l Proline EC 250 1,15 0,05 3 0,1 - 6,3 -2,2 0,1 6 0,07 - 6,1 -2,4
6. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity

0,4 l Proline EC 250 0,90 0,03 4 0,04 114,2 5,8 -1,1 0,09 7 0,02 - 5,1 -1,8
7. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,2 l Proline EC 250 0,65 0,04 4 0,1 - 4,5 -0,8 0,1 7 0,08 - 4,1 -1,2
9. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,5 l Prosaro 0,96 0,05 3 0,05 - 5,5 -0,7 - - - - - -
10. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,25 l Prosaro 0,68 0,03 4 0,1 - 4,5 -0,4 - - - - - -
11. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

1,125 l Bell 1,75 0,05 4 0,1 114,0 7,3 -1,9 0,09 7 0,07 114,2 6,8 -2,4
12. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,75 l Bell 1,30 0,02 3 0,09 114,6 6,4 -1,0 0,1 7 0,05 - 5,8 -1,6
13. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,375 l Bell 0,85 0,06 4 0,2 112,8 5,9 0,4 0,2 8 0,09 - 5,1 -0,4
14. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,5 l Bell + 0,15 l Comet 1,15 0,03 3 0,1 - 7,8 0,9 - - - - - -
LSD 1-14 1,4 LSD 1-13 1,0
LSD 5-14 1,4 LSD 5-13 1,0

Led 2-14 er behandlet i stadium 32 og stadium 45-51.
Led 15 behandlet i stadium 45-51.
I 2005-2006 er der brugt 0,25 liter Opus Team, og i 2007-2008 er der brugt 0,15 liter Opus + 0,125 liter Flexity i vækststadium 32.
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Frument (tre forsøg). Ved det moderate smit-
tetryk er der dog kun opnået relativt lave net-
tomerudbytter. Det højeste nettomerudbytte 
er opnået med kvart dosis Bell. Kun ved kvart 
dosis er der sikre forskelle mellem midlerne, 
hvor Bell har resulteret i et højere brutto- og 
nettomerudbytte end Rubric og Prosaro.
 Blandingen 0,5 liter Bell + 0,15 liter Comet 
pr. ha skal sammenlignes med halv dosis af de 
øvrige midler, og det fremgår, at der ikke er 
sikre udbytteforskelle mellem de fem løsnin-
ger. Forskellen på halv dosis Bell i forsøgsled 
12 og halv dosis af blandingen Bell + Comet 
er 1,0 hkg pr. ha i bruttomerudbytte, hvilket 
er lavere end i de foregående to års forsøg. 
Nederst i tabellen ses resultaterne fra 2007 til 
2009, hvor de to løsninger er sammenlignet. 
Det fremgår, at der er et sikkert højere merud-
bytte ved at bruge blandingen i gennemsnit af 
forsøgene.
 Nederst i tabellen ses, hvordan de tre do-
ser af Proline henholdsvis Bell har klaret sig 
i gennemsnit af 32 forsøg i de sidste fem år. 
Med en kornpris på 80 kr. pr. hkg er der i gen-
nemsnit af forsøgene ikke opnået rentable 
merudbytter. Den tidlige sprøjtning i vækst-
stadium 32 (2 knæ udviklet) er der også ud-
regnet omkostninger til, nemlig i alt 210 kr. 
pr. ha, selv om denne behandling i de fleste 
forsøg ikke har været rentabel. Dette skal med 
i vurderingen, når nettomerudbytterne vurde-
res, men det ændrer ikke ved, at der i bedste 
fald kun er betaling for den laveste dosis på 
kvart dosering. Bell har ved kvart dosis givet 
i et sikkert højere brutto- og nettomerudbytte 
end Proline, men der er tale om meget små 
forskelle mellem midlerne.
 Nederst i tabellen ses, hvordan halv og 
kvart dosis af Prosaro har klaret sig i forhold 
til Proline og Bell i gennemsnit af 19 forsøg i 
de sidste tre år. Der har ikke været sikre for-
skelle på merudbyttet ved brug af Proline og 
Prosaro. Bell har ved kvart dosis givet et sik-
kert højere brutto- og nettomerudbytte end 
Proline og Prosaro.
 Et forsøg i sorten Ambition i 2009 er vist 
for sig selv. Ved sidste bedømmelse den 24. 
juni har der været 4 procent dækning med 
brunrust i ubehandlet. De relativt lave merud-
bytter for svampebekæmpelse med Proline i 

forhold til de øvrige midler vurderes at skyl-
des forskelle i effekt mod brunrust. Desværre 
er der ikke foretaget en senere bedømmelse af 
brunrustangreb, men af de afprøvede midler 
har Proline svagest effekt mod brunrust.
 I et eget forsøg ved Dansk Landbrug Syd-
havsøerne er der også bekæmpet brunrust den 
10. juni under blomstring (vækststadium 65) 
i den ikke dyrkede, men meget brunrustmod-
tagelige sort Korpral. Allerede på sprøjtetids-
punktet har der været 37 procent dækning 
med brunrust. Så kraftige angreb ses kun me-
get sjældent i de dyrkede sorter på så tidligt 
et tidspunkt. Effekten af hel henholdsvis halv 
dosis Bell og hel dosis Proline er afprøvet. 
Der er opnået et nettomerudbytte på 7,6 hkg 
pr. ha henholdsvis 5,2 hkg pr. ha med hel hen-
holdsvis halv dosis Bell og 1,9 hkg pr. ha med 
hel dosis Proline. Dette forsøg viser, at Bell 
har bedst effekt mod brunrust, og at kraftige 
angreb af brunrust er svære at bekæmpe og 
kræver relativt høje doser. Der henvises til Ta-
belbilaget, tabel E34.
 I tabel 27 ses resultaterne fra en tilsvarende 
forsøgsplan, hvor andre løsninger er afprøvet 
ved aksbeskyttelsen. De tre forsøg har været 
anlagt i sorterne Hereford og Frument (to for-
søg). Løsningerne i forsøgsled 2 og 6 til 12 
er afprøvet i samlet halv dosering, mens Bell 
også er afprøvet i kvart dosis i forsøgsled 13. 
Normaldosis af Osiris er p.t. ikke fastlagt, 
men den bliver 2,0 liter eller 3,0 liter pr. ha. 
I forsøgsled 11 er afprøvet 1,0 liter Osiris pr. 
ha, som svarer til 0,3 liter Opus + 0,3 liter Ju-
ventus pr. ha. Af de afprøvede svampemidler 
er Armure og Osiris p.t. ikke godkendt. 
 Det højeste nettomerudbytte er opnået med 
en enkelt behandling ved begyndende skrid-
ning i forsøgsled 15.
 Et forsøg i Ambition med lavt smittetryk er 
vist for sig selv, og her er der ikke opnået po-
sitive nettomerudbytter for nogen af behand-
lingerne.
 Et forsøg i Ararat, der fejlagtigt er sprøjtet 
med vækstreguleringsmiddel i alle forsøgs-
led, er vist for sig selv i Tabelbilaget, tabel 
E35. Det højeste nettomerudbytte for svam-
pesprøjtning på 4,8 hkg pr. ha er opnået med 
Maredo + Bumper i forsøgsled 6 i dette for-
søg.
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I tabel 28 er forskellige løsninger ved aksbe-
skyttelsen belyst ved en delt aksbeskyttelse. I 
forsøgsled 4 til 10 samt 12 er forskellige midler 
sammenlignet ved en delt aksbeskyttelse med 
kvart dosis pr. behandling. I forsøgsled 14 er 
der anvendt en lidt højere dosis af Bell, nemlig 
en tredjedel dosis pr. behandling ved den delte 
aksbehandling. Forsøgene har været anlagt 
i sorterne Ambition, Frument og Oakley (to 
forsøg). Der har været relativt svage angreb af 
svampe i forsøgene. Der er ikke sikre forskelle 
på de opnåede merudbytter, og alle behandlin-
ger med delt dosis er urentable. I forsøgsled 
11 og 13 er aksbehandlingen ikke delt. Der er 
her opnået et lille nettomerudbytte ved brug 
af halv dosis Bell under skridning. Der er dog 
ikke sikre forskelle på en delt aksbeskyttelse 

med kvart dosis Bell pr. gang eller en enkelt 
behandling med halv dosis Bell på én gang. I 
tidligere års forsøg var der heller ikke forskel 
på nettomerudbyttet ved en delt aksbeskyttelse 
henholdsvis aksbeskyttelse på én gang.
 I forsøgsled 2 til 4 er belyst effekten af for-
skellige løsninger i vækststadium 32 (2 knæ ud-
viklet) cirka 1. maj. Der er ikke sikre forskelle 
på de tre løsninger, og i alle tilfælde er der kun 
opnået negative nettomerudbytter. Ved at sam-
menholde forsøgsled 15 med forsøgsled 2 til 4 
fremgår det, at den tidlige sprøjtning kun bidra-
ger med en meget lille del af merudbyttet.
 I et forsøg er der opnået store udslag i for-
søgsled 8 og 13, men der kan ikke umiddelbart 
gives nogen forklaring herpå. Resultaterne fra 
dette forsøg kan ses i Tabelbilaget, tabel E39.

Tabel 27. Middelvalg ved aksbeskyttelsen og vækstregulering. (E35, E36, E37, E38)

Vinterhvede Sta-
dium

Be-
hand-
lings-

in-
deks

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

pr. ha

mel-
dug

Sep-
toria

brun-
rust

Ud-
bytte 
og 

mer-
ud-

bytte

Netto-
mer-
ud-

bytte

mel-
dug

Sep-
toria

brun-
rust

Ud-
bytte 
og 

mer-
ud-

bytte

Netto-
mer-
ud-

bytteca. 1/7 ca. 1/7

2009. 1 forsøg med lavt smittetryk 3 forsøg, øvrige
1. Ubehandlet - 0 0,9 2 0 93,7  - 0,3 25 0,01 83,0  - 
2. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

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

45-51 1,15 0 0,3 0 3,3 -3,6 0 11 0 8,6 1,7
3. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity + 0,75 l Medax Top

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

45-51 1,15 0,2 0,4 0 4,0 -4,3 0 13 0 7,0 -1,4
4. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity + 0,5 l Cycocel 750 

+ 0,2 l Moddus M 
0,5 l Bell + 0,15 l Comet 

32 
45-51 1,96 0 0 0 1,6 -6,9 0 12 0 6,6 -1,9

5. 1,2 l Optiplant 
0,5 l Bell + 0,15 l Comet 

32 
45-51 0,75 0 0 0 5,0 - 0 14 0 6,1 -

6. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 
0,25 l Maredo 125 SC + 0,125 l Bumper 25 EC 

32 
45-51 0,90 0 0,5 0 -0,7 -5,8 0 13 0 8,0 2,9

7. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 
0,25 l Maredo 125 SC + 0,3 l Orius 200 EW 

32 
45-51 0,89 0 0,5 0 2,4 -3,4 0 12 0 6,5 0,7

8. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 
0,15 l Amistar + 0,5 l Bell 

32 
45-51 1,15 0 0,3 0 2,7 -4,3 0 12 0 7,1 0,1

9. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 
0,25 l Armure 300 EC + 0,15 l Amistar 

32 
45-51 0,55 0,3 0,5 0 1,1 -4,5 0 13 0 5,5 -0,1

10. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 
0,4 l Armure 300 EC 

32 
45-51 0,40 0 0 0 1,1 -4,3 0 16 0 6,2 0,8

11. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity
 1,0 l Osiris 

32 
45-51 1,01 0 0,4 0 -0,1 -6,9 0 12 0 6,5 -0,3

12. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 
0,75 l Bell 

32 
45-51 1,30 0,2 0,4 0 -1,0 -8,4 0 13 0 8,5 1,1

13. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 
0,375 l Bell 

32 
45-51 0,85 0,2 0,5 0 3,0 -2,5 0 17 0 7,9 2,4

14. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity
0,375 l Bell 
0,375 l Bell 

32 
45-51 

+14 dg. 1,30 0,2 0,4 0 0,6 -7,6 0 11 0 10,5 2,2
15. 0,5 l Bell + 0,15 l Comet 45-51 0,75 0 0 0 -0,5 -4,6 0 14 0 7,0 2,9
LSD 1-15 ns 2,4
LSD 2-15 - 2,1

fortsættes
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Sen supplerende sprøjtning
I tabel 27 er i forsøgsled 14 belyst effekten 
af en sen supplerende behandling, når der er 
givet kvart dosis Bell ved begyndende skrid-
ning omkring 3. juni. Ved at sammenholde 

forsøgsled 13 og 14 fremgår det, at det ikke er 
rentabelt at udføre den sene supplerende be-
handling. Nederst i tabellen ses resultatet fra 
i alt ni forsøg i 2008 til 2009. Det fremgår, 

Vinterhvede Sta-
dium

Be-
hand-
lings-

in-
deks

Pct. dækning med Hkg kerne
pr. ha

mel-
dug

Sep-
toria

brun-
rust

Ud-
bytte 
og 

mer-
ud-

bytte

Netto-
mer-
ud-

bytteca. 1/7

2008-2009. 11 forsøg
1. Ubehandlet - 0 0,6 8 0,08 92,0 -
6. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,25 l Maredo + 0,125 l Bumper 
32

45-51 0,90 0,01 4 0 3,3 -1,8
7. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,25 l Maredo + 0,3 l Orius 
32

45-51 0,89 0,01 4 0 3,9 -1,9
10. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,4 l Armure 300 EC 
32

45-51 0,40 0,01 5 0 4,1 -1,3
12. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,75 l Bell 
32

45-51 1,30 0,03 4 0 4,7 -2,7
13. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

0,375 l Bell 
32

45-51 0,85 0,03 5 0 5,1 -0,4
LSD 1-13 2,0
LSD 6-13 ns

2008-2009. 9 forsøg
1. Ubehandlet - 0 0,3 11 0,01 91,5 -

13. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 
0,375 l Bell 

32
45-51 0,85 0,03 7 0 5,2 -0,3

14. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity
0,375 l Bell 
0,375 l Bell 

32
45-51

+14 dg. 1,30 0,03 5 0 6,6 -1,6
LSD 1-14 2,3
LSD 13-14 ns

2008-2009. 8 forsøg
1. Ubehandlet - 0 0,3 12 0,01 92,1 -
2. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

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

45-51 1,15 0 5 0 5,7 -1,2
4. 0,15 l Rubric + 0,125 l Flexity 

+ 0,5 l Cycocel + 0,2 l Moddus
0,5 l Bell + 0,15 l Comet 

32
45-51 1,96 0 5 0 4,4 -4,1

LSD 1-4 2,0
LSD 2-4 ns

I 2008 er der anvendt 0,15 liter Opus + 0,125 liter Flexity i vækststadium 32.

Tabel 27. Fortsat

Sorte aks i hvede. Når aksene nødmodner, el-
ler høsten trækker i langdrag, kommer der 
sekundære sortskimmelsvampe. Svampene 
nedsætter ikke udbyttet, men viser, at aksene 
har været modne i et stykke tid. Goldfodsyge, 
havrerødsot og angreb af bladlus kan blandt 
andet være årsag til sorte aks. (Fotos: Ghita 
Cordsen Nielsen, Landscentret, Plantepro-
duktion).
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at den sene supplerende behandling ikke har 
været rentabel i gennemsnit af forsøgene.

Effekt af Optiplant
I tabel 27 er i forsøgsled 5 belyst effekten af 
Optiplant i vækststadium 32 (2 knæ udviklet). 
Midlet indeholder forskellige mikronærings-
stoffer og stofskifteprodukter fra Septoria 
(hvedegråplet) og meldug. Blandingen skulle 
aktivere plantens naturlige forsvarsmekanis-
mer mod svampeangreb. Ved at sammenholde 
forsøgsled 2 og 5 fremgår det, at der er opnået 

et lidt højere merudbytte og effekt med Rubric 
+ Flexity. Merudbyttet i forsøgsled 15 viser, at 
den sene sprøjtning i vækststadie 45 til 51 gi-
ver det meste af merudbyttet. Optiplant sælges 
i Frankrig, men det franske firma har p.t. ikke 
kunnet oplyse nogen forventet pris i Danmark.
 Optiplant indgik også i forsøgene i 2008, 
men efter en lidt anden forsøgsplan. Smitte-
trykket var meget lavt i forsøgene, og det var 
ikke muligt at vurdere effekten af Optiplant. 
Der henvises til Oversigt over Landsforsø-
gene 2008, side 78.

Tabel 28. Middelvalg ved delt aksbeskyttelse. (E39, E40)

Vinterhvede Sta-
dium

Be-
hand-
lings-
indeks

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

pr. ha

mel-
dug

Sep-
toria

brun-
rust

Ud-
bytte 

og mer-
ud-

bytte

Netto-
mer-
ud-

bytte

mel-
dug

Sep-
toria

brun-
rust

Ud-
bytte 

og mer-
ud-

bytte

Netto-
mer-
ud-

bytteca. 23/6 ca. 23/6

2009. 4 forsøg 2008-2009. 9 forsøg
1. Ubehandlet - 0 0,05 6 0 96,5 - 0,3 4 0 99,1 -
2. 0,15 l Proline EC 250 + 0,1 l Flexity 

0,2 l Proline EC 250 
0,2 l Proline EC 250 

31-32 
39 

55-61 0,89 0 2 0 5,9 -1,9 0,01 2 0 3,5 -4,3
3. 0,3 l Bell + 0,1 l Flexity 

0,2 l Proline EC 250 
0,2 l Proline EC 250 

31-32 
39 

55-61 1,06 0 2 0 4,9 -3,2 0,03 2 0 3,5 -4,6
4. 0,3 l Ceando

0,2 l Proline EC 250 
0,2 l Proline EC 250 

31-32 
39 

55-61 0,90 0 3 0 6,1 -1,1 0,06 2 0,03 4,0 -3,2
5. 0,3 l Ceando 

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

31-32 
39 

55-61 0,90 0 2 0 5,6 -1,5 - - - - -
6. 0,3 l Ceando 

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

31-32 
39 

55-61 1,10 0 2 0 6,7 -0,8 0,04 2 0 5,4 -2,1
7. 0,3 l Ceando 

0,375 l Bell 
0,25 l Prosaro 

31-32 
39 

55-61 1,13 0 2 0 5,3 -1,9 0,03 2 0 3,1 -4,0
8. 0,3 l Ceando 

0,375 l Bell 
0,375 l Bell 

31-32 
39 

55-61 1,30 0 2 0 6,9 -0,8 0,04 2 0 5,2 -2,5
9. 0,3 l Ceando 

0,25 l Rubric 
0,375 l Bell 

31-32 
39 

55-61 1,10 0 3 0 5,8 -1,6 - - - - -
10. 0,3 l Ceando 

0,375 l Bell 
0,25 l Rubric 

31-32 
39 

55-61 1,10 0 2 0 4,7 -2,6 - - - - -
11. 0,3 l Ceando 

0,75 l Bell 
31-32 
55-61 1,30 0 3 0 7,2 0,3 0,05 2 0 4,4 -2,5

12. 0,3 l Ceando 
0,375 l Ceando 
0,375 l Ceando 

31-32 
39 

55-61 1,40 0 3 0 5,6 -2,0 - - - - -
13. 0,3 l Ceando 

0,5 l Bell + 0,15 l Comet 
31-32 
55-61 1,15 0,01 3 0 5,2 -1,2 - - - - -

14. 0,3 l Ceando 
0,5 l Bell 
0,5 l Bell 

31-32 
39 

55-61 1,60 0 2 0 6,2 -2,8 0,04 2 0 4,9 -4,1
15. 0,2 l Proline EC 250 

0,2 l Proline EC 250 
39

55-61 0,50 0,01 3 0 4,6 -0,4 0,1 2 0,2 2,5 -2,5
LSD 1-15 3,2 2,0
LSD 2-15 ns 1,7

Der er anvendt 0,2 liter Opus + 0,125 liter Flexity i stadium 31-32 i 2008 i led 4-14.
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Vækstregulering
I tabel 27 er effekten af behandling med 
vækst reguleringsmidlerne Medax Top og 
blandingen Cycocel 750 + Moddus belyst 
i forsøgsled 3 og 4. Medax Top er ny i af-
prøvningen og indeholder det nye aktivstof 
pro hex adion og mepiquatchlorid, som også 
indgår i Terpal. Firmaet forventer tidligst Me-
dax Top på markedet til sæson 2011. Der har 
ikke været lejesæd i forsøgene, og der er ikke 
opnået merudbytter ved at bruge Medax Top 
eller Cycocel 750 + Moddus (sammenhold 
forsøgsled 2 med forsøgsled 3 og 4).
 I to forsøg i Oakley henholdsvis Ambition 
efter en egen forsøgsplan ved Gefion er forskel-
lige strategier med Moddus og Cycocel 750 af-
prøvet. Der har ikke været lejesæd i forsøgene, 
og der er opnået urentable eller kun meget små 
nettomerudbytter ved de fleste strategier. Der 
henvises til Tabelbilaget, tabel E41. 

Svampebekæmpelse og foderværdi
I forsøgene i tabel 26 er det siden 2006 be-
lyst, hvilken betydning svampebekæmpelsen 
har for foderværdien til svin. Der findes til-
svarende undersøgelser i vårbyg. Forsøgene i 

2006 og 2007 viste, at der var en tendens til 
højere nettomerudbytter, når foderværdien til 
svin blev inddraget. I 2008 blev der kun op-
nået meget lave nettomerudbytter for svampe-
bekæmpelse. Svampebekæmpelse kan i nogle 
tilfælde således både øge udbyttet og forbedre 
foderkvaliteten.

Betydningen af kornpris for svampe-
indsatsen
Den optimale indsats af svampemiddel ved 
aksbeskyttelsen er meget afhængig af korn-
prisen. Jo højere kornpris, jo højere dosis kan 
det alt andet lige betale sig at anvende. Smit-
tetrykket er også vigtigt for den nødvendige 
dosis. Er smittetrykket lavt i et år med høje 
priser, er der ikke betaling for en høj indsats. 
Problemet er, at det er vanskeligt at vurdere 
hvedeprisen, når man i juni udfører aksbeskyt-
telsen, hvis kornet først skal afsættes senere 
om efteråret eller i begyndelsen af det nye år.
 I figur 9 og 10 er bruttomerudbytterne ved 
brug af de forskellige doser af Bell og Proline 
i 32 forsøg i tabel 26 vist grafisk, ligesom net-
tomerudbytterne er udregnet ved en hvedepris 
på 70 kr., 100 kr. og 130 kr. pr. hkg. Det skal 

-
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Figur 9. Opnåede nettomerudbytter ved brug af kvart, halv og trekvart dosis Bell (normaldosis 
1,5 liter pr. ha) ved aksbeskyttelsen (vækststadie 45 til 51) ved forskellige hvedepriser. Forud 
i vækststadie 31-32 (1 til 2 knæ udviklet) er der anvendt 0,25 liter Opus Team pr. ha, 0,15 liter 
Opus + 0,125 liter Flexity pr. ha eller 0,15 liter Rubric + 0,125 liter Flexity pr. ha. Der er også 
beregnet omkostninger til denne tidlige behandling på 210 kr. pr. ha. I alt 32 forsøg i 2005 til 
2009 i tabel 26. Se yderligere forklaring i teksten.
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bemærkes, at der ved udregning af nettomer-
udbytter også er beregnet omkostninger på 
210 kr. pr. ha til svampemidler og udbringning 
i vækststadie 31-32 (1 til 2 knæ udviklet), selv 
om denne sprøjtning i de fleste forsøg ikke er 
rentabel. I dette års Oversigt over Landsforsø-
gene er der regnet med en hvedepris på 80 kr. 
pr. hkg.

I figur 11 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 forskellige hvedepriser. Forsøge-
ne, der danner udgangspunkt for figuren, er 
de samme forsøg som i figur 9 og tabel 26. 
Derfor er der igen ved udregning af nettomer-
udbytter også beregnet omkostninger på 210 
kr. pr. ha til svampemidler og udbringning i 
vækststadie 31-32 (1 til 2 knæ udviklet), selv 
om denne sprøjtning i de fleste forsøg ikke har 
været rentabel.
 Det fremgår, at der ved en kornpris på 70 
kr. pr. hkg kun har været betaling for en me-
get beskeden indsats, nemlig 0 til 25 procent 
normaldosis. Tages der hensyn til, at der er 
beregnet omkostninger til den tidlige behand-
ling i vækststadie 31-32 (1 til 2 knæ udviklet), 
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Figur 10. Opnåede nettomerudbytter ved brug af kvart, halv og trekvart dosis Proline (normal-
dosis 0,8 liter pr. ha) ved aksbeskyttelsen (vækststadie 45 til 51) ved forskellige hvedepriser. 
Forud i vækststadie 31-32 (1 til 2 knæ udviklet) er der anvendt 0,25 liter Opus Team pr. ha, 0,15 
liter Opus + 0,125 liter Flexity pr. ha eller 0,15 liter Rubric + 0,125 liter Flexity pr. ha. Der 
er også beregnet omkostninger til denne tidlige behandling på 210 kr. pr. ha. I alt 32 forsøg er 
udført i 2005 til 2009. Se tabel 26. Se yderligere forklaring i teksten.

Figur 11. Dosis af Bell ved aksbeskyttelsen, 
som har resulteret i det højeste nettomerud-
bytte i de enkelte år i gennemsnit af forsøgene 
ved forskellige hvedepriser. Samme forsøg 
som i tabel 26.
Se yderligere forklaring i teksten.
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som oftest ikke har været rentabel og derfor 
ikke burde udføres, så har den optimale dosis 
ved en kornpris på 70 kr. pr. hkg de senere 
år været omkring kvart dosis Bell, dvs. 0,375 
liter pr. ha. Den optimale dosis i 2005 og 2006 
ville have været 25 procent, mens den stadig 
var 0 procent i 2008.
 Ved en kornpris på 100 kr. pr. hkg har den 
optimale dosis været kvart til halv dosis Bell, 
dvs. 0,375 liter til 0,75 liter Bell pr. ha. Tages 
der hensyn til, at der er beregnet omkostnin-
ger til den tidlige sprøjtning, ville den opti-
male dosis ved en kornpris på 100 kr. pr. hkg 
have været 25 procent i 2006, mens den stadig 
var 0 procent i 2008.
 Ved en kornpris på 130 kr. pr. hkg har den 
optimale dosis været omkring halv dosis Bell, 
dvs. 0,75 liter Bell pr. ha.
 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 32 forsøg. De fleste af forsø-
gene er udført i sorter, som har 2 i modtage-
lighed over for Septoria (0 til 3 skala, hvor 0 
= ikke modtagelig, 1 = delvis modtagelig, 2 
= modtagelig, og 3 = meget modtagelig). De 
fleste sorter, som dyrkes i kommende sæson, 
har også modtageligheden 2 for Septoria.
 Figur 11 kan sammenholdes med de opnå-
ede merudbytter i alle forsøg med svampebe-
kæmpelse i de senere år. Merudbytterne ses 
i tabel 35 senere i dette afsnit. Det fremgår, 
at der i årene 2005 til 2009 er opnået relativt 
lave merudbytter for svampebekæmpelse i 
forhold til årene forud. Dette skyldes et re-
lativt lavt smittetryk i 2005 til 2009, blandt 
andet som følge af tørre perioder i foråret el-
ler senere på sommeren, men skyldes også, at 
de i dag dyrkede sorter er mindre modtagelige 
for Septoria, som først og fremmest har været 
dominerende i forsøgene.

Glyphosat som vækststimulator
I de seneste to års landsforsøg er det under-
søgt, om en meget lav dosis af glyphosat kan 
stimulere væksten af korn. Dette har ikke 
været tilfældet i to års forsøg i vinterbyg. 
Der henvises til vinterbygafsnittet i dette års 
Oversigt over Landsforsøgene. I tabel 29 er 
vist resultatet fra to forsøg i hvede med vækst-

stimulering med glyphosat. Forsøgene er ud-
ført efter en egen forsøgsplan ved Gefion. Det 
fremgår af tabellen, at det højeste merudbytte 
er opnået ved to behandlinger med 0,045 li-
ter Roundup 3000 pr. ha lige før henholdsvis 
under skridning. Dette gælder i begge forsøg, 
men merudbyttet er ikke statistisk sikkert.
 Der er også udført et enkelt forsøg ved 
Centrovice efter en egen forsøgsplan, hvor 
der ikke er opnået merudbytter med lave do-
ser af glyphosat. Ved tilsætning af svovlsur 
ammoniak er der tværtimod et udbyttetab. 
Der henvises til Tabelbilaget, tabel E43.

Graduering af svampemiddel efter 
biomasse
Der er gennemført et enkelt forsøg ved Land-
boNord med graduering af svampemiddel 
efter biomasse. Yara N-sensoren har målt 
biomassen i seks hvedemarker på tilsammen 
cirka 100 ha vinterhvede, fordelt på sorterne 
Frument, Hereford og Smuggler.
 Der er udført en svampebekæmpelse den 
15. maj med 0,1 liter Rubric + 0,11 liter Tern 
pr. ha i hele arealet, mens den delte dosering 
med 0,3 liter Bell pr. ha i vækststadium 39 den 
4. juni og 0,3 liter Bell pr. ha i vækststadium 
65 den 18. juni er gradueret efter biomasse. 
Dosis er øget med 20 procent, hvor biomassen 
har været størst, og reduceret med 20 procent, 
hvor biomassen har været mindst. Totalt er 
der anvendt samme mængde svampemiddel, 
hvor dosis er ens henholdsvis gradueret. Der 
er kørt 7 km i timen og brugt 190 liter vand pr. 
ha, og dosis er gradueret ved at ændre vand-

Tabel 29. Glyphosat som vækststimulator. 
(E42)

Vinterhvede Sta-
dium

Kar.1) for 
lejesæd

Hkg kerne pr. ha

Udb. og 
merudb.

Netto-
merudb.

2009. 2 forsøg 1 fs.
1. Ubehandlet - 1 97,9 -
2. 0,045 lRoundup 3000 37-45 2 -0,7 -1,6
3. 0,09 l Roundup 3000 37-45 2 0,1 -0,9
4. 0,045 l Roundup 3000 

0,045 l Roundup 3000
37-45 
55-65 1 4,0 2,1

5. 0,045 l Roundup 3000 55-65 1 1,5 0,6
6. 0,09 l Roundup 3000 55-65 1 0,1 -0,9
LSD 1-6 ns
LSD 2-6 ns

1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje.
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mængden. Der er anvendt 03 lavdriftdyser. I 
gennemsnit af alle seks marker er der således 
tildelt 190 liter pr. ha i begge behandlinger.
 Hvert andet sprøjtespor er kørt med fast 
dosering, mens dosis i hvert andet sprøjtespor 
er gradueret. Der er høstet med landmandens 
mejetærsker med udbyttemåler. Der er kørt 
med GPS på både sprøjteudstyret og mejetær-
skeren.
 Udbyttedata ses i tabel 30. Det er ikke 
muligt med det anvendte forsøgsdesign at 
beregne, om der er tale om statistisk sikre 
udbytteforskelle mellem en fast dosering og 
en gradueret dosis, men der er målt et mer-
udbytte på 1,0 hkg pr. ha ved graduering af 
doseringen. Der har været moderate angreb 
af Septoria i forsøgene, og merudbyttet for 
svampebekæmpelse vurderes derfor at være 
relativt lavt. Potentialet for at opnå et større 
udbytte ved graduering efter biomasse vurde-
res derfor også at være mindre.

Ved Aarhus Universitet, Det Jordbrugsviden-
skabelige Fakultet (DJF) blev der i 1998 til 
1999 udført i alt seks forsøg i vinterhvede 
med graduering af svampemiddel efter bio-
masse. I gennemsnit af disse forsøg blev der 
opnået et merudbytte på 1,2 hkg pr. ha for at 
graduere (variationen i merudbytte var 0,2 til 
2,2 hkg pr. ha).

Kørehastighed ved svampebekæm-
pelse
I tabel 31 ses resultaterne efter en ny forsøgs-
plan, hvor betydningen af tre forskellige kø-
rehastigheder, nemlig 6, 12 og 18 km i timen, 
ved svampesprøjtning i vinterhvede er under-
søgt. Ved sprøjtning anbefales maksimalt om-
kring 8 km i timen og undtagelsesvis op til 10 
km i timen ved gode sprøjteforhold. Ved valg 
af sprøjteteknik er det valgt at fastholde vand-
mængden, nemlig 160 liter pr. ha ved alle tre 
hastigheder. Sprøjtningen er udført med en 24 
meter sprøjte, og der er for hver behandling 
kørt en strækning på minimum 50 meter for 
hver gentagelse. Jo bredere sprøjtebom, jo svæ-
rere 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. De fire marker 
i undersøgelsen er relativt plane og jævne, og 
der har været gode sprøjtebetingelser.

Tabel 30. Udbyttedata for områder med ens 
dosering henholdsvis for områder, hvor dosis 
er gradueret efter biomasse

Behandling Udbytte, hkg pr. ha Antal obs.

Ens 87,4 11.766
Sensor 88,4 10.261

Tabel 31. Kørehastighed ved svampesprøjtning. (E44)

Vinterhvede Sta-
dium Dyse

Kørehas-
tighed, 
km pr. 
time

Vand,
 liter
pr. ha

Dyse-
tryk, 
bar

Pct. dækning
 med Septoria 

st. 71 15/6
3,75-6,75 m
fra bomende

Udb. og merudb., hkg kerne pr. ha

0,5-3,5 m 
fra 

bomende

3,75-6,75 m
fra

bomende

7,0-10,0 m 
fra 

bomende

2009. 2 forsøg
A. Ubehandlet - - - - - 6 96,5 93,7 - 93,4
B. 0,1 l Rubric + 0,1 l Flexity

0,375 Bell
32 

51-55 LD 02 6 160 3 3 5,6 6,4 - 5,4
C. 0,1 l Rubric + 0,1 l Flexity

0,375 Bell
32 

51-55 F-04 12 160 3 3 8,4 7,9 - 5,3
D. 0,1 l Rubric + 0,1 l Flexity

0,375 Bell
32 

51-55 F-06 18 160 3 2 7,0 6,5 - 5,7
LSD A-D ns 3,3 1,3

2009 2 fs. 4 fs.
A. Ubehandlet - - - - - 10 - 62,9 78,3 -
B. 0,1 l Rubric + 0,1 l Flexity

0,375 Bell
32 

51-55 LD 02 6 160 3 5 - 10,5 8,5 -
C. 0,1 l Rubric + 0,1 l Flexity

0,375 Bell
32 

51-55 F-04 12 160 3 5 - 6,6 7,3 -
D. 0,1 l Rubric + 0,1 l Flexity

0,375 Bell
32 

51-55 F-06 18 160 3 5 - 8,9 7,7 -
LSD A-D 4,2 2,7
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For at vurdere, om der er større udbyttetab 
yderst i bomenderne end tæt på traktoren, er 
der målt udbytte i 3 gange 3 meter områder i 
forskellig afstand fra bomenden. Der er udført 
i alt fire forsøg, men i to af forsøgene er der 
ved en fejl kun målt udbytte i et område langs 
bommen (3,75 til 6,75 meter fra bomenden). 
Øverst er vist resultatet fra de to forsøg, hvor 
der er målt udbytter i alle områder. Nederst er 
vist resultatet fra de to forsøg, hvor der kun 
er målt udbytte i et område under bommen, 
ligesom udbyttedata i dette område i alle fire 
forsøg er vist. Forsøgene er udført i Oakley, 
Skalmeje og en sortsblanding (to forsøg).
 Der er ikke opnået sikre udbytteforskelle 
mellem de tre kørehastigheder. Der er heller 
ikke sikre forskelle i de opnåede udbytter i de 
tre områder under bommen. Septoria har væ-
ret den dominerende svampesygdom, og der 
er opnået en ensartet bekæmpelse ved de tre 
kørehastigheder. Forsøgene fortsætter.

Svampebekæmpelsesstrategi i for-
skellige vinterhvedesorter
I tabel 34 ses resultaterne fra forsøg med for-
skellige svampebekæmpelsesstrategier i fem 
forskellige vinterhvedesorter. Der er sprøjtet 
på forskellige vækststadier med varierende 
doser og udført fra ingen til tre behandlinger 
med forskellige doser. Forsøgsplanen er en vi-
dereførelse af forsøg fra tidligere år. Igennem 
årene har der i forsøgene indgået forskellige 
sorter og forskellige svampemidler.
 Udviklingen af svampesygdomme i sor-
terne og sorternes modtagelighed fremgår af 
tabel 32 og 33.
 Det fremgår af tabellerne, at smittetrykket 
har været moderat i forsøgene, og der er opnå-
et relativt små nettomerudbytter. Septoria har 
været mest udbredt. I sorterne Audi og Ambi-
tion har meldug også været udbredt. I forsø-
gene er Bell anvendt mod Septoria og Flexity 
mod meldug. Strategien, hvor der udføres en 
delt aksbehandling, er belyst i forsøgsled 3 
og 4. Ved en delt aksbehandling udføres før-
ste sprøjtning, når fanebladet er udviklet, og 
næste sprøjtning udføres to til tre uger senere, 
når akset er skredet igennem. I forsøgsled 5 
til 7 er Septoriabehandlingen også fordelt på 
to behandlinger, men behandlingen er indledt 

lidt tidligere, og dosis er skævdelt, så der kun 
anvendes en lille mængde på det tidlige tids-
punkt, og til gengæld lidt mere på det sene 
tidspunkt. I forsøgsled 2 er der udført tre be-
handlinger, og i forsøgsled 9 er der kun udført 
en enkelt aksbehandling efter skridning.
 I Hereford og Skalmeje er det højeste net-
tomerudbytte opnået ved to behandlinger i 
vækststadie 35 til 37 omkring 14. maj hen-
holdsvis vækststadie 59 til 61 omkring 9. juni, 

Tabel 32. De fem vinterhvedesorters modta-
gelighed for svampesygdomme (Sortinfo)

Vinterhvede Meldug1) Septoria1) Brunrust1) Gulrust1)

Hereford 1 2 3 1
Audi 3 1 3 2
Ambition 3 1 3 2
Oakley 2 2 1 3
Skalmeje 1 2 2 1

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

Tabel 33. Sygdomsudviklingen i forsøg med 
svampebekæmpelse i fem vinterhvedesorter

Sygdoms-
angreb

Pct. dækning, ubehandlet

4/5 16/5 28/5 26/6

2009. 5 forsøg
Hereford
Meldug 0 0,2 1 1
Septoria - 0,1 1 8
Gulrust 0 0 0 0
Brunrust 0 0,2 0,2 3

Audi
Meldug 1 2 7 6
Septoria - 0,05 1 5
Gulrust 0 0 0 0
Brunrust 0 0,1 0,1 3

Ambition
Meldug 0,05 2 5 6
Septoria - 0,2 0,9 5
Gulrust 0 0 0 0
Brunrust 0 0,2 0,09 0,3

Oakley
Meldug 0 0,05 0,4 1
Septoria - 0,1 0,7 9
Gulrust 0 0 0 0
Brunrust 0 0,1 0,1 0,03

Skalmeje
Meldug 0,02 0,3 1 0,5
Septoria - 0,1 1 7
Gulrust 0 0 0 0
Brunrust 0 0,1 0,1 1

Vækststadium 31 38 49 73
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Tabel 34. Behov for svampebekæmpelse i fem hvedesorter. (E45, E46)

Vinterhvede Sta-
dium

Be-
hand-
lings-
indeks

Pct. dækning 
med

Hkg kerne
pr. ha

Pct. dækning 
med

Hkg kerne
pr. ha

Pct. dækning
 med

Hkg kerne
pr. ha

mel-
dug

Sep-
toria

brun-
rust

Ud-
bytte
og

mer-
udb.

Netto-
mer-
udb.

mel-
dug

Sep-
toria

brun-
rust

Ud-
bytte
og

mer-
udb.

Netto-
mer-
udb.

mel-
dug

Sep-
toria

brun-
rust

Ud-
bytte
og

mer-
udb.

Netto-
mer-
udb.

ca. 24/6 ca. 24/6 ca. 24/6

2009. 5 forsøg Hereford Audi Ambition
1. Ubehandlet - 0 1 8 3 99,7 - 6 5 3 95,3 - 6 5 0,3 96,3 -
2. 0,15 l Rubric 

+ 0,125 l Flexity
0,375 l Bell 
0,375 l Bell 

31 
39 

59-61 1,30 0,1 4 0,06 7,9 -0,3 2 2 0,06 6,6 -1,6 3 2 0,1 7,8 -0,4
3. 0,375 l Bell 

0,375 l Bell 
39 

59-61 0,90 0,06 4 0,6 6,6 1,1 3 2 0,08 4,7 -0,8 3 2 0,1 4,7 -0,8
4. 0,55 l Bell 

0,55 l Bell 
39 

59-61 1,32 0,3 4 0,3 8,4 1,2 3 2 0,2 4,7 -2,5 2 2 0,1 4,4 -2,8
5. 0,2 l Bell

0,35 l Bell 
35-37 
59-61 0,66 0,07 5 0,2 4,8 0,3 3 2 0,3 3,2 -1,3 4 2 0,2 3,1 -1,4

6. 0,225 l Bell 
0,525 l Bell 

35-37 
59-61 0,90 0,2 4 0,4 7,2 1,7 3 2 0,1 2,5 -3,0 3 2 0,06 6,6 1,1

7. 0,375 l Bell 
0,75 l Bell 

35-37 
59-61 1,35 0,02 3 0,05 8,5 1,2 3 2 0,06 6,2 -1,1 3 2 0,04 7,1 -0,2

8. 0,375 l Bell 
+ 0,125 l Flexity 
0,75 l Bell 

35-37 
59-61 1,60 0,01 4 0,01 7,9 -0,4 1 2 0,3 10,1 1,8 1 2 0,04 5,8 -2,5

9. 0,375 l Bell 59-61 0,45 0,2 5 0,7 3,3 0,6 4 3 0,4 2,7 0,0 3 4 0,08 4,0 1,3
LSD 1-9 2,1 2,2 2,6
LSD 2-9 2,2 2,1 2,7

2009. 5 forsøg Oakley Skalmeje 2008-2009. 9 forsøg Hereford
1. Ubehandlet - 0 1 9 0,03 97,6 - 0,5 7 1 91,7 - 0,7 5 2 104,5 -
2. 0,15 l Rubric 

+ 0,125 l Flexity
0,375 l Bell 
0,375 l Bell 

31 
39 

59-61 1,30 1 5 0 8,5 0,3 0,01 3 0,4 6,6 -1,6 0,06 3 0,03 5,6 -2,6
3. 0,375 l Bell 

0,375 l Bell 
39 

59-61 0,90 0,9 5 0 6,2 0,7 0,01 4 0,3 6,2 0,7 0,04 4 0,3 4,4 -1,1
4. 0,55 l Bell 

0,55 l Bell 
39 

59-61 1,32 0,6 5 0 7,6 0,4 0,05 3 0,1 6,5 -0,7 0,1 3 0,2 5,9 -1,3
5. 0,2 l Bell

0,35 l Bell 
35-37 
59-61 0,66 1 5 0 5,4 0,9 0,06 3 0,08 5,7 1,2 - - - - -

6. 0,225 l Bell 
0,525 l Bell 

35-37
59-61 0,90 0,7 5 0 5,2 -0,3 0,06 3 0,5 7,0 1,5 0,08 3 0,2 4,7 -0,8

7. 0,375 l Bell 
0,75 l Bell 

35-37 
59-61 1,35 1 5 0 8,3 1,0 0,01 3 0,3 5,6 -1,7 0,01 2 0,03 5,6 -1,7

8. 0,375 l Bell 
+ 0,125 l Flexity 
0,75 l Bell 

35-37 
59-61 1,60 0,3 4 0 7,6 -0,7 0,01 3 0,3 8,0 -0,3 0,01 3 0,01 5,4 -2,9

9. 0,375 l Bell 59-61 0,45 1 7 0 2,3 -0,4 0,02 4 0,2 3,1 0,4 - - - - -
LSD 1-9 3,5 2,9 LSD 1-8 1,8
LSD 2-9 3,2 ns LSD 2-8 ns

2008-2009. 9 forsøg Audi Ambition Skalmeje
1. Ubehandlet - 0 3 3 1 101,8 - 3 3 0,2 101,1 - 0,3 5 0,8 95,9 -
2. 0,15 l Rubric1) 

+ 0,125 l Flexity
0,375 l Bell 
0,375 l Bell 

31 
39 

59-61 1,30 1 2 0,06 4,4 -3,8 1 2 0,06 5,2 -3,0 0,01 2 0,3 5,2 -3,0
3. 0,375 l Bell 

0,375 l Bell 
39 

59-61 0,90 1 2 0,05 3,2 -2,3 2 2 0,06 3,1 -2,4 0,01 2 0,2 4,2 -1,3
4. 0,55 l Bell 

0,55 l Bell 
39 

59-61 1,32 2 2 0,09 3,7 -3,5 1 2 0,06 3,1 -4,1 0,04 2 0,08 4,0 -3,2
6. 0,225 l Bell 

0,525 l Bell 
35-37 
59-61 0,90 2 2 0,05 2,2 -3,3 2 2 0,06 4,2 -1,3 0,04 2 0,3 4,6 -0,9

7. 0,375 l Bell 
0,75 l Bell 

35-37 
59-61 1,35 1 2 0,03 4,6 -2,7 2 2 0,03 4,4 -2,9 0,01 2 0,2 4,4 -2,9

8. 0,375 l Bell 
+ 0,125 l Flexity 
0,75 l Bell 

35-37
59-61 1,60 0,6 2 0,1 6,9 -1,4 0,6 2 0,02 4,6 -3,7 0 2 0,2 5,2 -3,1

LSD 1-8 1,9 2,2 2,0
LSD 2-8 1,8 ns ns

1) 0,15 liter Opus anvendt i 2008.
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rettet mod Septoria i forsøgsled 6. I Audi er 
der kun opnået et rentabelt nettomerudbytte i 
forsøgsled 8, hvor der er bekæmpet Septoria 
og tilsat Flexity mod meldug i vækststadie 35 
til 37 midt i maj. I Ambition har der trods mel-
dugangreb været bedst betaling for en enkelt 
behandling efter skridning omkring 9. juni 
med kvart dosis Bell. I Oakley har det været 
bedst at udføre to behandlinger mod Septoria 
i forsøgsled 5 og 7.
 I figur 12 er resultaterne fra de fem forsøg 
vist grafisk. Det højeste nettoudbytte er op-
nået i sorten Hereford i forsøgsled 6, hvor der 
er udført to sprøjtninger, rettet mod Septoria.

Svampebekæmpelse i forskellige 
 sorter og år
I tabel 35 ses en sammenstilling af de opnåe-
de bruttomerudbytter for svampebekæmpelse 
i forskellige sorter af vinterhvede i 2002 til 
2009. Der er udvalgt sortsforsøg med de an-
vendte strategier for svampebekæmpelse i de 
pågældende år samt planteværnsforsøg med 
en relativt stor indsats af svampemidler. Mid-
delvalget har både i sorts- og planteværns-
forsøgene varieret fra år til år. Formålet med 
sammenstillingen er at vurdere årsvariationen 
i de opnåede merudbytter for svampebekæm-
pelse. Merudbytterne er både et udtryk for 

sorternes modtagelighed, årets smittetryk og 
midlernes effektivitet. Udviklingen i svampe-
angrebene i 2009 fremgår af figur 4 til 8 først i 
dette afsnit. Tilsvarende figurer findes i Over-
sigt over Landsforsøgene i de respektive år.

85
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95

100

105

110

115

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 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hereford Audi Ambition Oakley Skalmeje

H
kg

 p
r. 

ha

Omkostning til svampemiddel og kørselNettoudbytte

Hvede, svampestrategier

Figur 12. Opnåede brutto- og nettoudbytter for forskellige svampestrategier i de fem forsøg i 
tabel 32.

Hvedebladplet, også kaldet DTR efter det 
latinske navn Drechslera tritici-repentis. 
Svampen ses først og fremmest i marker med 
forfrugt hvede og samtidig reduceret jord-
bearbejdning, da planterester fra hvede er 
smittekilde. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, 
Landscentret, Planteproduktion).
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I de viste otte år var der et højt smittetryk 
i 2002 og 2003. Der var et moderat til højt 
smittetryk i 2004. I de øvrige år, bortset fra 
2008, var der moderate angreb. I 2008 var der 
et usædvanligt lavt smittetryk. De opnåede 
merudbytter i de enkelte år kan sammenhol-
des med den optimale dosis ved aksbeskyttel-
sen. Se afsnittet “Betydningen af kornpris for 
svampeindsatsen” tidligere i dette afsnit.

Monitering af fusariumtoksiner i vin-
terhvede og vårbyg
Indholdet af fusariumtoksiner i vinterhvede 
og vårbyg har generelt været på et meget lavt 
niveau i 2009.
 For at vurdere niveauet af fusariumtoksi-
ner i dansk dyrket vinterhvede er der i 2003 
til 2009 hvert år gennemført en monitering 
af indholdet i 60 til 100 prøver. I de fleste af 
årets forsøg med svampebekæmpelse i vinter-
hvede er der til dette brug udtaget kornprøver 
ved høst. Prøverne bliver analyseret for føl-
gende fem toksiner: Deoxynivalenol (DON), 
nivalenol (NIV), T-2, HT-2 og zearalenon 
(ZEA). 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 grænseværdier for 
fusariumtoksiner i korn til human ernæring. 
Grænseværdien for hvede til human ernæring 
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 grænsevær-

dier. Disse grænseværdier anvender Dansk 
Svineproduktion allerede i dag. Den vejle-
dende 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 vejledende grænseværdi i fuldfo-
der til smågrise og gylte 100 μg ZEA pr. kg og 
i fuldfoder til søer og slagtesvin 250 μg ZEA 
pr. kg.
 Der er indtil videre ikke fastsat grænsevær-
dier for andre fusariumtoksiner, hverken til 
human ernæring eller til fodring.
 For hver mark, hvor der er udtaget en 
kornprøve, er der indhentet oplysninger om 
dyrkningsteknik mv. Sammenhænge mellem 
indholdet af fusariumtoksiner og dyrknings-
teknik og klima søges klarlagt. Resultaterne 
publiceres hvert år i “Planteavlsorienterin-
ger”.
 I 2009 er der analyseret 62 prøver af vinter-
hvede. I tabel 36 ses en oversigt over procent 
prøver med fund af de fem toksiner. Det frem-
går, at DON i lighed med tidligere år er det 
mest udbredte toksin og typisk findes i 80 til 
90 procent af prøverne. I ingen af prøverne er 
grænseværdien for DON eller ZEA i korn til 
human ernæring (1.250 μg pr. kg henholdsvis 
100 μg pr. kg) overskredet i 2009. Det største 
indhold er 338 μg DON pr. kg og 29 μg ZEA 
pr. kg.
 I tabel 37 er prøverne opdelt efter, om der 

Tabel 35. Årsvariation i bruttomerudbytte for svampebekæmpelse1)

Vinter-
hvede

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Antal 
forsøg

Mer-
udb.,
hkg 

pr. ha

Antal 
forsøg

Mer-
udb.,
hkg 

pr. ha

Antal 
forsøg

Mer-
udb.,
hkg 

pr. ha

Antal 
forsøg

Mer-
udb.,
hkg 

pr. ha

Antal 
forsøg

Mer-
udb.,
hkg 

pr. ha

Antal 
forsøg

Mer-
udb.,
hkg 

pr. ha

Antal 
forsøg

Mer-
udb.,
hkg 

pr. ha

Antal 
forsøg

Mer-
udb.,
hkg 

pr. ha

Alfaromero - - - - - - - - - - 4 4,6 5 2,8 4 5,2
Ambition - - - - 3 7,7 4 4,1 13 4,7 13 5,7 28 3,2 23 6,4
Ararat - - - - 3 9,8 4 7,5 4 10,1 4 6,9 10 2,0 12 7,0
Audi - - - - - - 4 3,3 4 4,6 10 4,5 17 1,8 19 6,8
Frument - - - - - - 4 6,4 4 6,2 13 8,3 16 2,3 19 7,2
Hereford - - - - - - - - 4 7,3 4 10,5 20 3,0 20 7,8
Mariboss - - - - - - - - - - 4 5,3 - - 4 2,8
Oakley - - - - - - - - 4 8,3 9 6,1 10 3,2 20 7,6
Smuggler 5 11,6 4 11,4 14 9,7 32 5,4 25 4,9 20 6,6 21 3,0 12 4,2
Tabasco - - - - - - - - - - - - 5 3,1 4 4,0
Tuareg - - - - 3 7,1 4 7,6 4 6,6 4 6,0 10 3,9 11 5,3
Vægtet 
gennemsnit - 11,6 - 11,4 - 9,1 - 5,5 - 5,7 - 6,4 - 2,8 - 6,5

1) Se tekst.
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er pløjet i marken eller udført reduceret jord-
bearbejdning. Reduceret jordbearbejdning 
fremmer kun angreb, såfremt der som forfrugt 
er dyrket en modtagelig afgrøde, dvs. korn el-
ler majs.
 Siden 2005 er indholdet af toksiner også 
undersøgt i et mindre antal prøver af triticale, 
vårbyg, havre og rug. P.t. foreligger kun re-
sultaterne for vårbygprøverne. I 2009 er ind-
holdet i 27 vårbygprøver undersøgt. I tabel 38 
ses det gennemsnitlige indhold af toksinerne i 
hvede og vårbyg.
 Indholdet af DON og ZEA har i vårbyg i 
2005 til 2009 generelt ligget på et lavere ni-
veau end i vinterhvede, men til gengæld er der 
fundet mere af toksinerne HT-2 og T-2. For 
disse toksiner forventes også fastsat grænse-
værdier på sigt.
 Moniteringen i 2003 til 2009 har vist, at 
indholdet af fusariumtoksiner svinger meget 
fra år til år som følge af nedbørsforholdene 
omkring blomstring. I de år, hvor høsten har 
været forsinket på grund af hyppig nedbør, 
er der fundet mest DON i den senest høstede 
vinterhvede. De højeste niveauer af fusarium-
toksiner er fundet i

hvede med forfrugt majs og samtidig redu-• 
ceret jordbearbejdning,
hvede med forfrugt majs og pløjning,• 
hvede med forfrugt hvede og samtidig re-• 
duceret jordbearbejdning,

hvede med forfrugt korn og samtidig redu-• 
ceret jordbearbejdning.

Hvede- og triticalesorters modtagelig-
hed for aksfusarium
Af seniorforsker Lise Nistrup Jørgensen, 
Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenska-
belige Fakultet (DJF)

DJF har igen i 2009 via Erhvervsfinansieret 
forskning undersøgt en lang række hvedesor-
ters modtagelighed for aksfusarium. Enkelte 
triticalesorters modtagelighed er også under-
søgt. Der er smittet kunstigt med Fusarium-
arterne F. culmorum og F. graminearum tre 
gange under blomstring i hvede og fire gange 
i triticale. Resultaterne ses i figur 13 og 14.
 På baggrund af de årlige resultater indgrup-
peres hvedesorterne efter modtagelighed i 

Tabel 36. Fund af fusariumtoksiner i monite-
ringen i hvede i 2003 til 2009

Toksin
Pct. prøver med fund

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

DON 99 99 94 69 91 90 82
NIV 77 60 64 45 45 25 65
ZEA 18 63 46 37 41 27 42
HT-2 4 8 15 17 7 8 21
T-2 4 7 2 2 1 3 2

I alt 567 prøver undersøgt i 2003 til 2009.

Tabel 37. Procent hvedeprøver med et indhold af DON under henholdsvis over grænseværdien 
for hvede til human ernæring i moniteringen i 2003 til 2009

DON 
μg pr. kg

Pløjede marker Reduceret jordbearbejdning

Procent prøver

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Under 1.250 85 93 100 100 100 100 100 70 65 87 100 90 100 100
Over 1.250 15 7 0 0 0 0 0 30 35 13 0 10 0 0

Tabel 38. Gennemsnitligt indhold af fusariumtoksiner, μg pr. kg, i hvede og vårbyg, 2005 til 
2009

Toksin
Vinterhvede Vårbyg

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

DON 297 91 274 48 49 30 24 92 65 16
ZEA 6 14 15 8 4 0 0 2 22 3
NIV 15 23 17 7 21 48 40 55 89 47
HT-2 2 3 1 2 4 26 49 15 38 22
T-2 0 0 0 1 0,2 8 19 4 11 8
Antal prøver 97 89 69 59 62 26 29 25 25 27
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Sort Info. Se tabel 39. Sorternes rangordning, 
især i mellemgruppen, kan variere lidt fra år 
til år, men resultaterne med de mindst mod-
tagelige sorter er genfundet hvert år. Som det 
fremgår, findes der ingen helt resistente sorter. 
Næsten alle de dyrkede sorter er middel mod-
tagelige.

Svampemidlernes effekt
I tabel 40 ses den relative virkning af de god-
kendte midler mod svampesygdomme i korn.
 Skemaet er udarbejdet i samarbejde med 
DJF og er baseret på resultater fra såvel for-
søg hos DJF som landsforsøgene. Grundlaget 
er forsøg med nedsatte doser. Der er en vis 
spredning i bekæmpelseseffekten 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 hos DJF. Ceando er ny til sæson 
2010. Indholdet i normaldoseringen på 1,5 li-
ter pr. ha svarer til 1,0 liter Opus + 0,5 liter 
Flexity.
 Der er effektive løsninger til rådighed mod 
de fleste svampe.
 I tabel 41 ses den relative virkning af nye 
ikke godkendte svampemidler, som de seneste 
år er blevet afprøvet i korn i landsforsøgene. 
Der er relativt få nye midler med i afprøvnin-
gen.
 Midlet Armure forventes ifølge firmaet god-
kendt til sæson 2010. Der er ikke angivet ef-
fektdata for sygdomme i byg, da Armure kun 
er afprøvet i relativt få danske forsøg. Armure 
indeholder to triazoler, nemlig propiconazol, 

Pct. angrebne aks

Aksfusarium i hvedesorter
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Figur 13. Procent hvedeaks angrebet af aks-
fusarium. LSD-værdien er 8,5 procent an-
grebne aks.
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Figur 14. Procent triticaleaks angrebet af 
aksfusarium. LSD-værdien er 11,0 procent 
angrebne aks.

Tabel 39. De mest udbredte hvedesorters 
modtagelighed for aksfusarium (SortInfo)

Lav
modtagelighed

Moderat til høj 
modtagelighed

Meget 
modtagelig

Skalmeje Alfaromero, Ambition, Ararat, 
Audi, Frument, Inspiration, 
Hereford, Mariboss, Opus, 

Paroli, Smuggler, 
Tabasco, Tuareg

Contact, 
Oakley
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som er kendt fra Bumper 25 EC, og triazolet 
difenoconazol, som har været på markedet i 
udlandet i flere år. Normaldoseringen for Ar-
mure er 0,8 liter pr. ha, og indholdet af pro-
piconazol heri svarer til 0,5 liter Bumper 25 
EC.
 Kando er identisk med Stereo.
 Osiris indeholder to velkendte midler, nem-
lig Opus + Juventus, men i en ny formule-
ring. Normaldoseringen for Osiris er p.t. ikke 
fastlagt, men bliver 2,0 eller 3,0 liter pr. ha. I 
udlandet er normaldoseringen 3,0 liter pr. ha, 
og indholdet heri svarer til 0,9 liter Opus + 
0,9 liter Juventus og har altså et meget højt 
indhold af aktivstof, da normaldoseringen for 
både Opus og Juventus er 1,0 liter pr. ha. Fir-

maet forventer tidligst midlet på markedet til 
sæson 2011.
 Normaldoseringen for Prosaro er 1,0 liter 
pr. ha, og indholdet heri svarer til 0,5 liter 
Folicur + 0,5 liter Proline. Prosaro forventes 
ifølge firmaet godkendt til sæson 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. 
Firmaet forventer tidligst midlet på markedet 
til sæson 2011.

Tabel 40. Relativ virkning af godkendte svampemidler i korn

Sygdomme

A-
proach

Ami-
star

Acanto
Prima Bell Cean-

do Comet Flexity
Folicur 

EC 
250 /
Riza

Juven-
tus 
90

Opera
Opus /
Rubric/
Mare-

do

Orius 
200 
EW

Pro-
line1) Stereo Tern

Bum-
per/
Tilt 
250 
EC

Unix Zenit

(pico-
xystro-

bin)

(azo-
xystro-

bin)

(pico-
xystro-
bin + 

cypro-
dinil)

(epoxi-
cona-
zol + 
bos-

calid)

(epo-
xi-

cona-
zol + 

metra-
fenon)

(pyra-
clo-
stro-
bin)

(metra-
fenon)

(tebu-
co-

nazol)

(met-
co-

nazol)

(pyra-
clo-
stro-
bin + 
epoxi-

co-
nazol)

(epoxi-
co-

nazol)

(tebu-
co-

nazol)

(pro-
thio-
co-

nazol)

(pro-
pico-

nazol + 
cypro-
dinil)

(fen-
pro-

pidin)

(propi-
co-

nazol)
(cypro-
dinil)

(propi-
co-

nazol + 
fenpro-
pidin)

Knækkefodsyge - - * ** ** - ** - - - - - ** ** - - ** -
Hvedemeldug *2) *2) **2) *(*) ****(*) *2) ****(*) *** ** **2) ** *** ** *** **** ** *** ***(*)
Bygmeldug **2) *2) ***(*)2) **(*) ****(*) **2) ****(*) **** *** **(*)2) *** **** *** *** **** *** **** ****
Gulrust **(*) ***(*) ** ***** ***** ****(*) - ****(*) *** ****(*) ***** ****(*) *** ***(*) ** ***(*) * ***(*)
Brunrust ***(*) ***(*) *** ****(*) ****(*) **** - ****(*) ***(*) ****(*) ****(*) ****(*) *** *** *** *** * ***(*)
Bygrust ****(*) ****(*) *** ****(*) ****(*) ****(*) - ***** **** ****(*) ****(*) ***** **** *** *** *** * ***(*)
Septoria *2) *2) *2) ****(*) **** *2) - **(*) ***(*) ***(*)2) **** **(*) **** ** * ** * **
Hvedebladplet *2) *2) *2) ** ** *2) - * * **2) ** * ***(*) ***(*) * ***(*) * ***(*)
Skoldplet *** **(*) **** ***(*) ***(*) ***(*) - *** *** **** ***(*) *** **** **** **(*) *** *** ***(*)
Bygbladplet ****(*)3) ***3) ****(*)3) **** ***(*) ****(*)3) - *** *** ****(*)3) ***(*) *** ***(*) **** *(*) ***(*) ***(*) ***(*)
Ramularia *2) *2) *2) ****(*) ***(*) *2) - - - ***(*) ***(*) - ***(*) - - - - -
Aksfusarium - - - * (*) - - ** ** - (*) ** **(*) - - (*) - -
Sneskimmel - - - - - - - *** - - - *** - - - - - -
Trådkølle - - - - - - **** - - - **** - - - - - -
Normaldosering, 
liter/kg pr. ha

0,54) 1,0 1,5 1,5 1,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,5 1,0 1,25/
1,95)

0,8 1,6/
2,06)

0,8 0,5 1,0 1,0

Pris pr. 
normaldosering 
inkl. afgift, 
ekskl. moms

208 440 396 593 563 420 325 250 400 623 370/
480

319/
485

512 360/
450

248 100 389 243

-  = 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) Efter brug af Proline må der først sås eller plantes bladgrøntsager 5 måneder efter.
2)  På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug, Septoria, hvedebladplet og Ramularia nu 

meget begrænset. Mod bygmeldug kan nu også forventes tilfælde af nedsat effekt.
3)  Mod bygbladplet kan nu også forventes tilfælde af nedsat effekt med Amistar. En resistens, som p.t. kun forventes at berøre de øvrige 

strobiluriner i begrænset omfang.
4) Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha.
5) 1,9 liter pr. ha i byg og 1,25 liter i andet korn.
6) 1,6 liter pr. ha i byg og 2,0 liter pr. ha i hvede og rug.



98

Vinterhvede

Skadedyr

Bladlusangreb efterår 2008
I efteråret 2008 blev der kun fundet bladlus 
i meget få marker i Planteavlskonsulenternes 
Registreringsnet, og det højeste angreb var 2,0 
procent angrebne planter i både vinterhvede 

og vinterbyg. Se figur 15. Bemærk skalaen på 
y-aksen, som går fra 0 til 7 procent angrebne 
planter. Der bedømmes angreb af bladlus for 
at vurdere risikoen for angreb af viruset havre-
rød sot. Forekomsten af bladlus bedømmes i 
“risikomarker”, det vil sige tidligt såede mar-
ker (før 15. september) i de mest milde områ-
der af landet (sydlige og kystnære områder). 
Hvert år bedømmes der angreb af havrerødsot 
ultimo maj i de samme marker for at vurdere 
sikkerheden i registreringsnettet. Såfremt land-
manden sprøjter i marken, afmærkes et usprøj-
tet område. I både vinterhvede og vinterbyg er 
der ultimo maj 2009 kun fundet havrerødsot 
i få marker. I marken med det højeste angreb 
er der kun fundet 0,1 procent angrebne planter 
i vinterhvede og 0,5 procent angrebne planter 
i vinterbyg. Der er således god sammenhæng 

Tabel 41. Relativ virkning af nye svampemidler, afprøvet i korn

Sygdomme

Armure 300 EC Kando Osiris Prosaro Talius

(difenoconazol + 
propiconazol)

(cyprodinil + 
propiconazol)

(metconazol +
 epoxiconazol)

(tebuconazol + 
prothioconazol) (proquinazid)

Knækkefodsyge - ** - *(*) -
Hvedemeldug ** *** ** *** ****(*)
Bygmeldug 1) *** *** ***(*) ****(*)
Gulrust **** ***(*) ***** **** -
Brunrust *** *** ****(*) **** -
Bygrust 1) *** ****(*) **** -
Septoria **** ** ****(*) ***(*) -
Hvedebladplet ***(*) ***(*) ** *** -
Skoldplet 1) **** ***(*) ***(*) -
Bygbladplet 1) **** ***(*) ***(*) -
Ramularia 1) - ***(*) *** -
Aksfusarium - - **(*) **(*) -
Normaldosering, l/kg pr. ha 0,8 1,6-2,0 2,0-3,0 1,0 0,25
Pris pr. normaldosering 
inkl. afgift, ekskl. moms2) 280 360-450 500-750 400 203
* = 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) Utilstrækkelige data.
2) Priserne er foreløbige priser.
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Figur 15. Udviklingen af bladlus (procent an-
grebne planter) i ubehandlede vinterhvede- og 
vinterbygmarker i Planteavlskonsulenternes 
Registreringsnet i efterårene 2007 og 2008.

Tabel 42. Sen bekæmpelse af bladlus. (E47)

Vinterhvede Sta-
dium

Pct. strå med 
bladlus Hkg kerne pr. ha

før be-
handling

14 dage 
senere

Udb. og 
merudb.

Netto-
merudb.

2009. 3 forsøg
1. Ubehandlet - 99 94 75,5 -
2. 0,15 l Mavrik 2F 70-75 - 5 4,3 2,4
3. 0,15 kg Pirimor G 70-75 - 12 5,4 3,3
LSD 1-3 ns
LSD 2-3 ns
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mellem de meget få bladlus i efteråret og de 
meget svage angreb af havrerødsot i foråret.

Bladlusangreb sommer 2009
Der har været meget kraftige angreb af bladlus 
i mange marker i hele landet. Angrebene har 
bredt sig eksplosivt fra sidste uge af juni og 
ind i juli. I figur 16 ses udviklingen af bladlus 
i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet i 
2009 i forhold til tidligere år.

Bekæmpelse af bladlus 
Grundet de mange bladlus og det relativt 
sene angrebstidspunkt er forsøgene i tabel 42 
iværksat i juli 2009. Der har været 100 pro-
cent angrebne strå ved sprøjtning, og forsø-
gene er sprøjtet i vækststadie 70 til 75 fra 3. 
til 4. juli. Der er i gennemsnit af forsøgene 
opnået 2 til 3 hkg pr. ha i nettomerudbytte. 
Det højeste merudbytte er opnået i et forsøg 
på Sjælland, hvor der er opnået sikre nettto-
merudbytter på 6,8 og 7,6 hkg pr. ha for brug 
af Mavrik henholdsvis Pirimor. Bladlusangre-
bene beskrives i dette forsøg som massive, og 
aksene har været tæt besat med bladlus. De 
andre to forsøg er anlagt ved Holstebro. I det 
ene af disse forsøg er der opnået et sikkert 

nettomerudbytte på 2,3 hkg pr. ha ved brug 
af Pirimor og ikke noget nettomerudbytte ved 
brug af Mavrik. I dette forsøg har angrebene 
været knap så massive. Der er registreret 15 
til 20 bladlus pr. aks. I det andet forsøg er der 
opnået nettomerudbytter på 0,7 hkg pr. ha og 
÷ 0,1 hkg pr. ha ved brug af Mavrik henholds-
vis Pirimor. Der har været fem til ti bladlus pr. 
aks i dette forsøg. Merudbytterne er dog ikke 
statistisk sikre i dette forsøg.
 Gefion har i førstnævnte forsøg gentaget 
forsøget efter samme forsøgsplan i samme 
mark. Forsøget er behandlet 11 dage senere 
den 14. juli. Der er opnået nettomerudbytter 
på 4,6 hkg pr. ha og 1,2 hkg pr. ha ved brug af 
Mavrik henholdsvis Pirimor. Der henvises til 
Tabelbilaget, tabel E48.

Bekæmpelse af bladlus og hvedegal-
myg
Forsøgene i tabel 45 er anlagt for at belyse 
rentabiliteten i at bekæmpe den orangegule 
hvedegalmyg. I 2009 har der været mange 
bladlus i flere af forsøgene og kun relativt få 
hvedegalmyg. Forsøgene belyser således ho-
vedsageligt rentabiliteten i at bekæmpe blad-
lus i 2009.
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Figur 16. Udviklingen af bladlus i Planteavls-
konsulenternes Registreringsnet i de sidste 
seks år. Kornbladlus i hvedeaks. (Foto: Ghita Cordsen 

Nielsen, Landscentret, Planteproduktion).
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I tabel 43 ses fangster af orangegule hvedegal-
myg i feromonfælder i Planteavlskonsulenter-
nes Registreringsnet i forskellige landsdele i 
2009. Som det fremgår, findes der hvedegal-
myg i alle landsdele. Udbredelsen af hvede-
galmyg fremmes af intens hvededyrkning, da 
hvedegalmyggene overvintrer i jorden i hve-
demarker. Der kan også forekomme mange 
hvedegalmyg, hvis forfrugten ikke er hvede, 
hvis der er dyrket meget hvede tidligere, da 
hvedegalmyg kan ligge over nogle år i jor-
den. I 2009 har der derfor også været opsat 
feromonfælder i et mindre antal marker, hvor 
forfrugten ikke er hvede.
 Hveden er kun modtagelig for angreb af 
hvedegalmyg i en meget kort periode, nem-
lig fra begyndende skridning til begyndende 
blomstring (vækststadie 47 til 61). Småakset 
er afblomstret, når støvknapperne hænger ud. 
Sorterne Oakley, Skalmeje, Robigus og Glas-
gow er resistente mod hvedegalmyg, og be-
kæmpelse er derfor ikke aktuel i disse sorter. 
Kun Oakley er udbredt i dyrkningen.
 I 2009 har vinterhveden været i det mod-
tagelige vækststadium fra omkring uge 22 
(sidste uge af maj) til uge 24 (primo juni). 
I den første uge har kun relativt få marker i 
de sydlige områder været i det modtagelige 
vækststadium, og i den sidste uge har mange 
marker været forbi det modtagelige vækststa-
dium. Fra mange af lokaliteterne med fangster 
er der omkring medio juli indsendt aksprøver 
fra ubehandlede områder omkring fælderne. 
Aksene er bedømt for angreb af larver af den 
orangegule hvedegalmyg. Der er både ind-
sendt aks fra hovedskud og sideskud. Side-

skuddene blomstrer et par dage senere end 
hovedskuddene og er derfor modtagelige på et 
lidt senere tidspunkt end hovedskuddene. For 
at vurdere bekæmpelsesbehovet benyttes den 
engelske bekæmpelsestærskel for fangster af 
orangegule hvedegalmyg i feromonfælderne. 
Bekæmpelse anbefales i England, hvis der 
fanges over 120 hvedegalmyg pr. dag, såfremt 
hveden er i et følsomt vækststadium (begyn-
dende skridning til begyndende blomstring). 
Fanges der over 30 hvedegalmyg pr. dag, er 
der også en vis risiko, men det er mere usik-
kert, om sprøjtningen bliver rentabel.
 I tabel 44 ses fangsterne og angreb af hve-

Tabel 43. Fangster af orangegule hvedegalmyg i feromonfælder i forskellige landsdele 

Vinter-
hvede

Nord-
jylland

Ring-
købing Viborg Århus Vejle Ribe Sønder-

jylland Fyn Vest-
sjælland 

Frederiks-
borg Roskilde Stor-

strøm
Born-
holm

Gennemsnitlig fangst af hvedegalmyg pr. uge

Uge 20 - 1 - 0 - - - 0 - - - - -
Uge 21 0 0 - 0 - - 13 2 0 - 0 0 0
Uge 22 1 0 1 1 3 8 7 2 3 4 1 1 1
Uge 23 92 0 83 5 89 157 48 63 101 87 79 50 76
Uge 24 70 11 410 20 131 10 155 15 74 67 39 20 26
Uge 25 123 14 144 32 12 325 34 6 21 20 35 13 195
Uge 26 98 12 - 103 70 400 1 14 31 112 48 20 216
Fangst i alt 383 38 638 162 305 900 259 101 230 288 203 103 513

Antal lokaliteter 15 4 1 15 3 1 14 7 6 1 4 12 2
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Figur 17. Fangster af orangegule hvedegal-
myg i 2009 i vinterhvedemarker med forskel-
lige sædskifter.
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degalmyg i aks fra lokaliteter, hvorfra der er 
indsendt aksprøver. Vær opmærksom på, at 
der er angivet ugevise fangster. De fleste fæl-
der er aflæst to gange om ugen.
 Det fremgår af kolonnen til højre i tabel 44, 

at der er relativt svage angreb i aksene i ho-
vedskuddene, hvilket er i overensstemmelse 
med, at flyvningen næsten alle steder har væ-
ret under bekæmpelsestærsklen på tidspunk-
tet, hvor vinterhveden har været modtagelig 

Tabel 44. Fangster af hvedegalmyg i feromonfælder og kerneangreb

Vinterhvede År med 
hvede

Fangster i feromonfælder
Pct. angrebne
kerner i juli

Hvedegalmyg

Uge 20 Uge  21 Uge 22 Uge 23 Uge 24 Uge 25 Uge 26 Hovedskud Sideskud

Nordjylland
Blenstrup, 9520 Skørping 1. års - - 0 200 115 27 4 0,0 0,0
Gerding, 9520 Skørping 4. års - - 1,5 659 161 420 193 0,0 0,0
Siem, 9575 Terndrup 2. års - - 1 263,5 141 299 166 0,1 0,2
9700 Brønderslev 4. års - - 0 21,5 270 372,5 275 0,0 7,7

Ringkøbing
7400 Herning 2. års - 0 0 0 0 46 - 0,0 0,0
7500 Holstebro 1. års 1 0 0 0 38 11 - 0,0 0,0

Århus
8200 Århus N 4. års - 0 1 52,5 90,5 10,5 19 0,0 8,4
Fannerup, 8560 Kolind 3. års - - 2,5 1 3 102 210 0,0 5,9
Gjesing, 8961 Allingåbro 2. års - 0 1,5 10,5 47,5 32,5 60 0,0 0,6

Vejle
Dalby, 6000 Kolding 4. års - - 2,5 48,5 49,5 5 14,5 0,0 0,0
Drejens, 6000 Kolding 2. års - - 0,5 46 177 30 160,5 0,0 0,0
8700 Horsens 2. års - - 4,5 173 165 2 35 0,0 5,7

-
Sønderjylland
Øsby, 6100 Haderslev 4. års - - 9,5 118,5 1000 - - 0,0 14,1
6300 Gråsten 4. års - 46,5 37 37,5 181 114,5 - 2,8 1,9
Øster Lindet, 6630 Rødding 4. års - - 0 0,5 0 0 - 0,0 8,2

Fyn
5620 Glamsbjerg 4. års - - 0 69 18 1 0 0,0 2,3
5672 Broby 4. års - - 0,5 7,5 3 0 0 0,0 1,2
5900 Rudkøbing 2. års - - - 31,5 15,5 2 - 0,0 0,0
Rudkøbing 1, 5900 Rudkøbing 2. års - - - 297,5 28 8 - 0,0 0,0

Roskilde
Højby, 4320 Lejre 2. års - 0 0,5 9 20,5 37,5 6 0,0 0,2

Vestsjælland
4100 Ringsted 2. års - 0 0,5 57 74,5 46 44 0,0 3,9

Storstrømmen
Obsparcel, 4653 Karise 1. års - - 0 350 126,5 7,5 12,5 0,0 1,5
Bårse, 4720 Præstø 2. års - 0 3 140,5 29 16,5 37 0,0 0,7

Bornholm
Poulsker, 3720 Aakirkeby 3. års - 0 1 136 23 331 230 2,8 93,8
Aaker, 3720 Aakirkeby 4. års - 0 1 15,5 29 59 201 0,8 95,6

Forsøg
Røgelhede, 9320 Hjallerup 2. års - - 0 1 17 198,5 358 0,1 5,5
9280 Storvorde 1. års - - 1 8,5 48 6 16,5 0,0 1,6
Halling, 8370 Hadsten 3. års - 0 - 3,5 21 - 0 0,0 2,4
Alslev, 6800 Varde 1. års - - 8 157 10 325 400 0,0 0,0
6100 Haderslev 4. års - - 30,5 185 232 - - 0,0 5,0
5471 Søndersø 2. års 0 1,5 1,5 13,5 18,5 24,5 57 0,0 10,1
4632 Bjæverskov 4. års - - 2 196 88 71,5 150,5 0,0 0,0
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omkring uge 22 til 24. Vejret har endvidere 
været ustadigt, køligt og blæsende på mange 
lokaliteter i perioden. Hvedegalmyg skal have 
tørt og vindstille vejr til æglægningen. Det 
fremgår dog også, at sideskuddene ikke har 
undsluppet angrebene på alle lokaliteterne. På 
de to lokaliteter på Bornholm har cirka 95 pro-
cent af kernerne i sideskuddene været angreb-
ne, mens hovedskuddene kun har været svagt 
angrebne. Det viser, hvor afgørende hvedens 
udviklingstrin er for angrebsrisikoen.
 I figur 17 er fangsterne opdelt efter sæd-
skifte. Det fremgår, at der i lighed med tid-
ligere år er fanget flest hvedegalmyg i tredje 
og fjerde års vinterhvedemarker. Fangsterne i 
feromonfælderne viser dog, at der også i mar-
ker uden forfrugt vinterhvede kan forekomme 
mange hvedegalmyg.
 I tabel 45 ses resultaterne af årets forsøg 
med sprøjtning mod hvedegalmyg og bladlus 
i vinterhvede. Forskellige sprøjtetidspunkter 
(vækststadie 41 til 43, 59 og 71) er afprøvet 
for at fastlægge det bedste tidspunkt at be-
kæmpe hvedegalmyg. I tyske forsøg er der 
opnået en tilfredsstillende bekæmpelse af hve-
degalmyg fra vækststadium 42 (akset begyn-

der at svulme). Bekæmpelse i vækststadium 
71 er derimod uden effekt mod hvedegalmyg. 
Midlet Pirimor er taget med i forsøgsplanen 
for at vurdere, hvilken andel af merudbyttet 
der skyldes bekæmpelse af bladlus. Pirimor 
har kun effekt mod bladlus.
 Et forsøg fra Fyn med kraftige angreb af 
bladlus og svage angreb af hvedegalmyg er 
vist for sig selv. Der er her opnået meget høje 
merudbytter for at bekæmpe bladlus, hvilket 
kan udledes af forsøgsleddet med Pirimor, 
hvor der har været store merudbytter. For-
søget er sprøjtet 20. maj, 2. juni og 29. juni, 
hvor bekæmpelse den 2. juni efter gennem-
skridning er bedst og resulterer i et nettomer-
udbytte på 13,5 hkg pr. ha. Det fremgår, at der 
kun har været meget begrænsede forekomster 
af bladlus på sprøjtetidspunktet. Den tidlige 
sprøjtning lige før begyndende skridning har 
ikke holdt længe nok, og nettomerudbyttet er 
3,2 hkg pr. ha. Den seneste sprøjtning i vækst-
stadium 71 den 29. juni giver et nettomerud-
bytte på 4,1 hkg pr. ha.
 I de øvrige fem forsøg har der også været 
angreb af bladlus og svage angreb af hvedegal-
myg, og der er opnået relativt høje merudbyt-
ter. Merudbyttet i forsøgsleddet med Pirimor 
viser, at bladlusene er årsagen til næsten hele 
merudbyttet. Der er i gennemsnit af forsøgene 
ikke sikre forskelle på de opnåede merudbyt-
ter ved de forskellige behandlinger, men den 
høje dosis Mavrik efter gennemskridning re-
sulterer i det højeste nettomerudbytte. Sidste 
sprøjtning i vækststadium 71 er i forsøgene 
udført i perioden 16. til 29. juni.
 Et forsøg fra Varde med meget svage an-
greb af skadedyr er kun vist i Tabelbilaget, 
fordi behandling i vækststadie 41 til 43 ikke 
er udført. I de øvrige forsøgsled er der ikke 
opnået rentable eller sikre merudbytter. Der 
henvises til Tabelbilaget, tabel E49.
 I forsøgene er angrebet af bladlus opgjort 
som procent angrebne aks. I 2009 har der væ-

Kraftige angreb af bladlus i vinterhvede. Ak-
sene er mørke af angreb, og der er ikke ‘plads’ 
til bladlusene i aksene, så de breder sig nedad 
strået. (Foto: Knud B. Overgaard, Harlev J.).
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ret 100 procent angrebne aks i mange marker, 
og der har været stor forskel på, hvor store 
“klynger” af bladlus der har siddet i aksene, 
og hvor mange der har siddet nedad stæng-
lerne. Dette skal tages med i vurderingen, 
når bekæmpelsesbehovet vurderes. Ligeledes 
skal afgrødens “grønhed” vurderes. Det kan 
konkluderes, at det i 2009 i mange marker har 
været rentabelt at bekæmpe bladlus i første 
uge af juli og i nogle tilfælde også i anden uge 
af juli.
 I vækstsæsonen er der modtaget mange 
meldinger om utilstrækkelig effekt af blad-
lusbekæmpelsen. Flere har meldt om en bedre 
visuel effekt af Pirimor sammenlignet med 
pyrethroider. I årets forsøg har Pirimor ikke 

haft bedre effekt eller resulteret i højere mer-
udbytter end pyrethroiderne Mavrik og Ka-
rate. Der er ikke i 2009 udført forsøg, hvor ef-
fekten af yderligere en supplerende sprøjtning 
mod bladlus er belyst.

Bekæmpelse af agersnegle
Der er udført to forsøg i vinterhvede med be-
kæmpelse af agersnegle med forskellige sneg-
lemidler. Der har kun været angreb af snegle 
i det ene forsøg. Resultaterne fremgår af tabel 
46. Der har kun været svage angreb, hvilket 
er årsagen til, at forsøget ikke er høstet. Der 
har ikke været forskelle på effekten af de tre 
sneglemidler. Tilsvarende forsøg er udført i 
vinterraps og ses i rapsafsnittet.

Tabel 45. Bekæmpelse af hvedegalmyg og bladlus. (E49, E50)

Vinterhvede Sta-
dium

Be- 
hand- 
lings- 
indeks

Fangst af hvedegalmyg i 
feromonfælder inden for 

4 uger
Pct. strå

med bladlus

Pct. angrebne 
kerner

Hkg kerne
pr. ha

hoved-
skud

side-
skud Udb. 

og 
mer- 
udb.

Netto- 
mer-
ud- 

bytteorangegule 
hvedegalmyg st. 44 st. 59 st. 71 st. 75 st. 44 st. 59 st. 71

2009. 1 forsøg med kraftige angreb af bladlus
1. Ubehandlet - 0 3 14 138 - 0 1 88 0,0 10,1 84,9 -
2. 0,2 kg Karate 2,5 WG 41-43 0,67 - - - - - 1 66 - - 4,6 3,2
3. 0,2 kg Karate 2,5 WG 59 0,67 - - - - - - 28 - - 12,7 11,2
4. 0,2 l Mavrik 2F 59 1,00 - - - - - - 26 - - 15,7 13,5
5. 0,05 l Mavrik 2F 59 0,25 - - - - - - 64 - - 10,3 9,1
6. 0,2 kg Pirimor G 59 0,80 - - - - - - 50 - - 12,7 10,1
7. 0,2 kg Karate 2,5 WG 71 0,67 - - - - - - - - - 5,6 4,1
LSD 1-7 4,1

2009. 5 øvrige forsøg 4 fs.
1. Ubehandlet - 0 7 189 525 893 0 0 10 0,0 2,9 77,1 -
2. 0,2 kg Karate 2,5 WG 41-43 0,67 - - - - - 0 3 - - 7,7 6,3
3. 0,2 kg Karate 2,5 WG 59 0,67 - - - - - - 1 - - 8,5 7,0
4. 0,2 l Mavrik 2F 59 1,00 - - - - - - 2 - - 11,2 9,0
5. 0,05 l Mavrik 2F 59 0,25 - - - - - - 2 - - 9,3 8,1
6. 0,2 kg Pirimor G 59 0,80 - - - - - - 1 - - 7,9 5,3
7. 0,2 kg Karate 2,5 WG 71 0,67 - - - - - - - - - 8,0 6,5
LSD 1-7 2,9
LSD 2-7 ns

2006-2009. 24 forsøg 21 fs. 10 fs. 10 fs.
1. Ubehandlet - 0 6 216 700 1008 0 1 10 0,8 3,4 79,1
2. 0,2 kg Karate 2,5 WG 41-43 0,67 - - - - - 0 5 - - 3,6 2,1
3. 0,2 kg Karate 2,5 WG 59 0,67 - - - - - - 3 - - 4,1 2,6
4. 0,2 l Mavrik 2F 59 1,00 - - - - - - 3 - - 4,4 2,2
5. 0,05 l Mavrik 2F 59 0,25 - - - - - - 5 - - 3,8 2,6
6. 0,2 kg Pirimor G 59 0,80 - - - - - - 4 - - 3,0 0,4
7. 0,2 kg Karate 2,5 WG 71 0,67 - - - - - - - - - 3,4 1,9
LSD 1-7 1,2
LSD 2-7 ns
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Tabel 46. Bekæmpelse af agersnegle. (E51)

Vinterhvede

Pct. planter med 
angreb af snegle

Pct. bortgnavet 
bladareal

Plantebestand, 
planter pr. m2 Hkg kerne pr. ha

stadium 
10-12 9/11 stadium 

10-12 9/11 stadium 
10-12 9/11 april Udb. og 

merudb.
Netto-

merudb.

2009. 1 forsøg
1. Ubehandlet 31 10 4 4 218 223 228 - -
2. 12 kg Ferramol 8 5 1 2 228 230 229 - -
3. 6 kg Ferramol 6 5 1 2 223 220 230 - -
4. 12 kg SmartBayt Professionel 8 5 1 1 228 233 231 - -
5. 6 kg SmartBayt Professionel 10 5 1 1 223 228 228 - -
6. 7 kg Ferrox 8 5 1 2 235 228 233 - -
7. 4 kg Ferrox 6 5 1 1 228 228 226 - -
LSD 1-7

2008. 2 forsøg 
1. Ubehandlet 62 66 23 24 254 187 198 107,7 -
2. 12 kg Ferramol 26 24 7 7 296 295 262 2,7 -4,8
3. 6 kg Ferramol 49 45 19 15 263 258 244 0,8 -3,4
LSD 1-3 ns
LSD 2-3 ns

Angreb af fritfluer i vinterhvede om efteråret. 
De gule hjerteskud er karakteristiske. Ved 
tidlige angreb bliver det første blad allerede 
gult. Den lille hvide, lemmeløse larve findes 
ved basis af skuddet inde i planten. Betydende 
angreb er sjældne, men i efteråret 2008 sås 
lidt mere udbredte angreb end normalt. An-
greb i vintersæd kan ske efter forfrugt græs, 
men også efter andre forfrugter. Fritfluens 
tredje generation lægger æg i stubben på 
græs, græsukrudt eller spildplanter af korn. 
Når stubben ompløjes, kravler larverne ind i 
de nye skud af vintersæd. (Foto: Jørgen Si-
monsen, ansat ved det tidligere Statens Plan-
teavlsforsøg).
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Nairobi er ny topscorer

I årets landsforsøg med vårbygsorter er Nairo-
bi den højestydende. Den giver 3 procent mere 
end målesortsblandingen. De seks sorter Tam-
tam, Quench, Columbus, LAN 0861, Keops 
samt Luhkas følger lige efter og giver alle 2 
procent mere end målesortsblandingen.
 På trods af en relativt høj omkostning til 
den gennemførte svampebekæmpelse, sva-
rende til 3,4 hkg pr. ha inklusive udbringning, 
er der i 2009 et positivt merudbytte for svam-
pebekæmpelsen i 44 af de 59 sorter i afprøv-
ningen. Det højeste merudbytte for svampe-
bekæmpelse på 7,5 hkg pr. ha er høstet i sor-
ten Saxo, der også i sidste års forsøg gav det 
højeste merudbytte for svampebekæmpelsen.
 Prøver fra landsforsøgene med vårbygsor-
ter blev også i 2008 analyseret for indholdet 
af foderenheder til svin. Det største udbytte 
af foderenheder til svin blev i 2008 høstet i 
sorterne Columbus, Rosalina, Fairytale og 
Varberg.
 Der bør som udgangspunkt vælges en vår-
bygsort, der har givet et stort og stabilt udbytte 
gennem flere års afprøvning. I tabel 1 i dette 
afsnit ses forholdstal for udbytte i de seneste 
fem års landsforsøg med vårbygsorter. Denne 
tabel kan sammen med tabel 9 senere i afsnit-
tet, der viser de gennemsnitlige forholdstal for 
udbytte, være en god hjælp ved valg af vår-
bygsort.

Vælg en vårbygsort, der

•  har givet et stort udbytte i flere års for-
søg,

•  er modstandsdygtig over for sygdom-
mene (i prioriteret rækkefølge): 
meldug, 
bygrust, 
skoldplet og bygbladplet,

•  har resistens mod havrecystenemato-
der,

•  er stivstrået, så der ikke er behov for 
vækstregulering, og har svag tendens 
til nedknækning af aks og strå.

Vælg altid en maltbygsort, der er accep-
teret af handelspartneren ved dyrkning af 
vårbyg til malt. Ved dyrkning af vårbyg 
til svinefoder skal sorternes indhold af 
foderenheder (FEsv og FEso) pr. hkg ind-
drages i beslutningen, idet forskellene i 
sorternes energiindhold er større i vårbyg 
end i for eksempel vinterhvede.

Strategi

Flere informationer om vårbygsorter 
findes på www.SortInfo.dk, herunder 
også faciliteten SortsValg, der giver hjælp 
til at finde den bedste sort til egen bedrift.

Læ
sm

ere
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Den optimale kvælstofmængde til vårbyg 
med forfrugt korn er i årets syv forsøg be-
stemt til 111 kg kvælstof pr. ha, hvilket er 21 
kg mere end i årene forud. Indholdet af til-
gængeligt kvælstof i jorden (N-min), målt før 
anlæg af forsøgene, har i 2009 været 20 kg 
kvælstof lavere end normalt. Udbyttet i det 
ugødede er på niveau med de forudgående år, 
mens merudbyttet for tilførsel af kvælstof i 
2009 er betydeligt højere. Proteinindholdet er 
betydeligt lavere end i de foregående år ved 
samme kvælstofniveau. Det kan skyldes den 
lavere kvælstofforsyning fra jorden, kombi-
neret med det højere udbytteniveau.

Ingen effekt af placeret gødning til 
vårbyg med svinegylle
I seks forsøg i alt i 2008 og 2009 er der opnået 
et merudbytte på 6,6 hkg pr. ha for at tilføre 
30 kg kvælstof pr. ha udover tilførsel af kvæl-
stof i svinegylle. Der er ikke opnået merud-
bytte for at placere kvælstof i handelsgødning 
i forhold til bredspredning, når gyllen er ned-
fældet. Der er opnået en lidt bedre effekt ved 
placering af svovlsur ammoniak end ved en 
NS 24-7 gødning. Der er ikke opnået merud-
bytte for at placere fosfor eller kalium i han-
delsgødning. Merudbyttet for nedfældning af 
gylle, sammenlignet med udlægning med slæ-
beslanger, er beskedent.

Manganmangel i vårbygforsøgene
Tilførsel af mangan ud fra fluorescensmålin-
ger er afprøvet i fem forsøg. I tre af forsøgene 
er der opnået høje merudbytter for udsprøjt-
ning af mangansulfat tre gange. I forsøgene 
med højest merudbytte er der målt den laveste 
fluorescens, hvilket tyder på, at fluorescens-
målinger kan være en nyttig metode til at fast-
lægge behovet for mangansprøjtning.

Vårbyg – gødskning

Stort kvælstofbehov i vårbyg i 2009

Kvælstof til vårbyg

Kvælstofbehovet skal fastsættes ud fra 
jordtype, forfrugt, udbytteniveau og mar-
kens dyrkningshistorie. Ved dyrkning af 
maltbyg bør proteinanalyser fra tidligere 
år inddrages i beregningsgrundlaget.

•  Tildel handelsgødning før såning.

•  Placer handelsgødningen for at få en 
mere sikker effekt.

•  Udbring gylle før såning. Nedfæld gyl-
len for at få bedst effekt.

•  Nedpløj fast husdyrgødning forud for 
vårbyg om foråret, hvor forårspløjning 
er mulig.

Strategi
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Tørre forhold i en længere periode efter så-
ning har betydet, at der mange steder har 
været en betydelig sen fremspiring af ukrudt 
efter nedbør. Det har i mange tilfælde været 
efter ukrudtsbekæmpelsen er udført. I mod-
sætning til 2008, hvor især hvidmelet gåse-
fod spirede sent og udviklede sig kraftigt, har 
det haft mindre betydning, idet vårbyggen er 
vokset godt til, og de fleste ukrudtsplanter har 
blot stået nede i bunden af afgrøden.

Årets resultater
Et stort antal middelblandinger er afprøvet for 
at finde sikre løsninger med bred effekt mod de 
varierende ukrudtsbestande, der optræder i vår-
byg. I årets forsøg har der været en stor ukrudts-
bestand, som er bekæmpet tilfredsstillende med 
alle de forskellige løsninger, hvor den samlede 
dosis svarer til et behandlingsindeks på omkring 
0,5. Der er opnået høje merudbytter, hvilket 
medfører forholdsmæssigt høje nettomerudbyt-
ter på omkring 4 hkg pr. ha.
 Der er i årets forsøg med vinklede dyser 
ved bekæmpelse af enårig rapgræs en tendens 
til en beskeden effektforøgelse ved vinkling. 
Konklusionen på tre års forsøg er, at det er 
vanskeligt at vise effekter af dysevinkling i 
markforsøg, men at forsøgene samlet set viser 
en tendens til bedre effekt mod enårig rapgræs 
ved vinkling af sprøjtedouchen.

Vårbyg – ukrudt

Stort merudbytte for ukrudtsbekæmpelse

Lær ukrudtet at kende ved marktilsyn 
før sprøjtning og høst. Afsæt et mindre 
sprøjtevindue til vurdering af effekt. 
Sprøjt, når ukrudtet har maksimalt to løv-
blade.
Hvis der forekommer sent fremspirende 
ukrudtsarter, er det bedre at afvente frem-
spiring af disse, selv om det først frem-
spirede ukrudt får mere end to løvblade, 
og doseringen derfor må øges lidt.
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 virke-
mekanismer, så udvikling af resistens hos 
ukrudtet modvirkes.
Omkring halv normaldosis er oftest øko-
nomisk optimal og giver med det rette 
middelvalg tilstrækkelig effekt, da vel-
etableret vårbyg er meget konkurrence-
dygtig over for ukrudt.
Vær opmærksom på „vanskelige“ 
ukrudtsarter som gul okseøje, lægejord-
røg 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 udkonkur-
reret af vårbyg, så behovet for at bekæm-
pe 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 an-
det ukrudt i afgrødens vækststadie 13-14, 
hvor flyvehavren vil være spiret frem.

Strategi

Hyrdetaske som dominerende ukrudt i et 
forsøg med bekæmpelse af ukrudt i vårbyg. 
(Foto: Poul Henning Petersen, Landscentret, 
Planteproduktion).
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I meldugmodtagelige sorter som Power og 
Varberg har der mange steder været kraftige 
angreb af meldug. I bygrustmodtagelige sor-
ter som Quench og Publican har der mange 
steder været kraftige angreb af bygrust, men 
angrebene har dog været svagere end i både 
2007 og 2008. Det højeste bruttomerudbytte 
for meldugbekæmpelse er cirka 14 hkg pr. ha, 
og det højeste bruttomerudbytte for bygrust-
bekæmpelse er cirka 20 hkg pr. ha i årets for-
søg. Angrebene af bygbladplet og skoldplet 
har været meget svage.

Vårbyg – sygdomme

Op til 20 hkg pr. ha i bruttomerudbytte for at 
bekæmpe bygrust

Svampebekæmpelse i vårbyg

I vårbyg kan der være behov for op til to 
svampebehandlinger.

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 
synligt til skridning).

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 tabsgivende.

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 (2 knæ udviklet), vælges 
svampemidler uden indhold af strobilurin.

Der forekommer i en del marker tilfælde
af resistens hos bygmeldug og bygbladplet 
mod strobiluriner. Strobilurinholdige løs-
ninger anbefales omkring skridning, men 
blandt andet Proline giver i forsøgene i 
2009 nettomerudbytter på niveau med stro-
bilurinholdige løsninger. Strobilurinholdige 
løsninger er Comet + andet middel eller 
Aproach + andet middel.
 Opera (strobilurinet Comet + Opus) an-
befales ikke ved angreb af meldug. Acanto 
Prima (strobilurinet Aproach + Unix) anbe-
fales ikke ved angreb af bygrust. Amistar + 
andet middel anbefales ikke ved angreb af 
bygbladplet. Se undersøgelsen vedrørende 
resistens hos bygbladplet mod strobiluriner 
i vinterbygafsnittet. Der er ikke fundet resi-
stens hos bygrust og skoldplet mod strobi-
luriner.

Når der vælges blandingspartner til strobi-
luriner, skal der vælges midler med god ef-
fekt mod de fremherskende sygdomme.

Strategi

En oversigt over godkendte samt 
nye svampemidlers effekt mod de en-
kelte svampesygdomme i korn ses i tabel 
40 og 41 i hvedeafsnittet.

Følg udviklingen af svampesygdomme 
i sæsonen i Planteavlskonsulenternes 
 Registreringsnet på  
www. landbrugsinfo.dk/regnet.

Læ
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Sortsafprøvning

Et stort og stabilt udbytte gennem flere års 
forsøg er blandt de mest betydende parametre 
ved valg af vårbygsort. I tabel 1 er forholdstal 
for udbytte i de seneste fem års landsforsøg 
med vårbygsorter præsenteret.
 Der er i årets landsforsøg afprøvet i alt 59 
vårbygsorter. Det er samme antal som i 2008, 
hvor antallet af sorter faldt med tre i forhold 
til i 2007. Ikke mindre end 25 af vårbygsor-
terne i årets forsøg er nye og har ikke tidligere 
været med i landsforsøgene, mens 12 af de af-
prøvede vårbygsorter har været med i lands-
forsøgene i fem år eller mere. Der er således 
stor interesse for at afprøve og markedsføre 
nye vårbygsorter i Danmark.
 I 2009 har alle ti anlagte landsforsøg med 
vårbygsorter givet brugbare resultater. Der er 
som de foregående år anvendt en sortsblan-
ding som målesort i forsøgene. Den består i 
2009 af sorterne Power, Anakin, Fairytale og 
Quench. I forhold til sidste års måleblanding 
er Scandium erstattet af sorten Fairytale. Må-
lesortsblandingen præsterer som gennemsnit 
af årets ti forsøg et udbytte på 73,9 hkg pr. ha. 
Det er ny udbytterekord i forsøgene og svarer 
til en stigning på hele 16,8 hkg pr. ha i forhold 
til i 2008, der havde det laveste udbytteniveau 
i forsøgene siden 1994.
 Resultaterne af årets landsforsøg med vår-
bygsorter er vist i tabel 2. Som tidligere år er 
alle forsøgene behandlet mod svampesyg-
domme. Der er behandlet en eller to gange 
med en blanding af Comet og Folicur EC 250, 
svarende til et behandlingsindeks på 0,35, der 
er måltallet i Pesticidplan 2004-2009.
 I tabel 2 er årets udbytter i vårbygsorterne 
opdelt på Øerne, Jylland og hele landet. I høj-
re side af tabellen ses analyser af råprotein- og 
stivelsesindholdet i det høstede korn sammen 
med sorteringen, der er målt i fem af forsø-
gene. De meget store udbytter giver som ven-
tet et lavere indhold af råprotein i kernerne. I 
2009 er råproteinindholdet i forsøgene såle-
des i gennemsnit 1,8 procentpoint lavere end 
sidste år. Stivelsesindholdet ligger i år cirka 
1,3 procent højere end i 2008, målt som gen-
nemsnit af de afprøvede sorter. Råproteinind-

Tabel 1. Oversigt over flere års forsøg med 
vårbygsorter, forholdstal for udbytte

Vårbyg 2005 2006 2007 2008 2009

Blanding1) 100 100 100 100 100
Keops 106 105 104 101 102
Quench 106 104 104 100 102
Anakin 102 104 103 101 100
Varberg 107 104 104 105 99
Simba 102 104 100 104 99
Fairytale 104 103 103 104 98
Power 102 101 98 97 98
Publican 103 102 97 97 97
Henley 102 98 95 96 96
NFC Tipple 99 99 101 96 96
Prestige 96 95 95 86 89
Class 95 94 94 86 89
Afrodite 100 103 99 99
Marthe 102 102 94 95
Magaly 99 95
JB Maltasia 98 97 91 93
Nairobi 101 103
Calcule 102 99 99
Iron 104 98 98
JB Flavour 104 101 97
Conchita 101 96 97
Umbrella 98 96 92
Rosalina 104 102
Christopher 104 102
Tamtam 103 102
Saxo 99 101
Kontiki 99 100
Stine 98 98
Grace 96 98
Cropton 96 97
Kia 95 97
Charmay 96 96
Essential 100 95
Streif 96 95
LAN 0861 102
Luhkas 102
NFC 407-151 101
SJ 084039 101
Garner 101
Posada 101
AC 01/682/13 101
43065X158 101
Jacobi 101
SYN 407-142 101
Propino 101
SJ 095128 101
SJ 072387 100
PF 13069-55 99
Cha Cha 99
9/02-7C 98
LAN 0713 98
Jennifer 96
STRG 702/06 95
Cognac 95
Yukata 94
Chagal 94
Chloe 93
Sunshine 92
Advent 90

1)  2005: Power, Otira, Helium, Hydrogen; 2006: Power, Otira, 
Scandium, Hydrogen; 2007: Power, Anakin, Hydrogen, 
Scandium; 2008: Power, Anakin, Quench, Scandium; 2009: 
Anakin, Quench, Power, Fairytale.
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holdet ligger i de fleste af maltbygsorterne i 
årets forsøg mellem 9,5 og 11 procent, hvilket 
normalt vil betyde, at de kan accepteres som 
maltbyg uden prisregulering. Sorteringen lig-
ger generelt lavere i 2009 end i sidste års for-
søg, og enkelte sorter ligger under grænsen på 
90 procent kerner over 2,5 mm. Det vil nor-
malt medføre fradrag i prisen ved afregning 
som maltbyg.
 Som de foregående år er vårbygsorterne 
afprøvet med og uden svampebekæmpelse i 
halvdelen af forsøgene. Resultaterne af årets 
fem forsøg er vist i tabel 3. Forsøgene viser 
betydningen af sorternes indbyggede resi-
stens mod de svampesygdomme, der har væ-
ret fremherskende i vækståret. Strategien for 
svampebekæmpelse er fastlagt sidst i april, 
hvor det er muligt at give et bud på, hvilke 
sygdomme der vil give de største problemer i 
vækstsæsonen. Generelt set har angrebene af 
bygrust i 2009 været en smule svagere end de 
seneste par års kraftige angreb. Til gengæld 
har der flere steder været meget kraftige an-
greb af meldug, og mange steder har det i de 
meldugmodtagelige sorter været nødvendigt 
med en eller flere opfølgende behandlinger. 
Samlet set ligger merudbytterne for den gen-
nemførte svampebekæmpelse i landsforsøge-
ne i 2009 på niveau med eller lidt over sidste 
års merudbytter i de fleste af sorterne. Det la-

Tabel 2. Landsforsøg med vårbygsorter 
2009, med svampebekæmpelse. (F1)

Vårbyg

Udb. og 
merudb.,
hkg kerne 

pr. ha
Hele landet

Øerne Jyl-
land

Ud-
bytte 
og 

mer-
udb., 
hkg 

kerne 
pr. ha

Fht.
for
ud-

bytte

Pct. 
råpro- 
tein

Pct. 
sti-

velse

Sor-
tering, 

pct. 
kerner 
over 
2,5 
mm

Antal forsøg 4 6 10 10 10 5
Blanding1) 80,1 69,8 73,9 100 10,3 62,9 92
Nairobi 1,1 3,0 2,2 103 9,8 62,4 89
Tamtam 2,2 1,4 1,7 102 9,8 63,6 89
Quench 0,8 1,9 1,5 102 10,0 63,4 93
Columbus 1,4 1,3 1,4 102 10,0 62,9 92
LAN 0861 0,3 2,0 1,4 102 10,4 62,6 95
Keops 0,5 1,8 1,3 102 10,5 62,0 89
Luhkas 1,0 1,5 1,3 102 10,4 62,7 93
Rosalina 0,7 1,4 1,1 101 10,2 62,6 92
43065X158 -0,2 1,6 0,9 101 10,2 62,7 94
SYN 407-142 1,0 0,7 0,8 101 10,1 62,7 93
Katy 0,2 1,0 0,7 101 10,5 61,6 94
Garner 0,0 1,2 0,7 101 10,5 61,7 92
NFC 407-151 1,5 0,2 0,7 101 10,0 63,0 96
Saxo -0,7 1,4 0,6 101 10,0 62,8 90
Posada 0,1 1,0 0,6 101 10,3 62,2 96
Propino 0,4 0,7 0,6 101 10,1 63,1 97
Jacobi -0,4 1,1 0,5 101 10,5 62,6 94
SJ 084039 0,7 0,4 0,5 101 9,7 63,6 92
SJ 095128 -0,9 1,4 0,5 101 10,1 63,0 91
Anakin -0,2 0,1 0,0 100 10,3 62,4 94
Christopher 0,8 -1,0 -0,3 100 10,6 62,0 96
Simba -1,5 0,3 -0,4 99 10,7 61,8 92
Kontiki 0,7 -1,1 -0,4 99 10,9 61,9 95
Cha Cha -2,1 0,5 -0,5 99 10,6 61,6 92
SJ Afrodite -0,7 -0,8 -0,8 99 10,3 62,9 94
PF 13069-55 -1,0 -0,7 -0,8 99 11,0 61,6 95
Varberg -1,1 -1,0 -1,0 99 10,0 62,8 95
Calcule -0,6 -1,3 -1,0 99 10,5 62,3 96
9/02-7C -1,4 -1,2 -1,3 98 10,6 62,6 93
Power -2,7 -0,6 -1,4 98 10,3 63,0 90
Iron -1,0 -1,7 -1,4 98 10,2 63,2 96
Fairytale -0,2 -2,4 -1,5 98 10,1 63,1 89
LAN 0713 -1,6 -1,6 -1,6 98 10,2 62,7 95
Stine -1,9 -1,8 -1,8 98 10,7 62,1 96
Grace -1,5 -2,0 -1,8 98 10,5 62,8 95
JB Flavour -3,1 -1,1 -1,9 97 10,2 63,1 89
Conchita -2,4 -1,6 -2,0 97 10,7 62,1 97
Kia -2,0 -2,0 -2,0 97 10,4 62,3 95
Cropton -2,2 -1,9 -2,0 97 10,4 62,7 95
Publican -3,2 -2,0 -2,5 97 10,3 62,9 96
Henley -2,4 -2,8 -2,6 96 10,3 62,5 97
Jennifer -2,2 -2,9 -2,6 96 10,5 62,9 97
NFC Tipple -1,6 -3,7 -2,8 96 9,8 63,2 93
Charmay -4,6 -1,5 -2,8 96 10,4 62,3 93
Essential -3,1 -3,5 -3,4 95 10,0 63,2 94
Magaly -3,3 -3,6 -3,5 95 9,8 63,6 93
Marthe -4,2 -3,1 -3,6 95 10,9 62,4 96
Streif -3,2 -4,2 -3,8 95 10,6 61,5 95
STRG 702/06 -3,7 -3,8 -3,8 95 10,7 62,3 90
Cognac -3,8 -4,0 -3,9 95 10,7 62,5 96
Yukata -3,0 -5,2 -4,3 94 10,6 61,8 97
Chagal -4,3 -4,5 -4,4 94 10,6 62,9 92

Vårbyg

Udb. og 
merudb.,
hkg kerne 

pr. ha
Hele landet

Øerne Jyl-
land

Ud-
bytte 
og 

mer-
udb., 
hkg 

kerne 
pr. ha

Fht.
for
ud-

bytte

Pct. 
råpro- 
tein

Pct. 
sti-

velse

Sor-
tering, 

pct. 
kerner 
over 
2,5 
mm

Chloe -5,4 -4,4 -4,8 94 11,0 61,6 94
JB Maltasia -4,3 -5,5 -5,0 93 10,7 62,6 94
Sunshine -3,8 -6,8 -5,6 92 10,8 62,3 97
Umbrella -4,7 -6,8 -6,0 92 10,7 62,9 96
Advent -7,3 -6,9 -7,0 91 10,8 62,3 96
Prestige -8,2 -7,5 -7,8 89 10,7 62,3 95
Class -6,9 -8,9 -8,1 89 10,7 62,5 96
LSD 3,0 2,4 1,9

1) Power, Anakin, Quench, Fairytale.

Tabel 2. Fortsat
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veste merudbytte på 1,2 hkg pr. ha er opnået 
i sorten Calcule, mens det højeste merudbytte 
på 7,5 hkg pr. ha er opnået i sorten Saxo, der 
også i sidste års forsøg gav det højeste mer-
udbytte for den gennemførte svampebekæm-
pelse.
 I figur 1 ses en grafisk afbildning af resulta-
terne af årets fem landsforsøg med vårbygsor-
ter med og uden svampebekæmpelse. Figuren 
illustrerer økonomien i den gennemførte be-
kæmpelse i den enkelte sort, der har kostet, 
hvad der svarer til 3,4 hkg pr. ha inklusive ud-
bringningen. Det fremgår af figuren, at der i 
2009 er opnået et positivt nettomerudbytte for 
den gennemførte svampebekæmpelse i 44 af 
de 59 afprøvede sorter.

Foderværdi i vårbygsorter 2008
Som de foregående år blev udvalgte vårbyg-
sorter i landsforsøgene i 2008 analyseret for 
foderværdien til svin. I 2008 blev der analy-
seret prøver af i alt 24 sorter af vårbyg, hvilket 
er en tilbagegang på 13 sorter i forhold til året 
før. Som tidligere 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 skulle sikre, 
at analyserne med størst mulig sikkerhed viser 
forskelle i sorternes kvalitet. Prøver fra høst 
2009 er i øjeblikket ved at blive analyseret 

Tabel 3. Vårbygsorter med og uden svampe-
bekæmpelse, 2009. (F2)
A: Uden svampebekæmpelse
B: 0,1 liter Amistar + 0,25 liter Folicur EC 
250 pr. ha, udbragt ad to gange (BI = 0,35), 
eller 0,2 liter Amistar + 0,15 liter Folicur 
EC 250 pr. ha, udbragt på en gang (BI = 
0,35), eller 0,35 liter Opera pr. ha, udbragt 
på en gang. (BI = 0,33)

Vårbyg

Procent angreb i A
Udbytte,
hkg kerne 

pr. ha

Merudb. 
for 

svampe- 
bekæmp., 
hkg pr. hamel-

dug
skold-
plet

byg-
blad-
plet

byg-
rust

A B B-A1), 2)

Antal forsøg 5 5 5 5 5 5
Blanding3) 0,7 0 0 0,3 65,1 68,0 2,9
Keops 0 0,01 0 1 66,4 71,4 5,0
Tamtam 0,01 0,01 0 1 66,6 71,2 4,6
43065X158 0,6 0,01 0 0,6 68,9 70,7 1,8
Nairobi 0 0,06 0 1 65,0 70,6 5,6
Quench 0 0,01 0 2 64,1 70,6 6,5
Saxo 0,01 0,01 0 2 63,0 70,5 7,5
AC 01/682/13 0 0,01 0 0,7 66,5 70,3 3,8
SJ 095128 0 0,01 0 1 65,3 70,3 5,0
Rosalina 0,07 0,01 0 2 64,2 70,3 6,1
SYN 407-142 0,01 0 0 1 64,3 70,1 5,8
Luhkas 0 0,01 0 2 65,7 70,0 4,3
LAN 0861 0 0,09 0 1 64,2 69,9 5,7
Propino 0,9 0,01 0 0,7 64,1 69,9 5,8
Christopher 0 0 0 2 66,5 69,8 3,3
Varberg 6 0 0 0,1 64,8 69,8 5,0
Garner 0,06 0,01 0 2 64,2 69,7 5,5
NFC 407-151 0 0,01 0 1 64,8 69,6 4,8
Simba 0,01 0 0,01 0,7 67,6 69,4 1,8
Jacobi 0 0,01 0 0,8 65,4 69,4 4,0
SJ 084039 0 0,03 0 1 65,1 69,2 4,1
SJ 072387 0 0 0 1 65,0 69,2 4,2
Anakin 0 0 0 1 64,4 69,2 4,8
PF 13069-55 0,2 0 0,02 0,7 65,7 69,1 3,4
Cha Cha 0 0,01 0 3 62,9 69,1 6,2
Posada 0 0,08 0 1 65,5 68,9 3,4
Kontiki 0 0,01 0 1 64,8 68,7 3,9
Iron 2 0,03 0 0,1 63,8 68,2 4,4
Afrodite 0 0 0 1 63,3 68,2 4,9
9/02-7C 0 0 0 2 63,1 67,9 4,8
Power 3 0,01 0 0,3 63,4 67,7 4,3
JB Flavour 1 0,04 0,03 0,5 64,2 67,5 3,3
Calcule 0,5 0 0 0,2 66,2 67,4 1,2
Cropton 0,02 0,08 0 1 62,5 67,3 4,8
Stine 2 0 0 1 60,9 67,3 6,4
LAN 0713 0,5 0,01 0 0,6 63,6 67,2 3,6
Kia 2 0 0 1 63,1 67,2 4,1
Marthe 0 0,02 0 0,8 62,6 67,1 4,5
Grace 3 0 0 0,6 62,3 67,0 4,7
Fairytale 1 0,03 0 0,2 65,6 66,9 1,3
Henley 0 0,05 0 3 62,2 66,9 4,7
Conchita 0 0 0 1 63,5 66,5 3,0
Essential 0,2 0 0 0,2 61,8 66,3 4,5
Charmay 0 0 0,01 0,7 62,1 66,1 4,0
Cognac 0,01 0,1 0 2 62,3 65,8 3,5
Chloe 0,08 0,06 0,05 0,9 62,5 65,7 3,2
Jennifer 0,7 0,01 0 1 63,1 65,4 2,3
STRG 702/06 3 0,03 0 0,3 61,5 65,4 3,9

Vårbyg

Procent angreb i A
Udbytte,
hkg kerne 

pr. ha

Merudb. 
for 

svampe- 
bekæmp., 
hkg pr. hamel-

dug
skold-
plet

byg-
blad-
plet

byg-
rust

A B B-A1), 2)

Publican 0 0,01 0 2 60,8 65,4 4,6
Streif 0,02 0,04 0 1 61,5 65,3 3,8
Magaly 1 0 0,01 0,5 60,7 65,0 4,3
NFC Tipple 0,7 0,02 0 0,3 61,7 64,9 3,2
JB Maltasia 0,07 0,2 0 0,8 60,1 64,5 4,4
Chagal 0 0,01 0 0,7 60,9 64,3 3,4
Yukata 2 0 0 0,9 60,0 64,2 4,2
Umbrella 3 0 0 1 59,9 63,8 3,9
Advent 0,2 0,9 2 1 58,4 62,3 3,9
Sunshine 2 0 0 0,3 59,1 62,0 2,9
Prestige 0 0,2 2 1 57,3 61,6 4,3
Class 0 0,01 0,3 2 57,6 60,8 3,2
LSD 1,9 1,9 0,4

1) LSD for vekselvirkning mellem sort og svampebekæmpelse: ns. 
2) Omkostningen til svampebekæmpelse svarer til 3,4 hkg pr. ha.
3) Power, Anakin, Quench, Fairytale.

Tabel 3. Fortsat
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for foderværdi. Analyseresultaterne fra 2009 
vil blive publiceret, så snart foderværdianaly-

serne foreligger. Analyseresultaterne fra høst 
2008 er præsenteret i tabel 4. De højestydende 
sorter, målt på udbyttet i foderenheder pr. ha, 
var i 2008 Columbus, Rosalina, Fairytale og 
Varberg.

Supplerende forsøg med vårbygsorter
Sideløbende med landsforsøgene er der i 
2009 gennemført i alt 31 supplerende forsøg 
med vårbygsorter. Ligesom de foregående år 
har forsøgene omfattet et udvalg af de sorter, 
der er afprøvet i landsforsøgene. I de supple-
rende forsøg er sorterne udvalgt af de lokale 
planteavlskonsulenter, der har fundet dem 
særligt interessante, enten fordi de er blandt 
de mest udbredte eller blandt de mest lovende 
vårbygsorter.
 Resultaterne af de supplerende forsøg er i 
tabel 5 opdelt på landsdele. Sorterne range-
rer, når de måles på forholdstal for udbytte 
på landsplan, næsten som i landsforsøgene. 
Opdelt på landsdele er der dog nogen forskel 
på, hvordan sorterne klarer sig i de forskellige 
dele af landet. Fairytale og Simba er de sorter, 
der varierer mest i udbytte mellem landsde-
lene, når sorterne måles i forhold til blandin-
gen, mens Power og Iron præsterer de mest 
stabile udbytter, målt i forhold til blandingen. 
Det skal dog bemærkes, at disse forskelle er 
baseret på ganske få forsøg.
 I tabel 6 er resultaterne af de supplerende 
forsøg opdelt efter forfrugt. Der er ikke sikre 
forskelle på, hvordan sorterne klarer sig i for-
hold til blandingen med forskellige forfrug-
ter. Dog synes for eksempel JB Flavour at 
klare sig relativt bedre, når forfrugten ikke er 
korn.

Figur 1. Udbytte og merudbytte i vårbygsorter 
med og uden svampebekæmpelse. Den lyseblå 
bjælke viser udbyttet uden svampebekæmpel-
se. Den samlede flerfarvede bjælke viser ud-
byttet med svampebekæmpelse. Den røde del 
af bjælken viser udgiften til svampemidler, og 
den gule del af bjælken viser udgiften til ud-
sprøjtning ved en pris på 70 kr. pr. ha. Den 
mørkeblå del af bjælken viser nettoudbyttet.

Vårbygsorter 2009
med og uden svampebekæmpelse

50 55 60 65 75
Hkg pr. ha

Uden svampebekæmpelse
Nettoudbytte i behandlet

Omk. til udbringning
Omk. til svampemidler

1) Anakin, Quench, Power og Fairytale.      
70

Blanding1) 

Keops 
Tamtam 

43065X158 
Nairobi 
Quench 

Saxo 
AC 01/682/13 

Columbus
Rosalina 

SYN 407-142
Luhkas 

LAN 0861 
Propino 

SJ 072308 
Varberg 
Garner 

NFC 407-151 
Simba 
Jacobi

SJ 084039 
Christopher

Anakin 
PF 13069-55 

Cha Cha 
Posada 
Kontiki 

Iron 
Afrodite 
9/02-7C 

Power 
JB Flavour 

Calcule 
Cropton 

Stine 
LAN 0713 

Kia 
Marthe 

Grace 
Fairytale 

Henley 
Conchita 
Essential 
Charmay 

Cognac 
Chloe 

Jennifer 
STRG 702/06 

Publican 
Streif 

Magaly 
NFC Tipple 
JB Maltasia 

Chagal 
Yukata 

Umbrella 
Advent 

Sunshine 
Prestige 

Class 



113

Vårbyg

Tabel 4. Vårbygsorternes rangering i forhold til udbyttet af foderenheder, FEsv pr. ha, lands-
forsøg 2008. Se afsnittet om Sorter, anmeldere, priser, midler og principper vedrørende defini-
tion af FEsv og FEso

Vårbyg 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 9 9 9 9
Blanding1) 103,8 104,0 11,8 61,9 100 57,1 5.927 5.938
Columbus 107,2 106,9 11,8 62,4 104 59,4 6.368 6.350
Rosalina 105,2 105,5 11,7 61,7 104 59,4 6.249 6.267
Fairytale 105,4 105,3 12,0 61,8 104 59,2 6.240 6.234
Varberg 103,1 103,5 11,6 62,1 105 59,9 6.176 6.200
Afrodite 108,8 108,4 11,8 61,7 99 56,4 6.136 6.114
Tamtam 103,7 104,3 11,6 62,0 103 59,1 6.129 6.164
Calcule 107,3 107,4 12,4 60,9 99 56,8 6.095 6.100
Simba 102,5 103,0 12,2 60,9 104 59,4 6.089 6.118
Quench 106,3 106,1 11,8 61,9 100 57,1 6.070 6.058
JB Flavour 104,9 105,0 11,9 61,7 101 57,5 6.032 6.038
Mimer 101,8 102,4 12,0 61,1 104 59,1 6.016 6.052
Iron 107,7 107,3 11,6 62,2 98 55,8 6.010 5.987
Styx 104,5 105,0 12,2 61,1 101 57,5 6.009 6.038
Anakin 103,3 103,8 11,9 61,4 101 57,7 5.960 5.989
Saxo 105,1 105,2 11,5 62,2 99 56,5 5.938 5.944
Ambul 102,5 103,2 11,6 61,8 101 57,7 5.914 5.955
Power 106,0 106,0 12,5 61,1 97 55,2 5.851 5.851
Umbrella 106,0 106,0 12,1 61,7 96 55,0 5.830 5.830
Keops 100,6 101,5 11,9 61,3 101 57,7 5.805 5.857
Marthe 107,2 107,0 12,7 61,3 94 54,0 5.789 5.778
Kia 105,2 105,4 12,2 61,1 95 54,4 5.723 5.734
NFC Tipple 101,0 102,0 12,0 61,4 96 54,6 5.515 5.569
Elixir 103,1 103,9 11,9 61,2 92 52,6 5.423 5.465
Prestige 103,2 103,7 13,2 60,1 86 49,1 5.067 5.092
LSD ns 3,6

1) Power, Anakin, Scandium, Quench.

Tabel 5. Vårbygsorter, supplerende forsøg med svampebekæmpelse 2009. (F3, F4)

Vårbyg

Udbytte i hkg pr. ha og forholdstal

Sjælland Fyn Lolland-
Falster Bornholm Øerne Øst-

jylland
Vest-

jylland
Nord-
jylland Jylland Hele 

landet

Antal forsøg 2 1 3 1 7 3 2 2 7 14
Blanding1), hkg kerne pr. ha 79,5 82,4 73,4 70,9 76,1 65,2 67,3 70,3 67,3 71,7
Blanding1) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Quench 104 99 99 99 101 105 97 101 101 101
Rosalina 102 100 102 97 101 100 103 98 100 101
Calcule 97 96 97 93 96 96 96 100 97 97
NFC Tipple 98 95 94 95 95 97 93 94 95 95
Publican 96 92 98 96 96 100 94 96 97 97
Power 99 98 99 95 98 98 96 95 97 97
Iron 96 98 94 98 96 96 98 97 97 96
LSD (forholdstal) ns 4 4 5 3 ns ns ns 4 2

Antal forsøg 2 1 3 1 7 3 3 2 8 15
Blanding1), hkg kerne pr. ha 79,5 82,4 74,2 71,7 76,5 66,8 62,3 69,7 65,8 70,8
Blanding1) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Fairytale 99 98 99 90 98 97 102 100 100 99
Keops 107 103 103 103 104 104 107 101 104 104
JB Flavour 96 99 101 96 98 107 97 101 102 100
Simba 102 100 101 96 100 104 108 94 103 101
Kontiki 102 99 97 98 99 100 96 103 100 99
Anakin 98 96 99 98 98 100 97 99 99 98
Varberg 101 101 99 104 100 102 102 99 101 101
LSD (forholdstal) 5 4 ns 4 3 ns ns ns ns 3

1) Power, Anakin, Quench, Fairytale.
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Tabel 7 viser resultaterne af de 13 supplerende 
forsøg, der i 2009 er gennemført med og uden 
svampebekæmpelse. Den anvendte bekæm-
pelsesstrategi svarer nogenlunde til den, der er 
anvendt i landsforsøgene, bortset fra et forsøg 
med meget kraftige angreb af bygrust, hvor 
der er anvendt en lidt højere dosis. Merudbyt-
tet for den gennemførte svampebekæmpelse 
ligger i de fleste af sorterne på et lidt højere ni-
veau end i landsforsøgene. I årets supplerende 
forsøg er det, ligesom i 2008, maltbygsorten 
Quench, der giver det højeste merudbytte for 
den gennemførte svampebekæmpelse. Den 
gennemførte svampebekæmpelse er rentabel 
i alle sorter, på nær i Calcule, der ligesom i 
landsforsøgene giver det laveste merudbytte 
for den gennemførte svampebekæmpelse.

Vårbygsorternes egenskaber og flere 
års forsøg
Et uddrag af årets registreringer i observati-
onsparcellerne med vårbygsorter ses i tabel 8. 
Der er i 2009 observeret tre dages forskel på 
modenhedstidspunktet. Den tidligst modnede 
sort er Christopher, mens i alt syv sorter er lige 

sildige. Der er i 2009 ikke registreret lejesæd 
i observationsparcellerne med vårbyg. Strå-
længden varierer i årets observationsparceller 
fra 56 cm i sorterne Simba og SJ 084039 til 74 
cm i sorten SJ Afrodite.
 Karaktererne for nedknækning er korri-
geret for forskelle i sorternes modningstids-
punkt. Der er i alle sorter i årets observations-
parceller registreret en tendens til nedknæk-
ning af både aks og strå. Højeste karakter på 
7,0 for nedknækning af aks er i 2009 givet 
til sorterne Cognac og PF 13069-55, mens 
den mindste tendens til nedknækning af aks 
er observeret i sorten Power, der har fået ka-
rakteren 1,0. Tendensen til nedknækning af 
strå varierer i 2009 fra 3,0 i sorterne Prestige 

Tabel 6. Vårbygsorter 2009, opdelt efter 
forfrugt. Supplerende forsøg med svampebe-
kæmpelse. (F5, F6)

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 8 3
Blanding1) 74,4 100 71,0 100 70,8 100
Quench 1,5 102 0,7 101 0,1 100
Rosalina 1,8 102 0,0 100 0,2 100
Calcule -4,6 94 -1,6 98 -2,3 97
NFC Tipple -2,1 97 -3,7 95 -4,1 94
Publican -1,1 99 -2,8 96 -2,8 96
Power -1,4 98 -2,1 97 -1,6 98
Iron -2,0 97 -2,2 97 -4,4 94
LSD 3,7 2,1 ns

Antal forsøg 3 8 4
Blanding1) 71,5 100 71,0 100 70,1 100
Fairytale 1,5 102 -1,9 97 -1,2 98
Keops 4,3 106 3,3 105 1,8 103
JB Flavour -2,2 97 -0,2 100 2,7 104
Simba 4,1 106 0,2 100 0,4 101
Kontiki 0,2 100 -0,2 100 -1,7 98
Anakin -0,9 99 -1,3 98 -0,7 99
Varberg 0,6 101 0,4 101 0,4 101
LSD ns 2,6 ns

1) Power, Anakin, Quench, Fairytale.

Tabel 7. Vårbygsorter, supplerende forsøg med 
og uden svampebekæmpelse 2009. (F7, F8)
A: Uden svampebekæmpelse
B: 0,2 liter Comet + 0,15 liter Folicur EC 
250 pr. ha, udbragt på en gang (BI = 0,35), 
eller 0,1 liter Comet + 0,3 liter Folicur EC 
250 pr. ha (BI = 0,4) eller 0,3 liter Folicur 
EC 250 + 0,2 liter Tern + 0,2 liter Comet pr. 
ha (BI = 0,7), udbragt ad to gange

Vårbyg

Procent dækning i A
Udbytte,
hkg kerne

pr. ha

Merudbytte 
for svampe- 
bekæmpelse, 
hkg pr. ha,

B-A1)

byg-
blad-
plet

byg-
rust

skold-
plet

mel-
dug A B brutto netto

Antal forsøg 5 5 5 5 5 5
Blanding2) 1 7 0,03 0,5 69,2 74,3 5,1 1,6
Quench 1 17 0,02 0 65,9 75,1 9,2 5,7
Rosalina 1 10 0,01 0 68,2 75,5 7,3 3,8
Calcule 1 2 0,02 0,06 67,8 70,8 3,0 -0,5
NFC Tipple 0,9 3 0,07 5 63,9 70,8 6,9 3,4
Publican 2 18 0,01 0 64,0 71,5 7,5 4,0
Power 1 5 0,01 6 65,5 72,0 6,5 3,0
Iron 0,7 1 0,2 7 64,9 70,8 5,9 2,4
LSD 2,6 2,6 1,3

Antal forsøg 8 8 8 8 8 8
Blanding2) 0 2 0,1 0,4 66,6 70,8 4,2 1,2
Fairytale 0,8 0,9 0,06 0,4 66,3 69,7 3,4 0,4
Keops 0,7 11 0,01 0 68,8 74,6 5,8 2,8
JB Flavour 1 2 0,2 2 67,7 71,7 4,0 1,0
Simba 0,8 4 0,06 0 68,4 72,1 3,7 0,7
Kontiki 0,7 12 0,07 0 68,1 71,9 3,8 0,8
Anakin 1 6 0,02 0,03 66,8 70,2 3,4 0,4
Varberg 0,8 0,9 0,05 6 67,5 72,7 5,2 2,2
LSD 2,2 2,2 1,1

1) LSD for vekselvirkning mellem sort og svampebekæmpelse: ns.
2) Power, Anakin, Quench, Fairytale.
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Tabel 8. Vårbygsorternes egenskaber 2009

Vårbyg

Observationsparceller 2009 Beskrivende Sortsliste1)

Dato
for 

moden-
hed

Strå-
læng-

de, 
cm

Karakter for 
nedknækning af2) Procent dækning med Resistens mod 

havrecyste-
nematoder,
race I og II

Specifik 
meldug-
resistens

Korn-
vægt

Eks-
trakt-
ud-

bytte

Vis-
kosi-
tetaks strå mel-

dug
byg-
rust

skold-
plet

Ra-
mu-
laria

Antal forsøg 5 5 1 2 16 13 1 9
Blanding3) 2/8 62 6,0 5,0 1,3 7 2,6 10
43065X158 31/7 61 4,0 6,5 2,5 2,1 9 6 Resistent
9/02-7C 1/8 60 5,0 4,0 0,1 19 4 11
Advent 2/8 68 5,0 4,0 0,2 15 13 15
Anakin 1/8 66 4,0 4,5 0 11 0,05 15 Resistent Mlo 9
Calcule 31/7 66 4,0 6,5 1,5 2,3 14 6 Modtagelig 6 7 3
Cha Cha 2/8 67 3,0 9,0 0 33 1 11 Modtagelig Mlo
Chagal 2/8 67 2,0 9,0 0 3,9 13 17 Resistent Mlo
Charmay 31/7 65 4,0 9,0 0 11 18 21 Resistent Mlo 8 7 2
Chloe 3/8 67 5,0 4,5 0,01 6 8 8 Resistent Mlo
Christopher 30/7 62 6,0 7,5 0,08 11 0,01 18 Resistent
Class 1/8 64 4,0 4,0 0 15 5 12 Resistent Mlo 7 7 3
Cognac 2/8 61 7,0 5,0 0,08 21 17 14
Columbus 1/8 67 4,0 4,5 0,03 12 9 11
Conchita 1/8 64 3,0 3,5 0 11 17 15 Resistent Mlo 8 6 3
Cropton 3/8 65 4,0 5,5 0,01 19 7 16 Resistent
Essential 2/8 69 3,0 8,5 1,1 4,4 3 13 Resistent
Fairytale 1/8 66 5,0 5,0 2,4 1,3 12 6 Modtagelig 5 8 2
Garner 2/8 63 4,0 3,5 0,07 25 0,01 15
Grace 1/8 67 3,0 9,0 9 2,2 2 15 Resistent
Henley 1/8 68 5,0 8,5 0 30 18 10 Mlo
Iron 1/8 64 5,0 6,0 8 0,8 7 10 Resistent
JB Flavour 1/8 64 4,0 7,5 7 3,7 7 11 Modtagelig
JB Maltasia 1/8 63 6,0 5,5 0,3 18 13 23
Jacobi 2/8 68 3,0 3,5 0,07 14 8 12 Modtagelig
Jennifer 1/8 64 4,0 8,0 1,3 3,5 2 16
Katy 2/8 64 4,0 5,0 0,04 7 4 11 Resistent
Keops 31/7 57 3,0 4,5 0 17 2 10 Resistent Mlo 7
Kia 1/8 68 3,0 7,5 5 10 15 13 Modtagelig
Kontiki 1/8 68 4,0 5,5 0,01 13 12 17 Resistent Mlo 8
LAN 0713 1/8 64 3,0 5,0 1,6 4,2 4,5 14
LAN 0861 1/8 62 3,0 5,5 0,01 31 0,8 6
Luhkas 1/8 63 5,0 4,5 0,1 25 18 7
Magaly 1/8 65 4,0 7,0 2,7 6 1 12
Marthe 31/7 65 5,0 6,0 0,03 23 12 8 Mlo
NFC 407-151 3/8 67 2,0 4,0 0,1 16 0 15
NFC Tipple 3/8 61 3,0 6,0 6 1,6 14 5 Resistent Ri,IM9,Hu 7 7 3
Nairobi 1/8 63 3,0 8,0 0 13 13 10 Modtagelig Mlo
PF 13069-55 31/7 57 7,0 5,5 0,1 2,7 7 14 Resistent
Posada 1/8 66 4,0 4,5 0,09 13 18 7 Modtagelig
Power 31/7 64 1,0 9,0 7 3 1 6 Resistent St1,Ri,La 6 8 2
Prestige 31/7 62 5,0 3,0 0 13 11 18 Resistent Mlo 8 7 2
Propino 2/8 65 4,0 3,5 3,4 16 0,01 9
Publican 2/8 66 3,0 5,5 0 25 5 10 Resistent Mlo 7 7 2
Quench 3/8 62 5,0 4,5 0 24 0,5 14 Resistent Mlo 6 8 2
Rosalina 1/8 69 2,0 9,0 0 16 17 15 Modtagelig Mlo
SJ 084039 31/7 56 3,0 8,5 0,08 4,3 4 17 Resistent
SJ 095128 1/8 62 5,0 5,5 0,01 10 0,3 12 Modtagelig
SJ Afrodite 3/8 74 4,0 6,0 0 19 0,3 12 Modtagelig Mlo 8 7 2
STRG 702/06 1/8 60 6,0 7,5 4,3 7 17 16
SYN 407-142 2/8 60 4,0 3,0 0,06 30 3 15 Modtagelig
Saxo 2/8 68 3,0 9,0 0 27 0 19 Modtagelig Mlo
Simba 31/7 56 6,0 4,0 0 2,5 3 11 Resistent Mlo 6
Stine 31/7 66 4,0 6,0 6 27 12 14 Modtagelig
Streif 2/8 65 4,0 6,5 0 11 4 8 Mlo
Sunshine 3/8 65 4,0 5,0 3,7 2,3 4 15
Tamtam 2/8 66 4,0 5,5 0,07 15 12 11 Resistent
Umbrella 2/8 66 5,0 4,5 6 4,5 12 4,8 Resistent 5 5 4
Varberg 31/7 66 4,0 7,0 12 1,1 0,8 4,1 Modtagelig Ar,La 9 6 6
Yukata 1/8 68 4,0 7,0 5 2,7 3 13

1) Karakter 1-9, 1 = lav værdi. 2) Karakter 0-10, 0 = ingen nedknækning. 3) Power, Anakin, Fairytale og Quench.
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og SYN 407-142 op til karakteren 9,0, der er 
givet til i alt 7 sorter.
 Som tidligere år er der registreret store for-
skelle i modtageligheden for meldug. Angre-
bene af meldug er ligesom i landsforsøgene 
lidt kraftigere end sidste år. I alt 16 sorter er 
dog stadig helt fri for spor af meldug, mens 
de kraftigste angreb er registreret i sorten Var-
berg, hvor der er observeret 12 procent dæk-
ning. Som de foregående år er der observeret 
kraftige angreb af bygrust på flere af lokalite-
terne. Angrebsgraden har i 2009 varieret fra 
0,8 procent dækning i sorten Iron, der også 
de seneste to år har vist sig at være mindst 
modtagelig, til 30 procent dækning eller hø-
jere i sorterne Cha Cha, LAN 0861 og SYN 
407-142. I 2009 er der registreret angreb af 

skoldplet på en enkelt lokalitet. Angrebsgra-
den varierer fra ingenting i sorterne Saxo og 
NFC 407-151 og op til 18 procent dækning i 
sorterne Charmay, Henley, Luhkas og Posada. 
Ligesom de seneste år er der registreret en for-
holdsvis stor forskel i sorternes modtagelig-
hed for Ramularia. Den laveste angrebsgrad 
er i 2009 registreret i sorten Varberg med 4,1 
procent dækning, mens de kraftigste angreb er 
set i JB Maltasia med 23 procent dækning.
 Der er dokumenteret resistens mod havre-
cystenematoder i 25 af de afprøvede sorter. 
Det er en egenskab, der bør vægtes højt, når 
der skal vælges sort på ejendomme, hvor der 
dyrkes meget korn og/eller majs.
 I højre side af tabel 8 ses karaktererne for 
kornvægt, ekstraktudbytte og viskositet for 
de 17 af de afprøvede sorter, der er optaget 
på Beskrivende Sortsliste i Danmark. En god 
maltbygsort skal helst kombinere et stort eks-
traktudbytte med en lav viskositet.
 Et stort og stabilt udbytte er blandt de vig-
tigste egenskaber ved valg af vårbygsort. I 
tabel 9 ses det gennemsnitlige forholdstal 
for udbytte gennem de seneste to til fem år 
for de sorter, der har været med i perioden. 
Sammenholdt med resultaterne i tabel 1 giver 
resultaterne i tabel 9 et godt mål for udbytte-
stabiliteten i sorterne.
 I tabel 10 ses de 13 vårbygsorter, der har 
udgjort mere end 1,0 procent af udsædssalget 

Tabel 9. Forholdstal for udbytte i vårbygsor-
ter, landsforsøg, gennemsnit af to til fem år

Vårbyg 2005-2009 2006-2009 2007-2009 2008-2009

Blanding1) 100 100 100 100
Varberg 104 103 103 102
Keops 104 103 102 102
Simba 102 102 101 102
Quench 103 103 102 101
Fairytale 102 102 102 101
Anakin 102 102 101 101
Power 99 99 98 98
Publican 99 98 97 97
NFC Tipple 98 98 98 96
Henley 97 96 96 96
Prestige 92 91 90 88
Class 92 91 90 88
Afrodite 100 100 99
Marthe 98 97 95
JB Maltasia 95 94 92
Nairobi 102 103
JB Flavour 101 99
Calcule 100 99
Iron 100 98
Conchita 98 97
Umbrella 95 94
Christopher 103
Rosalina 103
Tamtam 103
Saxo 100
Kontiki 100
Stine 98
Essential 98
Grace 97
Cropton 97
Charmay 96
Kia 96
Streif 96

1)  2005: Power, Otira, Helium, Hydrogen; 2006: Power, Otira, 
Scandium, Hydrogen; 2007: Power, Anakin, Scandium, 
Hydrogen; 2008: Power, Anakin, Scandium, Quench; 2009: 
Power, Anakin, Quench, Fairytale.

Tabel 10. Vårbygsorter, der har udgjort mere 
end 1,0 procent af salget af certificeret ud-
sæd til høst 2009. Tabellen viser sorternes 
procentandel af den solgte udsæd

Høstår 2005 2006 2007 2008 2009

Quench 4 29
Simba 19 31 26 16 15
Power 9 17 25 30 13
Varberg 3 9
Anakin 6
Fairytale 2 5
Publican 6 4
Keops 2 6 4
NFC Tipple 2 4 4
Henley 2 3 2
JB Flavour 2
Ingmar 2
Prestige 16 9 9 6 1
Andre sorter 57 43 34 20 4
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til høst 2009. Den mest solgte sort, Quench, 
står for 29 procent af salget og er dermed gået 
markant frem i forhold til i 2008, hvor sorten 
dækkede 4 procent af salget. Sidste års mest 
solgte sort, Power, der også er en maltbygsort, 
står i 2009 for 13 procent af salget mod 30 
procent året før. Maltbygsorterne udgør til-
sammen godt og vel 50 procent af den solgte 
udsæd i 2009, hvilket næsten er på niveau 
med sidste år, hvor de udgjorde cirka 60 pro-
cent af salget.

Ukrudt

Nye midler i vårsæd
Tabel 11 viser resultaterne af seks forsøg med 
ukrudtsbekæmpelse i vårbyg. Midlerne ind-
går i blandinger med det formål at sikre en 
bred effekt mod almindeligt forekommende 
ukrudtsarter i vårsæd. CDQ ST indehol-
der sulfonylurea-aktivstofferne tribenuron-
methyl og metsulfuron-methyl, som kendes 
fra henholdsvis Express ST og Ally ST. 1 

Tabel 11. Midler mod ukrudt i vårbyg. (F9, F10)

Vårbyg Stadium
Behand- 

lings-
indeks

Tokim-
bladet
ukrudt
pr. m2

Biomasse1) Procent
dækning

Hkg kerne
pr. ha 

Ager-
sted

moder
Fugle-
græs

Hvid-
melet

gåsefod

Snerle-
pile-
urt

Tokim-
bladet
i alt

Tokimbl.
ukrudt
i stub

Udb. og 
mer-
udb.

Netto-
mer-
udb. 

2009. 6 forsøg 4 fs. 2 fs. 1 fs. 2 fs.
1. Ubehandlet - - 568 100 100 100 100 100 41 48,1 -
2. 1,0 tab. Express ST

+ 0,2 l Oxitril CM2) 12-13 0,70 - 2 0 0 14 8 12 4,9 2,5
3. 1,0 tab. Express ST

+ 0,2 l Starane 1802) 12-13 0,79 - 5 0 0 18 15 12 7,5 4,8
4. 1,0 tab. CDQ ST2) 12-13 0,65 - 1 0 0 12 6 11 5,8 3,7
5. 1,0 tab. CDQ ST

+ 0,2 l Starane 1802) 12-13 0,93 - 1 0 0 5 5 10 5,9 3,1
6. 1,0 tab. CDQ ST

+ 0,2 l Oxitril CM 12-13 0,85 - 1 0 0 9 4 10 7,2 4,8
7. 1,0 tab. CDQ ST

+ 0,15 l Oxitril CM
+ 0,15 l Starane 180 12-13 1,01 - 2 0 0 7 4 9 7,4 4,6

8. 0,5 tab. CDQ ST
+ 0,2 l Oxitril CM 12-13 0,52 - 2 0 0 15 7 14 5,4 3,5

9. 1,0 tab. Harmony ST
+ 0,2 l Oxitril CM 12-13 0,70 - 3 0 0 16 7 12 6,5 4,2

10. 5 g Accurate
+ 0,25 l Oxitril CM 12-13 0,50 - 2 0 1 7 10 10 5,9 4,1

11. 75 g Zoom
0,2 l Oxitril CM 12-13 0,99 - 1 0 0 10 6 11 6,3 3,9

12. 0,25 l Catch
+0,02 l DFF 15 0,54 - 43 0 0 8 14 12 4,9 2,8

13. 0,4 l Catch
+0,2 tab. Ally ST 20 0,84 - 16 0 0 5 10 15 5,8 3,1

14. Planteværn Online 12-13 0,41 - 1 0 1 16 12 15 6,6 4,9
LSD 1-14 1,9
LSD 2-14 ns

2008-2009. 16 forsøg 9 fs. 4 fs. 7 fs. 7 fs. 13 fs. 15 fs.
1. Ubehandlet - - 258 100 100 100 100 100 31 46,6 -
4. 1,0 tab. CDQ ST2) 12-13 0,65 - 10 1 5 8 12 12 5,1 3,6
6. 1,0 tab. CDQ ST

+ 0,2 l Oxitril CM 12-13 0,85 - 7 0 1 5 7 9 5,6 3,8
8. 0,5 tab. CDQ ST

+ 0,2 l Oxitril CM 12-13 0,52 - 12 1 2 7 11 12 4,5 3,1
10. 5 g Accurate

+ 0,25 l Oxitril CM 12-13 0,50 - 11 0 22 5 16 11 4,3 3,0
LSD 1-10 2,1
LSD 2-10 ns

1) Visuel bedømmelse af ukrudtsbiomasse, ubehandlet forholdstal 100.
2) Tilsat Agropol.
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tablet CDQ ST svarer til 2/3 tablet Express 
ST + 1/3 tablet Ally ST. Accurate indeholder 
metsulfuron-methyl og svarer til den gamle 
granulatformulering af Ally. Zoom indehol-
der dicamba og triasulfuron, som tidligere har 
været markedsført som Synergy. Catch inde-
holder 2,4-D og florasulam. Florasulam er ak-
tivstoffet i Primus.
 Der har i alle forsøg været en særdeles stor 
ukrudtsbestand i det ubehandlede forsøgsled 
med i gennemsnit 346 planter pr. m2 på sprøj-
tetidspunktet og 568 planter pr. m2 cirka tre 
uger senere, hvor effektvurderingen er fore-
taget. Behandlingerne i vækststadie 12-13 er 
udført i perioden fra 27. april til 5. maj. Fra 
såning til sprøjtning har det været meget tørt, 
hvorefter der er faldet nedbør i begyndelsen af 
maj, og der er efter behandlingerne fremspiret 
meget nyt ukrudt. I et forsøg har nyfremspi-
ringen været snerlepileurt, som har udviklet 
sig, så den før høst har haft en dækning på 10 

til 20 procent. En væsentlig del af nyfremspi-
ringen har været agerstedmoder, som på grund 
af en god vækst i vårbyggen kun er blevet til 
små planter i bunden af afgrøden. Også efter 
de lidt senere behandlinger i vækststadie 15 
og 20 har der været nyfremspiring.
 Der er efter alle behandlinger en tilfreds-
stillende effekt på mellem 85 og 96 procent. 
Efter behandling i vækststadie 15 og 20 har 
der været lidt mere ukrudt i nogle forsøg. Be-
dømmelserne har vist, at dette blandt andet 
gælder for agerstedmoder. Forskellene skyl-
des, at ukrudtet har været lidt større på sprøj-
tetidspunktet. Merudbytterne er høje på grund 
af den store mængde af ukrudt og har betalt 
omkostningerne til midler og udbringning. 
Forskellene imellem forsøgsbehandlingerne 
kan tilskrives tilfældig variation, idet forskel-
lene ikke er statistisk sikre.
 Nederst i tabellen ses resultaterne af de 
behandlinger, der er afprøvet gennem tre år. 
Alle løsninger har haft en bred effekt mod de 
forekommende ukrudtsarter og har haft til-
fredsstillende effekt med høje merudbytter til 
følge.

Vinklede dyser ved bekæmpelse af 
enårig rapgræs
Der er i tre års forsøg med vinklede dyser ved 
bekæmpelse af enårig rapgræs vist en beske-
den og noget usikker effektforøgelse af vink-
ling.
 Flere års forsøg ved Aarhus Universitet, 
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet har 
vist, at en vinkling af sprøjtedouchen kan for-
bedre ukrudtsmidlernes afsætning på græsser 
og dermed effekten. I forsøgene er anvendt 
en forsøgssprøjte med fast bom, som sikrer 
fuldstændigt stabil bomføring. Der er i 2007 
til 2009 gennemført markforsøg for at under-
søge, om en sådan effektforbedring kan påvi-
ses ved bekæmpelse af enårig rapgræs i vår-
byg med vinklede dyser på en konventionel 
hydraulisk marksprøjte. Resultaterne er vist i 
tabel 12.
 Behandlingerne er udført med en alminde-
lig marksprøjte, hvor der på den ene side af 
bommen har været monteret fladsprededyser 
ISO 030 og på den anden side Hawk-dyser 
ISO 030, som vinkler sprøjtedouchen 40 gra-

En veletableret afgrøde betyder, at lave dose-
ringer har været tilstrækkeligt til at sikre en 
høj renhed i vårbyg. (Fotos: Poul Henning 
Petersen, Landscentret, Planteproduktion).
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der fremad. De ubehandlede parceller er an-
lagt ved at den midterste bomsektion har væ-
ret lukket. Trykket har været 3 bar. Bomhøj-
den har været cirka 50 centimeter, svarende til 
den korrekte højde for fladsprededysen uden 
vinkling. Bomhøjden bør være lavere for de 
vinklede dyser for at bevare sprøjtedråbernes 

energi frem til målet. I fire forsøg, gennemført 
i 2009, er bomhøjden for de vinklede dyser 
justeret, mens der i 2008 blev anvendt samme 
bomhøjde for de to dysetyper.
 I 2009 er der gennemført tre forsøg. Det 
ene forsøg er udeladt i tabel 12, fordi bestan-
den af enårig rapgræs har været så begrænset, 

Tabel 12. Vinklede dyser ved bekæmpelse af enårig rapgræs i vårbyg. (F11)

Vårbyg
Køre-

hastighed,
km pr. time

Vand-
mængde,

l pr.ha
Sta-
dium

Be-
hand-
lings- 
indeks

Enårig 
rapgræs, 

planter pr. m2 
før beh.

Enårig 
rapgræs 

biomasse,
3 uger e. beh.

2009. 2 forsøg
0. Ubehandlet - - - 0 557 100
1. Ingen vinkling, fladsprededyse, ISO 030,

0,03 l Hussar OD + 0,5 l Renol 8 180 12-13 0,86 - 42
2. 40 gr. vinkling fremad, fladsprededyse, Hawk ISO 030,

0,03 l Hussar OD + 0,5 l Renol 8 180 12-13 0,86 - 26
3. Ingen vinkling, fladsprededyse, ISO 030,

0,03 l Hussar OD + 0,5 l Renol 12 120 12-13 0,86 - 47
4. 40 gr. vinkling fremad, fladsprededyse, Hawk ISO 030,

0,03 l Hussar OD + 0,5 l Renol 12 120 12-13 0,86 - 40
5. Ingen vinkling, fladsprededyse, ISO 030,

0,015 l Hussar OD + 0,5 l Renol 8 180 12-13 0,43 - 47
6. 40 gr. vinkling fremad, fladsprededyse, Hawk ISO 030,

0,015 l Hussar OD + 0,5 l Renol 8 180 12-13 0,43 - 42
7. Ingen vinkling, fladsprededyse, ISO 030,

0,015 l Hussar OD + 0,5 l Renol 12 120 12-13 0,43 - 50
8. 40 gr. vinkling fremad, fladsprededyse, Hawk ISO 030,

0,015 l Hussar OD + 0,5 l Renol 12 120 12-13 0,43 - 45
LSD 0-8 46
LSD 1-8 23

2008. 2 forsøg
0. Ubehandlet - - - 0 236 100
1. Ingen vinkling, fladsprededyse, ISO 030,

0,03 l Hussar OD + 0,5 l Renol 8 180 12-13 0,86 - 44
2. 40 gr. vinkling fremad, fladsprededyse, Hawk ISO 030,

0,03 l Hussar OD + 0,5 l Renol 8 180 12-13 0,86 - 45
3. Ingen vinkling, fladsprededyse, ISO 030,

0,03 l Hussar OD + 0,5 l Renol 10 145 12-13 0,86 - 44
4. 40 gr. vinkling fremad, fladsprededyse, Hawk ISO 030,

0,03 l Hussar OD + 0,5 l Renol 10 145 12-13 0,86 - 49
5. Ingen vinkling, fladsprededyse, ISO 030,

0,015 l Hussar OD + 0,5 l Renol 8 180 12-13 0,43 - 75
6. 40 gr. vinkling fremad, fladsprededyse, Hawk ISO 030,

0,015 l Hussar OD + 0,5 l Renol 8 180 12-13 0,43 - 72
7. Ingen vinkling, fladsprededyse, ISO 030,

0,015 l Hussar OD + 0,5 l Renol 10 145 12-13 0,43 - 79
8. 40 gr. vinkling fremad, fladsprededyse, Hawk ISO 030,

0,015 l Hussar OD + 0,5 l Renol 10 145 12-13 0,43 - 70
LSD 0-8 9
LSD 1-8 5

2007. 3 forsøg
0. Ubehandlet - - - 0 300 100
1. Ingen vinkling, fladsprededyse, ISO 030,

0,03 l Hussar OD + 0,5 l Renol 8 180 12-13 0,86 - 11
2. 40 gr. vinkling fremad, fladsprededyse, Hawk ISO 030,

0,03 l Hussar OD + 0,5 l Renol 8 180 12-13 0,86 - 9
3. Ingen vinkling, fladsprededyse, ISO 030,

0,03 l Hussar OD + 0,5 l Renol 10 145 12-13 0,86 - 10
4. 40 gr. vinkling fremad, fladsprededyse, Hawk ISO 030,

0,03 l Hussar OD + 0,5 l Renol 10 145 12-13 0,86 - 9
LSD 0-4 7
LSD 1-4 ns
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at den ikke har tilladt en retvisende opgørelse. 
I de resterende to forsøg er der i det ene mode-
rate effekter af Hussar-behandlingerne. I det 
andet forsøg er der meget høje effekter af alle 
behandlinger, hvilket tilskrives en meget tæt 
og konkurrencestærk afgrøde. Der har i begge 
forsøg været en stor bestand af enårig rap-
græs. Der er generelt tendens til bedre effekt 
ved vinkling, og en statistisk analyse viser, at 
effekten er meget tæt på at være statistisk sik-
ker.
  De tre forsøgsår har været meget forskel-
lige. I 2007 var der gode virkningsbetingelser, 
og der blev som følge deraf opnået meget høje 
effekter. I 2008 og 2009 har der været meget 
tørre forhold, og effekterne er væsentligt dår-
ligere.
 Da forsøgsplanerne har været forskellige i 
de tre forsøgsår, er der ikke foretaget nogen 
samlet statistisk analyse af forsøgene. I 2007 
var der en statistisk sikker, omend beskeden 
effekt af vinkling. I 2008 var der kun sikker 
effekt ved den lave Hussar-dosis og høje kø-
rehastighed.
 Konklusionen på tre års forsøg er, at det er 
vanskeligt at vise effekter af dysevinkling i 
markforsøg, men at forsøgene samlet set viser 
en tendens til bedre effekt mod enårig rapgræs 
ved vinkling af sprøjtedouchen.

Lægejordrøg
Forsøg på to lokaliteter viser meget forskel-
lige effekter af relevante ukrudtsmidler mod 
lægejordrøg.
 Lægejordrøg er en besværlig og vanskelig 
ukrudtsart at bekæmpe i vårbyg. Den spirer 

ofte frem ad flere gange, hvilket mange steder 
nødvendiggør en delt indsats mod denne art.
 Der er gennemført to forsøg, hvor forskel-
lige midlers effekt over for lægejordrøg er 
afprøvet ved logaritmesprøjtning. Midler og 
doseringer er nævnt i tabel 13, som også vi-
ser resultater af forsøgene. Der er lavet en vi-
suel bedømmelse af biomasse cirka tre uger 
efter behandling. I forsøg 1 er optalt 38 til 
46 lægejordrøg pr. m2, og i forsøg 2 er optalt 
156 til 220 planter pr. m2 på sprøjtetidspunk-
tet. Effekterne er i forsøg 1 høje, mens de er 
utilstrækkelige for alle de afprøvede midler 
i forsøg 2. Ved tilpasning af logistiske dose-
ringskurver til data har det været muligt at 
beregne doser svarende til 90 procent bekæm-
pelseseffekt (den såkaldte ED90-dosering) for 
en del af behandlingerne. Da forsøgene viser 
meget forskellige resultater, kan der ikke dra-
ges vidtgående konklusioner. Resultaterne 
svarer til tidligere forsøg og viser, at Express 
og Hussar alene eller med tilsætning af Oxitril 
er effektive løsninger mod lægejordrøg i vår-
byg. Forsøgene bekræfter også observationer 
fra praksis, at Catch og Fox ved maksimal do-
sering på henholdsvis 0,4 og 1,2 liter pr. ha 
har en utilstrækkelig effekt på lægejordrøg. 
I forsøg 2 er der en stor og ensartet bestand 
af lægejordrøg. I den omgivende mark er set 
en overbevisende effekt af 1 tablet Express 
og 0,5 liter Fox pr. ha ved behandling ti dage 
senere end i forsøget. Resultaterne inklusive 
figurer med de tilpassede dosis-responskurver 
kan ses i detaljer under enkeltforsøgsresulta-
terne på LandbrugsInfo.

Tabel 13. Lægejordrøg i vårbyg

Vårbyg Sta-
dium

BI-dosis,
l/tab.
pr. ha

Maks./min.
dosis,

l/tab. pr. ha

Forsøg 1
ED90

1)
Forsøg 2

ED90
1)

Estimat Spredning Estimat Spredning

2009. 2 forsøg
1. Express ST2) 12-13 2 4/0,4 < 0,4 - 3,3 0,26
3. CDQ ST2) 12-13 1,55 4/0,4 < 0,4 - 2,2 0,16
4. Fox 480 SC 12-13 1,5 2/0,2 > 2 - 2,3 0,16
6. Hussar OD3) 12-13 0,03 0,06/0,006 0,02 0,01 0,03 0,00
7. Catch 12-13 0,62 1,2/0,12 0,49 0,04 > 1,2 -
9. Express ST2)

Oxitril CM 12-13
2
1

2/0,2
konstant < 0,2 0,003 1,9 0,35

10. Inter-Dicamba 480 12-13 0,42 0,3/0,03 0,36 0,03 > 0,3 -
1)  Estimeret dosis svarende til 90 pct. effekt. 2) Tilsat sprede-klæbemiddel. 3) Tilsat Renol.
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Sygdomme
I figur 2 ses udviklingen af skadegørere i 
Planteavlskonsulenternes registreringsnet i 
vårbyg i 2009. I meldugmodtagelige sorter 
som Power og Varberg har der mange steder 
været meget kraftige angreb af meldug, mens 
der i sorter med den såkaldte mlo-resistens 

mod meldug ikke er set angreb af betydning. 
Se figur 3. I bygrustmodtagelige sorter som 
Quench og Publican har der mange steder væ-
ret kraftige angreb af bygrust, men angrebene 
har ikke været på niveau med 2007 og 2008. 
Se figur 4 og 5. Angrebene af bygbladplet og 
skoldplet har været meget svage. Angrebene 
af bladlus har været kraftige i en del marker, 
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Figur 2. Udviklingen af skadegørere i vårbyg 
i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet 
2009.

Figur 3. Udviklingen af meldug i forskellige 
sorter i Planteavlskonsulenternes Registre-
ringsnet 2009.

Figur 4. Udviklingen af bygrust i 2004 til 2009 
i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet.

Figur 5. Udviklingen af bygrust i forskellige 
sorter i Planteavlskonsulenternes Registre-
ringsnet 2009.
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men er kommet relativt sent og har været sva-
gere end i vinterhvede. Kornbladbillelarver 
har optrådt med moderate angreb. Se forsøg 
med bladlusbekæmpelse senere i dette afsnit 
under skadedyr.

Sammenligning af svampemidler
I 2009 er følgende nye midler afprøvet i vår-
byg: Ceando, Kando, Maredo og Orius. Ma-
redo og Orius har været godkendt i nogle 
år. Maredo indeholder samme aktivstof som 
Opus og Rubric, og Orius indeholder samme 
aktivstof som Folicur, men i en lavere mæng-
de. Kando er p.t. ikke godkendt, men er iden-
tisk med Stereo. Ceando er blevet godkendt i 
juni 2009, og normaldoseringen på 1,5 liter 
indeholder 1,0 liter Opus + 0,5 liter Flexity.
 I tabel 14 er effekten af forskellige løsnin-
ger i halv dosering og for visse af løsningerne 
også i kvart dosering belyst. I fire forsøg i Po-
wer (to forsøg) og Varberg (to forsøg) har der 
været meget meldug. Der er dog kun opnået 
lave eller negative nettomerudbytter ved alle 
behandlinger. Det højeste nettomerudbytte på 
1,0 hkg pr. ha er opnået ved brug af kvart do-
sis Proline. Den svageste effekt mod meldug 
er opnået med Opera og Bell.
 De to øvrige forsøg er udført i sorten 

Quench, hvor bygrust har været den mest ud-
bredte svampesygdom. Det fremgår, at kvart 
dosis Proline og halv dosis af blandingen 
Comet + Bell giver det højeste nettomerud-
bytte.
 I forsøgsled 2 er der udført en tidlig sprøjt-
ning i vækststadium 31 (1 knæ udviklet). I et 
af forsøgene er behandlingen dog først gen-
nemført i vækststadium 37 (fanebladet syn-
ligt). Ved at sammenholde forsøgsled 2 og 4 
fremgår det, at den tidlige behandling er ren-
tabel i nogle af forsøgene med meldug (i to 
ud af fire forsøg), men ikke i forsøgene med 
bygrust. Dette er i overensstemmelse med, at 
der har været tidlige angreb af meldug, men 
sene angreb af bygrust i forsøgene.
 I forsøgene er både afprøvet løsninger med 
og uden strobiluriner. Stigende resistens hos 
meldug og bygbladplet mod strobiluriner 
medfører, at det er nødvendigt at undersøge, 
om strobilurinholdige løsninger stadig er kon-
kurrencedygtige. Følgende midler er strobilu-
riner eller indeholder strobiluriner: Amistar, 

Der har i 2009 været meget kraftige angreb af 
meldug i modtagelige vårbygsorter som Po-
wer og Varberg. På bladet med meldugangreb 
ses også mørke områder under pustlerne. 
Planten får plantevævet under melduggen til 
at dø, og da meldug kun kan vokse på levende 
plantemateriale, dør svampen i disse områder. 
(Fotos: Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret, 
Planteproduktion).

De fleste af de dyrkede vårbygsorter har den 
såkaldte mlo-resistens mod meldug. Resisten-
sen er fortsat meget effektiv, så meldugbe-
kæmpelse er ikke aktuel i vårbygsorter med 
mlo-resistens. Sorter med mlo-resistens kan i 
mere eller mindre grad få nogle små, brune 
pletter på bladene, som vist på billedet, men 
pletterne tillægges ikke nogen udbyttemæs-
sig betydning. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, 
Landscentret, Planteproduktion).
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Aproach, Acanto Prima (Aproach + Unix), 
Comet og Opera (Comet + Opus). I tabel 14 
er der således afprøvet løsninger uden strobi-
luriner i forsøgsled 5 til 9 og 12. I forsøgene 
har løsninger uden strobiluriner således klaret 
sig godt.
 Nederst i tabellen ses resultater fra flere års 
afprøvning. Der har ikke været sikre forskelle 
på de opnåede merudbytter ved brug af de af-
prøvede midler.
 I tabel 15 er effekten af forskellige løsnin-
ger i halv dosering og for visse af løsningerne 
også i kvart dosering belyst. Forsøgene er delt 
op i et forsøg i Power med meget meldug, to 
forsøg i Quench henholdsvis Keops med me-

get bygrust samt tre forsøg i Power, Simba og 
Tipple med mere moderate angreb.
 I forsøget med meget meldug opnås jævn-
byrdig bekæmpelse og nettomerudbytter ved 
mange af løsningerne, men Aproach + Folicur, 
Aproach + Riza, Amistar + Proline, Comet + 
Bell og Comet + Orius giver de højeste netto-
merudbytter. Ved at sammenholde forsøgsled 
3 og 12 fremgår det, at det ikke er rentabelt at 
udføre den tidlige behandling i vækststadium 
31 (1 knæ udviklet) den 12. maj. På dette tids-
punkt har der heller ikke været meldug i for-
søget.
 I de to forsøg med meget bygrust er der også 
flere jævnbyrdige løsninger, men det højeste 

Tabel 14. Bladsvampe – middelafprøvning. (F12, F13, F14)

Vårbyg Sta-
dium

Be-
hand-
lings-

in-
deks

Pct. dækning med Kar.1) for Hkg kerne
pr. ha Pct. dækning med Kar.1) for Hkg kerne

pr. ha

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug

Ra-
mu-
laria

skold-
plet

strå-
ned-

knæk-
ning 

v. 
høst

aks-
ned-

knæk-
ning 

v. 
høst

Udb. 
og 

mer-
udb. 

Net-
to-

mer-
ud-

bytte

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug

Ra-
mu-
laria

skold-
plet

strå-
ned-

knæk-
ning 

v. 
høst

aks-
ned-

knæk-
ning 

v. 
høst

Udb. 
og 

mer-
udb. 

Net-
to-

mer-
ud-

bytteca. 22/6 ca. 22/6

2009 4 forsøg med meget meldug 2 forsøg, øvrige
1. Ubehandlet - 0 5 2 19 0 0,3 3 3 52,4 - 3 5 0 0 0,03 25 20 63,0 -
2. 0,25 l Zenit 

0,25 l Amistar
+ 0,2 l Proline 

31 

39-45 0,90 0,6 0,09 1 0 0,06 2 3 5,9 0,0 2 1 0 0 0 25 10 5,0 -0,9
3. 0,25 l Amistar 

+ 0,4 l Kando 39-45 0,58 1 0,3 3 0 0 2 3 3,8 0,2 2 2 0 0 0,02 25 10 4,9 1,3
4. 0,25 l Amistar 

+ 0,2 l Proline 39-45 0,50 0,9 0,08 2 0 0,04 2 2 3,6 -0,5 1 0,8 0 0 0,02 25 10 4,8 0,7
5. 0,4 l Proline 39-45 0,50 0,6 0,03 2 0 0 3 3 4,2 -0,2 1 1 0 0 0 25 10 5,1 0,8
6. 0,2 l Proline 39-45 0,25 1 0,04 2 0 0 1 3 3,6 1,0 1 1 0 0 0 25 10 5,1 2,4
7. 0,5 l Prosaro 39-45 0,56 1 0,03 2 0 0 5 3 3,9 0,3 1 1 0 0 0,02 25 10 4,7 1,1
8. 0,75 l Bell 39-45 0,90 0,7 0,1 4 0 0 1 3 3,9 -1,0 2 2 0 0 0,01 25 10 5,6 0,7
9. 0,375 l Bell 39-45 0,45 1 0,08 5 0 0,08 4 3 3,1 0,1 2 3 0 0 0,02 25 10 4,1 1,1

10.  0,5 l Opera 39-45 0,47 0,9 0,2 5 0 0,08 3 3 3,7 0,0 2 2 0 0 0,01 25 10 3,4 -0,3
11. 0,15 l Comet 

+ 0,5 l Bell 39-45 0,75 0,8 0,1 4 0 0 1 3 5,0 0,6 1 2 0 0 0 25 10 6,7 2,3
12. 0,25 l Maredo

+ 0,25 kg Unix 39-45 0,50 0,6 0,2 4 0 0 3 3 3,5 0,1 2 3 0 0 0,02 25 10 3,4 0,0
LSD 1-12 1,6 3,0
LSD 2-12 ns ns

2008-2009. 9 forsøg 2006-2009. 22 forsøg
1. Ubehandlet - 0 3 5 9 0,3 0,1 8 16 50,2 - 2 5 6 2 0,1 8 16 48,5 -
2. 0,25 l Zenit 

0,25 l Amistar 
+ 0,2 l Proline 

31 

39-45 0,90 0,6 0,3 0,5 0,08 0,03 7 13 5,5 -0,4 - - - - - - - - -
4. 0,25 l Amistar 

+ 0,2 l Proline 39-45 0,50 0,7 0,4 1 0,2 0,02 8 13 4,5 0,4 - - - - - - - - -
5. 0,4 l Proline 39-45 0,50 0,5 0,4 0,7 0,1 0 8 14 4,3 0,0 0,3 0,4 0,9 0,5 0,01 8 14 4,8 0,5
6. 0,2 l Proline 39-45 0,25 0,8 0,5 0,9 0,3 0,03 7 13 3,5 0,9 0,5 0,5 1 0,8 0,02 7 13 3,6 1,0
7. 0,5 l Prosaro 39-45 0,56 0,7 0,4 1 0,3 0 9 14 4,4 0,8 - - - - - - - - -
8. 0,75 l Bell 39-45 0,90 0,7 0,7 2 0,2 0 7 13 3,9 -1,0 0,5 0,5 1 0,7 0,01 7 13 4,6 -0,3
9. 0,375 l Bell 39-45 0,45 0,9 1 2 0,1 0,04 8 14 3,3 0,4 0,5 1 2 0,8 0,02 8 14 3,5 0,6

LSD 1-9 1,3      1,0
LSD 2-9 1,3      0,7

1) Karakter 0-10, hvor 0 = ingen strånedknækning, ingen aksnedknækning, 10 = 100 pct. strånedknækning, aksnedknækning.
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Tabel 15. Bladsvampe – middelafprøvning og vækstregulering. (F15, F16)

Vårbyg Sta-
dium

Be-
hand-
lings-

in-
deks

Pct. dækning med Kar.1) for Hkg kerne
pr. ha

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug

Ramu-
laria

skold-
plet leje-

sæd v. 
høst

strå-
ned-

knæk-
ning v. 

høst

aks-
ned-

knæk-
ning v. 

høst

Udb. 
og 

mer-
udb. 

Netto-
mer-
ud-

bytteca. 1/7

2009. 1 forsøg med meget meldug
1. Ubehandlet - 0 0 3 5 0 0 0 25 0 73,3 -
2. 0,3 l Orius 200 EW 

0,25 l Comet + 0,3 l Orius 200 EW 
31 

39-45 0,73 0 0,3 3 0 0 0 15 0 6,1 0,7
3. 0,125 l Comet + 0,15 l Orius 200 EW 

0,25 l Comet + 0,3 l Orius 200 EW 
31 

39-45 0,74 0 0,3 3 0 0 0 15 0 7,1 1,6
4. 0,5 kg Acanto Prima + 0,2 l Folicur EC 250 39-45 0,56 0 0,4 3 0 0 0 15 0 5,0 1,7
5. 0,25 l Comet + 0,375 l Bell 39-45 0,70 0 0,3 3 0 0 0 15 0 6,4 2,1
6. 0,125 l Comet + 0,2 l Bell 39-45 0,37 0 0,4 3 0 0 0 15 0 2,3 -0,4
7. 0,75 l Bell 39-45 0,90 0 0,4 3 0 0 0 15 0 4,6 -0,3
8. 0,25 l Amistar + 0,2 l Proline EC 250 39-45 0,50 0 0,3 3 0 0 0 15 0 6,5 2,4
9. 0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur EC 250 39-45 0,50 0 0,3 3 0 0 0 15 0 5,7 2,6

10. 0,25 l Aproach + 0,25 l Riza 250 EW 39-45 0,50 0 0,3 3 0 0 0 15 0 5,4 2,4
11. 0,25 l Aproach + 0,25 l Rubric 39-45 0,50 0 0,4 3 0 0 0 15 0 4,6 0,7
12. 0,25 l Comet + 0,3 l Orius 200 EW 39-45 0,49 0 0,3 3 0 0 0 15 0 5,3 2,0
13. 0,75 l Ceando 39-45 1,00 0 0,3 3 0 0 0 13 0 4,9 0,3
14. 0,4 l Moddus M

0,25 l Amistar + 0,2 l Proline EC 250 
31 

39-45 1,50 0 0,3 3 0 0 0 15 0 6,7 -1,3
LSD 1-14 2,8

2009. 2 forsøg med meget bygrust
1. Ubehandlet - 0 3 9 0 0 0 0 25 23 48,7 -
2. 0,3 l Orius 200 EW 

0,25 l Comet + 0,3 l Orius 200 EW 
31 

39-45 0,73 0,8 0,5 0 0 0 0 25 13 12,4 7,1
3. 0,125 l Comet + 0,15 l Orius 200 EW 

0,25 l Comet + 0,3 l Orius 200 EW 
31 

39-45 0,74 1 0,9 0 0 0 0 25 13 12,1 6,6
4. 0,5 kg Acanto Prima + 0,2 l Folicur EC 250 39-45 0,56 1 3 0 0 0 0 25 13 8,7 5,3
5. 0,25 l Comet + 0,375 l Bell 39-45 0,70 1 2 0 0 0 0 25 13 11,4 7,1
6. 0,125 l Comet + 0,2 l Bell 39-45 0,37 1 3 0 0 0 0 25 13 11,1 8,4
7. 0,75 l Bell 39-45 0,90 1 5 0 0 0 0 25 13 10,5 5,6
8. 0,25 l Amistar + 0,2 l Proline EC 250 39-45 0,50 0,8 2 0 0 0 0 25 13 12,5 8,4
9. 0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur EC 250 39-45 0,50 1 2 0 0 0 0 25 13 9,8 6,6

10. 0,25 l Aproach + 0,25 l Riza 250 EW 39-45 0,50 1 3 0 0 0 0 25 13 10,4 7,3
11. 0,25 l Aproach + 0,25 l Rubric 39-45 0,50 1 3 0 0 0 0 25 13 10,2 6,3
12. 0,25 l Comet + 0,3 l Orius 200 EW 39-45 0,49 1 2 0 0 0 0 25 13 7,8 4,4
13. 0,75 l Ceando 39-45 1,00 1 5 0 0 0 0 25 13 7,4 2,7
14. 0,4 l Moddus M

0,25 l Amistar + 0,2 l Proline EC 250 
31 

39-45 1,50 1 1 0 0 0 0 25 13 11,4 3,3
LSD 1-14 5,0
LSD 2-14 ns

2009. 3 forsøg, øvrige
1. Ubehandlet - 0 2 0,8 0,2 0 0 0 9 0 71,6 -
2. 0,3 l Orius 200 EW

0,25 l Comet + 0,3 l Orius 200 EW 
31 

39-45 0,73 1 0 0 0 0 0 7 0 2,8 -2,5
3. 0,125 l Comet + 0,15 l Orius 200 EW 

0,25 l Comet + 0,3 l Orius 200 EW 
31 

39-45 0,74 0,7 0 0,01 0 0 0 9 0 3,4 -2,1
4. 0,5 kg Acanto Prima + 0,2 l Folicur EC 250 39-45 0,56 2 0,2 0,01 0 0 0 8 0 3,5 0,1
5. 0,25 l Comet + 0,375 l Bell 39-45 0,70 1 0 0,02 0 0 0 8 0 4,1 -0,2
6. 0,125 l Comet + 0,2 l Bell 39-45 0,37 2 0,01 0,02 0 0 0 7 0 2,8 0,1
7. 0,75 l Bell 39-45 0,90 1 0 0,02 0 0 0 8 0 3,8 -1,1
8. 0,25 l Amistar + 0,2 l Proline EC 250 39-45 0,50 1 0 0,01 0 0 0 9 0 1,6 -2,5
9. 0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur EC 250 39-45 0,50 1 0 0,01 0 0 0 7 0 2,1 -1,1

10. 0,25 l Aproach + 0,25 l Riza 250 EW 39-45 0,50 2 0,01 0,01 0 0 0 7 0 1,1 -2,0
11. 0,25 l Aproach + 0,25 l Rubric 39-45 0,50 0,9 0,2 0,02 0 0 0 8 0 1,2 -2,7
12. 0,25 l Comet + 0,3 l Orius 200 EW 39-45 0,49 2 0,1 0,01 0 0 0 7 0 2,7 -0,6
13. 0,75 l Ceando 39-45 1,00 2 0,2 0 0 0 0 8 0 0,9 -3,8
14. 0,4 l Moddus M

0,25 l Amistar + 0,2 l Proline EC 250 
31 

39-45 1,50 1 0 0,01 0 0 0 10 0 4,0 -4,1
LSD 1-14 ns
LSD 2-14 ns

fortsættes
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nettomerudbytte ved halv dosis er opnået med 
Amistar + Proline, Aproach + Riza og Comet 
+ Bell. Ved at sammenholde forsøgsled 3 og 
12 fremgår det, at det er rentabelt at udføre 
den tidlige behandling i vækststadium 31 (1 
knæ udviklet). I et af forsøgene er den tidlige 
sprøjtning dog først udført i vækststadium 37 
(fanebladet synligt). Det højeste nettomerud-
bytte i enkeltforsøgene er 11,9 hkg pr. ha (brut-
tomerudbytte 14,6 hkg pr. ha) i forsøgsled 6.
 De opnåede merudbytter ved meldugangreb 
henholdsvis bygrustangreb i tabel 15 viser, at 
bygrust er mere tabsgivende end meldug.
 I de øvrige tre forsøg er der kun opnået 
urentable eller meget små nettomerudbytter 
ved alle behandlinger. 

Vækstregulering
I tabel 15 er effekten af vækstregulering med 
Moddus M i vækststadium 31 (1 knæ udvik-
let) også belyst. I et forsøg er behandlingen 
dog først udført i vækststadium 37 (fanebla-
det synligt). Ved at sammenholde forsøgsled 
8 og 14 fremgår det, at det ikke er rentabelt at 
vækstregulere med Moddus M. Der har ikke 
været lejesæd i forsøgene, men der har været 
aks- og strånedknækning ved høst, som svam-
pebekæmpelsen har reduceret lige så meget 
som vækstregulering.
 I 2008 blev effekten af Moddus M både un-
dersøgt ved udsprøjtning i vækststadie 31 og 
39 (fanebladet udviklet), og i begge tilfælde 

blev der ikke opnået rentable merudbytter. Ef-
fekten i vækststadium 31 ses nederst i tabel-
len, mens effekten af den sene behandling kan 
ses i Oversigt over Landsforsøgene 2008, side 
120.
 Gefion har efter en egen forsøgsplan gen-
nemført to forsøg med forskellige strategier 
med Moddus M i vårbyg. Der er i de fleste til-
fælde ikke opnået rentable merudbytter. Der 
henvises til Tabelbilaget, tabel F17.

Glyphosat som vækststimulator
I dette års Oversigt over Landsforsøgene er 
der i vinterbyg- og vinterhvedeafsnittet omtalt 
forsøg med vækststimulering med en meget 
lav dosis glyphosat. Derudover er der ved Ge-
fion og Centrovice efter egne forsøgsplaner 
udført forsøg med lave doser glyphosat i vår-
byg. Forsøgene, udført af Gefion, ses i tabel 
16. Der er et sikkert udbyttetab ved at bruge 

Vårbyg Sta-
dium

Be-
hand-
lings-

in-
deks

Pct. dækning med Kar.1) for Hkg kerne
pr. ha

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug

Ramu-
laria

skold-
plet leje-

sæd v. 
høst

strå-
ned-

knæk-
ning v. 

høst

aks-
ned-

knæk-
ning v. 

høst

Udb. 
og 

mer-
udb. 

Netto-
mer-
ud-

bytteca. 1/7

2008-2009. 10 forsøg
1. Ubehandlet - 0 1 2 0,6 0,4 0,01 0 11 6 60,5 -
4. 0,5 kg Acanto Prima + 0,2 l Folicur EC 250 39-45 0,56 0,9 0,7 0,3 0,2 0 0 9 4 3,9 0,5
7. 0,75 l Bell 39-45 0,90 0,6 1 0,3 0,2 0,01 0 9 4 4,8 -0,1
8. 0,25 l Amistar + 0,2 l Proline EC 250 39-45 0,50 0,6 0,5 0,3 0,2 0,03 0 9 4 4,8 0,7
9. 0,25 l Aproach + 0,25 l Folicur EC 250 39-45 0,50 0,7 0,4 0,3 0,2 0 0 9 4 4,5 1,4

10. 0,25 l Aproach + 0,25 l Riza 250 EW 39-45 0,50 0,8 0,5 0,3 0,2 0 0 9 4 3,8 0,7
14. 0,4 l Moddus M

0,25 l Amistar + 0,2 l Proline EC 250 
31 

39-45 1,50 0,7 0,2 0,3 0,2 0 0 10 4 5,3 -2,8
LSD 1-14 2,0
LSD 4-14 2,1

1)  Karakter 0-10, hvor 0 = ingen lejesæd, ingen strånedknækning, ingen aksnedknækning, 10 = 100 pct. lejesæd, strånedknækning, 
aksnedknækning.

Tabel 15. Fortsat

Tabel 16. Glyphosat som vækststimulator. 
(F18)

Vårbyg Sta-
dium

Kar.1) 
for 

lejesæd

Hkg kerne pr. ha

Udb. og 
merudb.

Netto-
merudb.

2009. 2 forsøg
1. Ubehandlet - 0 76,6 -
2. 0,045 l Roundup 3000 37-45 0 1,0 0,0
3. 0,09 l Roundup 3000 37-45 0 -4,0 -5,1
LSD 1-3 1,0
LSD 2-3 3,7

1) Karakter 0-10, hvor 0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje.
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en meget lav dosis af glyphosat. I forsøget, 
udført af Centrovice, er der også et udbyt-
tetab, men det er ikke statistisk sikkert. Der 
henvises til Tabelbilaget, tabel F19.

Svampestrategi i forskellige maltbyg- 
og foderbygsorter
I tabel 17 ses resultaterne efter en forsøgs-
plan, hvor forskellige svampestrategier er 
afprøvet i maltbygsorterne Quench og Power 
og foderbygsorterne Varberg og Fairytale. 
Der er sprøjtet på forskellige vækststadier og 
udført fra ingen til to behandlinger med sam-
let halv eller kvart dosis af blandingen Comet 
+ Folicur. Forsøgsplanen er en videreførelse 
af forsøg fra tidligere år. Igennem årene har 
der i forsøgene indgået forskellige sorter og 
forskellige svampemidler. Resultater fra 2008 
fremgår af Oversigt over Landsforsøgene 
2008, side 122. Det har været lidt vanskeligt i 
forsøgene nøjagtigt at ramme de angivne ud-
viklingstrin, fordi sorternes udviklingstrin på 
en given dato har varieret.
 De fire sorters modtagelighed fremgår af 
tabel 18. I tabel 19 ses sygdomsudviklingen i 
de fire sorter. Det fremgår, at bygrust har væ-
ret dominerende i Quench, mens meldug har 
været mest udbredt i de tre andre sorter.
 I de fire viste forsøg i tabel 17 har smit-
tetrykket været lavt. Bygrust har været mest 
udbredt i Quench, og meldug har været mest 
udbredt i de øvrige sorter. I både Quench, Po-
wer og Varberg er det højeste nettomerudbytte 
opnået ved behandling med kvart dosis lige 
før skridning. 
 I Fairytale resulterer ingen af behandlin-
gerne i rentable merudbytter ved en kornpris 
på 75 kr. pr. hkg.
 I tabel 17 er et forsøg med meget bygrust 
og meldug vist for sig selv. I Quench har der 
kun været bygrust, og det højeste nettomer-
udbytte er opnået ved at anvende den strategi, 
som anvendes i sortsforsøgene.
 I Power og Varberg har der været meget 
meldug og lidt bygrust. Det højeste nettomer-
udbytte i Power er opnået i forsøgsled 10, hvor 
der er udført to behandlinger med kvart dose-
ring, og i Varberg klarer en enkelt behandling 
med kvart dosering under skridning sig bedst. 
I Fairytale har der også været en del meldug, 

og det højeste nettomerudbytte er opnået ved 
at sprøjte som i sortsforsøgene eller en enkelt 
behandling med kvart dosis i vækststadium 
32 (2 knæ udviklet). 
 Ved at sammenholde merudbytterne i 
Quench med merudbytterne i Power og Var-
berg ses det, at angreb af bygrust er mere tabs-
voldende end angreb af meldug.
 Forsøgsled 2 er taget med for at vurdere 
den strategi, som følges i sortsforsøgene. I 
sortsforsøgene i vårbyg må der maksimalt an-
vendes en indsats af svampemidler svarende 
til et behandlingsindeks på 0,35. Dette har 
også været gældende i forsøgene i tabel 17. 
Der er opstillet vejledende måltal for behand-
lingsindeks i de enkelte afgrøder. Disse be-
handlingsindeks skulle nås, hvis Pesticidpla-
nens mål om en behandlingshyppighed på 1,7 
i 2009 i hele landet skulle opfyldes. Måltallet 
for svampebekæmpelse i vårbyg er et behand-
lingsindeks på 0,35. Dette måltal skulle nås 
som et gennemsnit for svampebekæmpelse i 
alle landets vårbygmarker.
 Svampestrategien, som de forsøgsansvar-
lige har valgt i de enkelte forsøg i forsøgsled 
2, fremgår af Tabelbilaget, tabel F20. Der er 
på de enkelte lokaliteter valgt den samme 
strategi i alle sorter. Der er i de fleste forsøg 
anvendt 0,25 liter Folicur + 0,1 liter Comet 
pr. ha, fordelt på to behandlinger og i et enkelt 
tilfælde på én behandling. Nettomerudbyt-
tet i forsøgsled 2 er for lavt i flere tilfælde i 
forsøgene, enten fordi indsatsen har været for 
lav, eller fordi indsatsen har været for lav til at 
blive delt på to behandlinger.

Betydning af kornpris
I dette års Oversigt over Landsforsøgene er 
der regnet med en pris på 75 kr. pr. hkg for 
foderbyg og 95 kr. pr. hkg for maltbyg. I tabel 
17 er nettomerudbytterne også beregnet med 
højere kornpriser. Det fremgår, at det i nogle 
tilfælde er en strategi med en højere indsats, 
som er bedst ved en høj kornpris.
 I figur 6 er vist de opnåede brutto- og net-
toudbytter i gennemsnit af alle fem forsøg. 
Det højeste nettoudbytte er opnået i Quench, 
hvor der er udført en enkelt sprøjtning lige før 
skridning med samlet kvart dosis (forsøgsled 
7).
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Vårbyg Sta-
dium

Be-
hand-
lings-

in-
deks

Pct. dækning med Pct. 
ker-
ner 
over 
2,5 
mm

Pct. 
råpro-
tein
 i 

kerne-
tørstof

Hkg kerne pr. ha

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug

skold-
plet

Udb. 
og 

mer-
udb. 

Nettomerudbytte 
ved kornpris1)

ca. 8/7 75 kr. 95 kr. 115 kr. 135 kr.

2009. 4 forsøg Quench
1. Ubehandlet - 0 0,2 4 0,03 0,04 88 9,5 63,3 - - - -
2. Som sortsforsøg2) 32-59 0,35 0,03 0,3 0 0 93 9,9 6,9 4,0 4,6 5,0 5,3
3. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 32 0,50 0,01 0,5 0 0,01 91 9,7 6,4 3,2 3,9 4,3 4,6
4. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 37-39 0,50 0,01 0,2 0 0,01 92 9,9 7,3 4,1 4,8 5,2 5,5
5. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 51-59 0,50 0,01 0,4 0 0,01 92 9,8 7,4 4,2 4,9 5,3 5,6
6. 0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 32 0,25 0,03 0,6 0 0 91 9,7 5,8 3,8 4,2 4,5 4,7
7. 0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 37-39 0,25 0,04 0,2 0,03 0 92 9,9 7,8 5,8 6,2 6,5 6,7
8. 0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 51-59 0,25 0,04 0,3 0 0,01 90 9,8 6,3 4,3 4,7 5,0 5,2
9. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 

0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 
32 

51-59 1,00 0 0,2 0 0,01 92 9,9 7,8 1,5 2,8 3,7 4,3
10. 0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 

0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 
32 

51-59 0,50 0 0,2 0 0,01 92 9,8 8,0 3,9 4,8 5,3 5,7
LSD 1-10 2,0
LSD 2-10 ns

2009. 4 forsøg Power
1. Ubehandlet - 0 0,9 1 5 0,04 90 10,3 62,6 - - - -
2. Som sortsforsøg2) 32-59 0,35 0,3 0,3 1 0,01 91 10,4 2,3 -0,6 0,0 0,2 0,7
3. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 32 0,50 0,4 0,2 1 0,01 92 10,5 2,3 -0,9 -0,2 0,2 0,5
4. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 37-39 0,50 0,1 0,3 0,6 0 90 10,5 1,8 -1,4 -0,7 -0,3 0,0
5. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 51-59 0,50 0,2 0,5 2 0,03 89 10,6 2,3 -0,9 -0,2 0,2 0,5
6. 0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 32 0,25 0,3 0,3 0,8 0,01 89 10,6 2,1 0,1 0,5 0,8 1,0
7. 0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 37-39 0,25 0,1 0,4 0,7 0 90 10,4 3,3 1,3 1,7 2,0 2,2
8. 0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 51-59 0,25 0,3 0,6 1 0 90 10,5 2,1 0,1 0,5 0,8 1,0
9. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 

0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 
32 

51-59 1,00 0,03 0,2 0,4 0,01 91 10,7 4,4 -1,9 -0,6 0,3 0,9
10. 0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 

0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 
32 

51-59 0,50 0,06 0,2 0,4 0 89 10,5 4,2 0,1 1,0 1,5 1,9
LSD 1-10 2,3
LSD 2-10 ns

2009. 4 forsøg Varberg
1. Ubehandlet - 0 1 1 6 0,04 92 10,0 64,9 - - - -
2. Som sortsforsøg2) 32-59 0,35 0,3 0,2 1 0,01 92 10,3 3,4 0,5 1,1 1,5 1,8
3. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 32 0,50 0,3 0,2 0,8 0,01 94 10,1 4,1 0,9 1,6 2,0 2,3
4. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 37-39 0,50 0 0,3 0,7 0 93 10,0 3,7 0,5 1,2 1,6 1,9
5. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 51-59 0,50 0,06 0,4 1 0,02 93 10,1 3,6 0,4 1,1 1,5 1,8
6. 0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 32 0,25 0,3 0,3 1 0 93 9,9 2,4 0,3 0,8 1,1 1,3
7. 0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 37-39 0,25 0,04 0,3 1 0 93 10,1 4,2 2,1 2,6 2,9 3,1
8. 0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 51-59 0,25 0,3 0,5 1 0 93 10,0 2,9 0,8 1,3 1,6 1,8
9. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 

0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 
32 

51-59 1,00 0,03 0,2 0,5 0 94 10,2 6,9 0,6 1,9 2,8 3,4
10. 0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 

0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 
32 

51-59 0,50 0 0,2 0,8 0 94 10,1 5,4 1,3 2,2 2,7 3,1
LSD 1-10 2,4
LSD 2-10 ns

2009. 4 forsøg Fairytale
1. Ubehandlet - 0 0,3 0,2 2 0,03 84 10,3 64,9 - - - -
2. Som sortsforsøg2) 32-59 0,35 0,1 0 0,3 0 85 10,4 2,0 -0,9 -0,3 0,1 0,4
3. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 32 0,50 0,09 0 0,4 0 86 10,3 1,7 -1,5 -0,8 -0,4 -0,1
4. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 37-39 0,50 0,06 0,01 0,6 0 85 10,2 2,6 -0,6 0,1 0,5 0,8
5. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 51-59 0,50 0,2 0 0,7 0,02 84 10,3 0,8 -2,4 -1,7 -1,3 -1,0
6. 0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 32 0,25 0,2 0 0,6 0 84 10,5 1,7 -0,4 0,1 0,4 0,6
7. 0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 37-39 0,25 0,2 0 0,7 0,01 85 10,0 1,8 -0,3 0,2 0,5 0,7
8. 0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 51-59 0,25 0,2 0,01 0,7 0,01 89 10,0 1,1 -1,0 -0,5 -0,2 0,0
9. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 

0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 
32 

51-59 1,00 0 0 0,3 0,01 86 10,2 3,3 -3,0 -1,7 -0,8 -0,2
10. 0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 

0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 
32 

51-59 0,50 0,03 0 0,5 0 85 10,3 2,7 -1,4 -0,5 0,0 0,4
LSD 1-10 ns
LSD 2-10 ns

fortsættes

Tabel 17. Svampebekæmpelse i forskellige vårbygsorter. (F20)
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Vårbyg Sta-
dium

Be-
hand-
lings-

in-
deks

Pct. dækning med Pct. 
ker-
ner 
over 
2,5 
mm

Pct. 
råpro-
tein
 i 

kerne-
tørstof

Hkg kerne pr. ha

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug

skold-
plet

Udb. 
og 

mer-
udb. 

Nettomerudbytte 
ved kornpris1)

ca. 8/7 75 kr. 95 kr. 115 kr. 135 kr.

2009. 1 forsøg med meget bygrust og meldug Quench
1. Ubehandlet - 0 0 26 0 0 85 9,4 55,2 - - - -
2. Som sortsforsøg2) 32-59 0,35 0 1 0 0 94 9,8 18,2 14,9 15,6 16,1 16,4
3. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 32 0,50 0 8 0 0 91 9,5 9,7 6,5 7,2 7,6 7,9
4. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 37-39 0,50 0 3 0 0 93 9,8 15,9 12,7 13,4 13,8 14,1
5. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 51-59 0,50 0 3 0 0 93 9,8 16,8 13,6 14,3 14,7 15,0
6. 0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 32 0,25 6 0 0 91 9,5 10,1 8,0 8,5 8,8 9,0
7. 0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 37-39 0,25 0 4 0 0 92 9,8 13,7 11,7 12,1 12,4 12,6
8. 0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 51-59 0,25 2 0 0 91 9,8 15,2 13,2 13,6 13,9 14,1
9. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 

0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 
32 

51-59 1,00 0 0,5 0 0 90 9,7 20,1 13,8 15,1 16,0 16,6
10. 0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 

0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 
32 

51-59 0,50 0 2 0 0 93 9,8 16,0 11,9 12,8 13,3 13,7
LSD 1-10 2,1

2009. 1 forsøg med meget bygrust og meldug Power
1. Ubehandlet - 0 0 5 15 0 81 10,0 63,1 - - - -
2. Som sortsforsøg2) 32-59 0,35 0 0,2 3 0 86 10,0 6,2 2,9 3,6 4,1 4,4
3. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 32 0,50 0 0,08 4 0 88 10,0 5,7 2,5 3,2 3,6 3,9
4. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 37-39 0,50 0 0,08 5 0 86 10,1 7,2 4,0 4,7 5,1 5,4
5. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 51-59 0,50 0 0,08 5 0 85 10,4 4,7 1,5 2,2 2,6 2,9
6. 0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 32 0,25 0 0,3 6 0 87 10,2 2,9 0,8 1,3 1,6 1,8
7. 0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 37-39 0,25 0 0,1 4 0 84 10,2 4,8 2,8 3,2 3,5 3,7
8. 0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 51-59 0,25 0 0,1 5 0 85 10,0 5,0 2,9 3,4 3,7 3,9
9. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 

0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 
32 

51-59 1,00 0 0,03 0,8 0 89 10,0 10,5 4,2 5,5 6,4 7,0
10. 0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 

0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 
32 

51-59 0,50 0 0,08 3 0 87 10,0 10,1 6,0 6,9 7,4 7,8
LSD 1-10 2,1

2009. 1 forsøg med meget bygrust og meldug Varberg
1. Ubehandlet - 0 0 2 23 0 90 9,7 54,6 - - - -
2. Som sortsforsøg2) 32-59 0,35 0 0 2 0 91 9,3 9,3 6,0 6,7 7,2 7,5
3. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 32 0,50 0 0,3 7 0 92 9,8 10,2 7,0 7,7 8,1 8,4
4. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 37-39 0,50 0 0,01 6 0 92 9,7 5,8 2,6 3,3 3,7 4,0
5. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 51-59 0,50 0 0 5 0 92 9,8 9,1 5,9 6,6 7,0 7,3
6. 0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 32 0,25 0 0,06 9 0 91 9,6 6,2 4,2 4,6 4,9 5,1
7. 0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 37-39 0,25 0 0 6 0 91 9,5 7,3 5,3 5,7 6,0 6,2
8. 0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 51-59 0,25 0 0,01 6 0 92 9,4 10,1 8,0 8,5 8,8 9,0
9. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 

0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 
32 

51-59 1,00 0 0 1 0 93 9,7 13,9 7,6 8,9 9,8 10,4
10. 0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 

0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 
32 

51-59 0,50 0 0 4 0 92 9,6 8,6 4,5 5,4 5,9 6,3
LSD 1-10 2,1

2009. 1 forsøg med meget bygrust og meldug Fairytale
1. Ubehandlet - 0 0 1 13 0 77 10,1 60,6 - - - -
2. Som sortsforsøg2) 32-59 0,35 0 0,03 2 0 80 9,9 7,8 4,5 5,2 5,7 6,0
3. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 32 0,50 0 0,01 4 0 79 10,1 7,5 4,3 5,0 5,4 5,7
4. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 37-39 0,50 0 0,01 4 0 82 10,1 3,7 0,5 1,2 1,6 1,9
5. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 51-59 0,50 0 0,03 3 0 80 10,1 4,7 1,5 2,2 2,6 2,9
6. 0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 32 0,25 0 0,06 4 0 81 10,0 6,4 4,4 4,8 5,1 5,3
7. 0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 37-39 0,25 0 0,03 4 0 80 9,9 3,9 1,9 2,3 2,6 2,8
8. 0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 51-59 0,25 0 0,03 4 0 79 10,0 4,7 2,7 3,1 3,4 3,6
9. 0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 

0,25 l Comet + 0,25 l Folicur EC 250 
32 

51-59 1,00 0 0,01 0,8 0 80 10,0 9,0 2,7 4,0 4,9 5,5
10. 0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 

0,125 l Comet + 0,125 l Folicur EC 250 
32 

51-59 0,50 0 0,01 1 0 77 10,1 8,0 3,9 4,8 5,3 5,7
LSD 1-10 2,1
1) Se tekst mht. betydning af sortering.
2) Der er anvendt 0,25 liter Folicur pr. ha og 0,1 liter Comet pr. ha, fordelt på en eller to behandlinger i de fleste forsøg.

Tabel 17. Fortsat
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Svampesprøjtning og sortering
Der er også målt kvalitetsparametre i for-
søgene i tabel 17. Der har ikke været nogen 
kornafregningsaftale siden 2006, men i afta-
len fra 2006 var retningslinjerne, at der ved 
en sortering under 90 blev fradraget 0,70 kr. 
pr. hkg pr. enhed under 90. Ved en sortering 
under 70 afregnes kornet som foderbyg. Som 
det fremgår af tabel 17, er sorteringen i malt-
bygsorterne Quench og Power under 90 i flere 
tilfælde i årets forsøg.
 Ses der på forsøgene i Quench, er sorte-
ringen forbedret fra 85 til over 90 i forsøget 
med det højeste smittetryk og i de øvrige fire 
forsøg fra 88 til 92 ved den bedste strategi. 
Forbedringen af sorteringen kommer hele 
partiet til gode, og forbedringen i sorteringen 

i forsøget med højt smittetryk ved det høje-
ste nettomerudbytte svarer til 257 kr. pr. ha 

H
kg

 p
r. 

ha

Omkostning til svampemiddel og kørselNettoudbytte

Vårbyg, svampestrategier
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Figur 6. Opnåede brutto- og nettoudbytter for forskellige svampestrategier i de fem forsøg i 
tabel 17. Nettoudbytterne er beregnet ved en kornpris på 75 kr. pr. hkg. De respektive forsøgsled 
er markeret med tallene 1 til 10 umiddelbart under søjlerne.

Tabel 18. De fire vårbygsorters modtagelig-
hed for svampesygdomme (SortInfo)

Sort Meldug1) Byg-
bladplet1)

Byg-
rust1)

Skold-
plet1)

Ramu-
laria1)

Quench -1 1 3 - 3
Power 3 2 1 1 2
Varberg 3 2 1 - 2
Fairytale 1 0 1 - 2

1)  Karakter 0-3, hvor 0 = ikke modtagelig, 3 = meget modtagelig, 
-1 = mlo-resistens mod meldug.

Tabel 19. Sygdomsudviklingen i forsøg med 
svampebekæmpelse i fire vårbygsorter

Sygdomsangreb
Pct. dækning (ubehandlet)

27/5 7/6 14/6 30/6

2009. 5 forsøg
Quench
Meldug 0 0 0 0,03
Bygrust 0 0,4 0,8 9
Bygbladplet 0,1 0,2 0,2 0,2
Skoldplet 0 0 0 0,03

Power
Meldug 6 7 6 7
Bygrust 0 0,4 0,6 2
Bygbladplet 0 0 0 0,7
Skoldplet 0 0 0 0,03

Varberg
Meldug 7 9 6 9
Bygrust 0 0,2 0,4 1
Bygbladplet 0 0 0 0,8
Skoldplet 0 0 0 0,03

Fairytale
Meldug 6 7 5 4
Bygrust 0 0 0,01 0,4
Bygbladplet 0 0 0 0,2
Skoldplet 0 0 0,01 0,02

Vækststadium 32 41 53 68
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og til 100 kr. pr. ha i gennemsnit af de øv-
rige forsøg. I Power er sorteringen kun under 
90 i forsøget med det høje smittetryk, og her 
svarer forbedringen i sorteringen til 307 kr. 
pr. ha i forsøgsleddet med det højeste netto-
merudbytte. Forsøgene viser, at rentabiliteten 
i svampebekæmpelse ved højt smittetryk ofte 
er bedre i maltbygsorter end i foderbygsorter, 
fordi der nogle gange også opnås en forbed-
ret sortering. Ved lavt smittetryk opnås typisk 
ikke en forbedret sortering ved svampesprøjt-
ning.

Sygdomme og kvalitet i foder- og 
maltbyg
I tabel 20 ses resultaterne af forsøg, der har til 
formål at belyse effekten af svampebekæm-
pelse, målt på udbytte, maltbygkvalitet og 
foderværdi. Forsøgene er udført i maltbygsor-
terne Power (to forsøg), Quench og Rosalina. 
I de to forsøg i Power har der været meldug, 
og disse forsøg er vist for sig selv. I de øv-
rige to forsøg har der været svage angreb af 
svampesygdomme, og der er ved alle strate-
gier kun opnået urentable merudbytter. I de to 
forsøg i Power er melduggen kommet tidligt, 

og det højeste nettomerudbytte er høstet i for-
søgsled 2, hvor der er behandlet to gange mod 
meldug. I forsøgsled 6, hvor der er behandlet 
med Amistar + Proline på det sene tidspunkt, 
er der dog opnået næsten samme nettomerud-
bytte. Mange af de anvendte svampemidler 
i forsøgsplanen har kun moderat effekt mod 
meldug. Det gælder Bell, Amistar og Comet, 
hvor der er resistens hos meldug mod strobi-
luriner.
 Sorteringen er god i alle forsøgsled inklusi-
ve ubehandlet. I forsøgene er det i lighed med 
året før belyst, hvilken betydning svampebe-
kæmpelse har for foderværdien til svin. Fo-
derværdien er i forsøgene ikke nævneværdigt 
påvirket af svampesprøjtning.

Begyndende angreb af bygrust. Den ser i star-
ten meget ”uskyldig” ud, men kan ved kraf-
tige angreb være meget udbyttenedsættende 
i modtagelige sorter. (Foto: Ghita Cordsen 
Nielsen, Landscentret, Planteproduktion).

Gulrust i vårbyg. Angreb af gulrust i vårbyg 
ses meget sjældent, men er fundet i ganske en-
kelte tilfælde i 2009. Det vurderes, at smitten 
er spredt fra triticale. (Foto: Ghita Cordsen 
Nielsen, Landscentret, Planteproduktion).
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Skadedyr
Angrebene af bladlus har været kraftige i en 
del marker, men de er kommet relativt sent og 
har været svagere end i vinterhvede. Kornblad-
billelarver har optrådt med moderate angreb. I 
figur 7 ses udviklingen af bladlus i Planteavls-
konsulenternes Registreringsnet i 2009.

 
Bekæmpelse af bladlus – sprøjte-
teknik
I tabel 21 ses resultatet af to forsøg, hvor ef-
fekten af to forskellige dysetyper og vand-
mængder ved bekæmpelse af bladlus er be-
lyst. Der er sprøjtet den 29. juni henholdsvis 

Tabel 20. Effekt af svampesprøjtning på udbytte og kvalitet. (F21, F22, F23)

Vårbyg Sta-
dium

Be-
hand-
lings-

in-
deks

Pct. dækning med
Pct. rå-
protein 

i 
tørstof 

Sorte-
ring, 
pct. 

kerner 
> 2,5 mm

FEsv 
pr. 

100 kg 
stan-
dard-
vare

Hkg kerne pr. ha

bygblad-
plet

mel-
dug

byg-
rust

Udb. 
og 

mer-
udb.

Netto-
mer-
udb.1)

ca. 22/6

2009. 2 forsøg med meget meldug
1. Ubehandlet - 0 0 7 2 10,1 92 108,5 65,1 -
2. 0,375 l Ceando 

0,75 l Bell 
32 

39-45 1,40 0 0,5 0,3 10,1 93 - 9,3 3,2
3. 1,125 l Bell 39-45 1,35 0 4 0,3 10,2 92 - 7,1 1,7
4. 0,75 l Bell 39-45 0,90 0 4 0,3 10,2 93 - 4,4 0,5
5. 0,5 l Bell + 0,15 l Comet 39-45 0,75 0 4 0,3 10,0 94 - 5,6 2,1
6. 0,25 l Amistar + 0,2 l Proline EC 250 39-45 0,50 0 4 0,3 10,3 94 107,4 6,3 3,1
7. 0,375 l Bell 39-45 0,45 0 5 0,3 10,1 93 - 5,0 2,7
8. 0,25 l Amistar + 0,4 l Kando 39-45 0,58 0 4 0,3 10,1 93 109,7 4,2 1,4
LSD 1-8 2,8
LSD 2-8 ns

2009. 2 forsøg, øvrige
1. Ubehandlet - 0 1 0 0 9,2 96 105,3 74,1 -
2. 0,375 l Ceando 

0,75 l Bell 
32 

39-45 1,40 0,6 0 0 9,2 97 - 3,4 -2,7
3. 1,125 l Bell 39-45 1,35 0,6 0 0 9,2 98 - 2,8 -2,6
4. 0,75 l Bell 39-45 0,90 0,7 0 0 9,2 97 - 1,7 -2,2
5. 0,5 l Bell + 0,15 l Comet 39-45 0,75 0,4 0 0 9,3 97 - 2,6 -0,9
6. 0,25 l Amistar + 0,2 l Proline EC 250 39-45 0,50 0,3 0 0 9,3 97 105,5 2,4 -0,8
7. 0,375 l Bell 39-45 0,45 0,5 0 0,01 9,2 97 - 1,6 -0,7
8. 0,25 l Amistar + 0,4 l Kando 39-45 0,58 0,4 0 0,01 9,3 96 105,9 1,6 -1,2
LSD 1-8 1,4
LSD 2-8 ns

2008-2009. 8 forsøg
1. Ubehandlet - 0 0,3 6 2 10,8 96 105,5 62,0 -
2. 0,375 l Ceando2) 

0,75 l Bell 
32 

39-45 1,40 0,1 0,1 0,3 10,9 97 - 3,8 -2,3
3. 1,125 l Bell 39-45 1,35 0,2 1 0,5 10,8 96 - 2,9 -2,5
4. 0,75 l Bell 39-45 0,90 0,2 1 0,6 10,9 96 - 1,7 -2,2
5. 0,5 l Bell + 0,15 l Comet 39-45 0,75 0,1 1 0,5 10,8 97 - 2,6 -0,9
6. 0,25 l Amistar + 0,2 l Proline EC 250 39-45 0,50 0,07 1 0,4 10,9 97 105,7 2,4 -0,8
7. 0,375 l Bell 39-45 0,45 0,1 1 0,5 10,9 97 - 2,1 -0,2
LSD 1-7 1,5
LSD 2-7 1,3

2007-2009. 11 forsøg
1. Ubehandlet - 0 3 5 1 10,9 95 105,4 59,0 -
2. 0,375 l Ceando2) 

0,75 l Bell 
32 

39-45 1,40 1 0,1 0,2 11,0 96 - 5,2 -0,9
4. 0,75 l Bell 39-45 0,90 1 0,8 0,4 11,1 96 - 3,4 -0,5
5. 0,5 l Bell + 0,15 l Comet 39-45 0,75 1 0,8 0,4 11,0 96 - 3,7 0,2
6. 0,25 l Amistar + 0,2 l Proline EC 250 39-45 0,50 1 0,7 0,3 11,1 96 105,6 3,7 0,5
LSD 1-6 1,6
LSD 2-6 1,0

1) Maltbygpris 95 kr. pr. hkg.
2) I 2008 blev der anvendt 0,5 liter Capalo pr. ha (Opus + Flexity + Corbel) i vækststadium 32 i forsøgsled 2.
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den 2. juli (vækststadium 55 henholdsvis 72), 
fordi bladlusene har opformeret sig relativt 
sent. Der er kørt 7 km i timen i alle de behand-
lede forsøgsled. Bladlusene i vårbyg sidder på 
stråbasis i bunden af afgrøden og kan derfor 
være svære at ramme, især i en tæt afgrøde. 
Den kompakte luftinjektionsdyse giver større 
dråber end lavdriftdyserne, og dråberne skulle 
derfor bedre nå ned i bunden af afgrøden.
 Det fremgår, at der ikke er sikre forskelle i 
hverken effekt eller merudbytte mellem de tre 
afprøvede teknikker.
 Nederst i tabellen ses resultatet fra seks for-
søg de senere år. Der har heller ikke her været 
sikre forskelle på de tre teknikker, men der 
har været en tendens til en bedre effekt både 
ved at øge vandmængden fra 100 til 200 liter 
pr. ha og ved at benytte de kompakte luftin-
jektionsdyser. Der er dog ikke fundet sikre 
udbytteforskelle mellem de tre sprøjteteknik-
ker. Der har været mange bladlus i forsøgene, 
men først relativt sent, hvorfor de opnåede 
merudbytter er relativt lave.

Vårbyg 2004 - 2009, bladlus
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Figur 7. Udviklingen af bladlus i Planteavls-
konsulenternes Registreringsnet i 2004 til 
2009.

Kornbladlus har været meget udbredt i 2009, 
men først og fremmest i hvede. I vårbygaks 
er der dog også set kornbladlus. På billedet 
ses også en mariehønelarve. Mariehøns æder 
bladlus, men har ikke været i stand til at gøre 
det af med de kraftige angreb i 2009. (Fotos: 
Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret, Plante-
produktion).

Tabel 21. Bladlus i vårbyg – sprøjteteknik. 
(F24, F25)

Vårbyg Liter 
vand

Pct. strå med 
bladlus, antal dage 

efter sprøjtning
Hkg kerne

pr. ha

7 14 21
Udb. 
og 

mer-
udb. 

Net-
to-

mer-
udb.

2009. 2 forsøg
1. Ubehandlet - 94 11 0 67,9 -
2. Lavdriftsdyse 015 100 3 2 0 3,2 1,5
3. Lavdriftsdyse 03 200 3 2 0 4,1 2,5
4. Kompakt 

luftinjektionsdyse 03 200 2 2 0 2,9 1,2
LSD 1-4 ns
LSD 2-4 ns

2006 og 2008-2009. 6 forsøg 5 fs.
1. Ubehandlet - 74 47 22 57,9 -
2. Lavdriftsdyse 015 100 28 30 13 1,7 0,1
3. Lavdriftsdyse 03 200 29 27 11 1,9 0,3
4. Kompakt 

luftinjektionsdyse 03 200 26 22 15 2,0 0,4
LSD 1-4 ns
LSD 2-4 ns

Led 2-4 behandlet med 0,1 liter Mavrik 2F pr. ha i stadium 52-67.
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Canyon er højestydende i 2009

Canyon er den højestydende havresort i årets 
landsforsøg. Sorten præsterer et merudbytte på 
7 procent i forhold til målesorten Pergamon. 
I sidste års landsforsøg gav Canyon til sam-
menligning et udbytte, der var hele 11 procent 
mindre end målesortsblandingens. Sidste års 
højestydende sort, dværgsorten Buggy, giver 
i 2009 et merudbytte på 2 procent i forhold til 
målesorten.
 I landsforsøgene 2009 er den gennemførte 
svampebekæmpelse rentabel i 12 af sorterne. 
Det højeste nettomerudbytte for svampebe-
kæmpelsen på 1,6 hkg pr. ha er høstet i num-
mersorten Baub 06.8081. 
 Prøver fra landsforsøgene med havresor-
ter blev igen i 2008 analyseret for indhold 
af foderenheder til svin. I forsøgene blev det 
største udbytte af foderenheder til svin høstet 
i dværgsorten Buggy.
 Der bør altid vælges en havresort, der har 
givet et stort og stabilt udbytte gennem flere 
års forsøg. Som hjælp til sortsvalget er for-
holdstallene for udbytte for de seneste et til 
fem år i sortsforsøgene i havre vist i tabel 1.

Vælg en havresort, der

•  har givet et stort og stabilt udbytte gen-
nem flere års afprøvning,

•  har en god resistens mod meldug og 
havrebladplet,

•  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 havrecystenematoder. 

Se www.SortInfo.dk for oplysninger om 
sorternes resistens mod havrecystenema-
toder.

Strategi

Flere informationer om havresorter  
findes på www.SortInfo.dk.

Læ
sm

ere

Tabel 1. Forholdstal for udbytte af havresor-
ter 2005 til 2009

Havre 2005 2006 2007 2008 2009

Pergamon 105 107 100 100
Flämingsprofi 100 106 107 110 106
Dominik 101 99 110 100 103
Freddy 104 104 102 99 97
Rajtar 103 108 104 104
Canyon 109 89 107
Aveny 105 103 104
Scorpion 106 102 104
Blanding1) 106 101 100
Flämingsgold 107 105
Buggy 113 102
SG-K 051162 99 99
Baub 06.8081 104
Nord 06/106 103
BAU 031.01.22 103
KWS Contender 101
MAX 99
Nord 07/123 99
Espresso 98
Bor 03182 97
Belino II 90

1) Pergamon, Freddy, Dominik.

Angreb af havrepletbakteriose har i 2009 væ-
ret mere udbredt end normalt. Bakterien tri-
ves bedst i fugtigt og køligt vejr. Der er ingen 
muligheder for kemisk bekæmpelse. (Foto: 
Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret, Plante-
produktion).
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Sortsforsøg
I alt 20 havresorter er i 2009 afprøvet i lands-
forsøgene. Det er fem sorter mere end sidste 
år. Sortsblandingen er med for tredje år og er 
den samme som sidste år. Formålet med sorts-
blandingen er at undersøge, om man også i 
havre kan anvende en sortsblanding som må-
lesort. Det tyder resultaterne foreløbig på, idet 
der i blandingen hvert år opnås et udbytte, der 
er på niveau med eller større end gennemsnit-
tet af de tre sorter hver for sig.
 Målesorten er igen i år Pergamon, der sidste 
år var målesort for første gang. I gennemsnit 
af årets otte forsøg er der høstet 71,7 hkg pr. ha 
i målesorten. Det er det højeste udbytteniveau 
i landsforsøgene siden år 2000 og hele 19 hkg 
pr. ha mere end i 2008 og 9,5 hkg mere end i 
2007, hvor målesorten var Markant. Resulta-
terne af årets landsforsøg med havresorter er 
vist i tabel 2. I 2009 varierer rumvægten fra 
48,0 kg pr. hl i sorten KWS Contender til 54,5 
kg pr. hl i sorten Canyon og ligger således på 
et lidt lavere niveau end sidste år.

Resultaterne af årets fire forsøg med havre-
sorter med og uden svampebekæmpelse ses i 
tabel 3. 
 Den gennemførte bekæmpelse er fastlagt 
under hensyn til årets sygdomsangreb. Sam-
tidig er det tilstræbt, at indsatsen med svam-
pemidler svarer til måltallet for havre i Pesti-
cidplan 2004-2009, dvs. behandlingsindekset 
er 0,15. Årets fem forsøg er alle behandlet 
en gang med 0,15 liter Folicur EC 250 pr. 
ha, hvilket svarer til behandlingen de foregå-
ende år. Der er i 2009 høstet statistisk sikre 
merudbytter for svampebekæmpelsen i 15 af 
sorterne. Omkostningen ved den gennemførte 
svampebekæmpelse svarer til godt 1,5 hkg pr. 
ha inklusive udbringning. Den forholdsvis be-
skedne indsats er rentabel i 12 af de afprøvede 
havresorter.

Tabel 2. Havresorter med svampebekæm-
pelse, landsforsøgene 2009. (G1)

Havre

Udb. og merudb., hkg pr. ha
Fht. for
udbytte

Rum-
vægt,

kg pr. hlØerne Jylland Hele 
landet

Antal forsøg 3 5 8 8
Pergamon 67,7 74,1 71,7 100 53,0
Canyon 4,6 5,6 5,2 107 54,5
Flämingsprofi 1,5 5,7 4,1 106 50,3
Flämingsgold 1,6 5,4 4,0 106 49,5
Aveny 2,2 3,6 3,0 104 51,2
Baub 06.8081 0,4 4,6 3,0 104 51,8
Rajtar 2,4 3,2 2,9 104 51,8
Scorpion 0,7 4,1 2,8 104 51,5
BAU 031.01.22 -0,5 4,0 2,3 103 50,0
Nord 06/106 0,6 3,1 2,2 103 51,4
Dominik 0,5 2,2 1,6 102 50,8
KWS Contender -0,4 2,6 1,5 102 48,0
Buggy -2,6 3,5 1,2 102 48,1
Blanding1) -1,1 0,9 0,1 100 52,3
SG-K 051162 -2,3 0,3 -0,7 99 52,4
MAX -2,2 -0,1 -0,9 99 54,1
Nord 07/123 -2,5 0,0 -1,0 99 53,7
Espresso -4,1 -0,1 -1,6 98 51,6
Freddy -4,0 -0,9 -2,1 97 53,4
Bor 03182 -4,2 -0,8 -2,1 97 49,2
Belino II -10,6 -5,6 -7,5 90 52,7
LSD 5,1 4,3 3,1

1) Pergamon, Freddy, Dominik.

Tabel 3. Havresorter med og uden svampebe-
kæmpelse, 2009. (G2)
A: Ingen svampebekæmpelse
B: 0,15 liter Folicur EC 250 pr. ha på en 
gang. (BI = 0,15)

Havre

Procent 
dækning med

Udbytte,
hkg kerne 

pr. ha

Merudbytte 
for svampe-
bekæmpelse,

hkg pr. ha, B-A1)

mel-
dug

havre-
bladplet A B brutto netto

Antal forsøg 4 4 4 4
Pergamon 0,1 0,07 66,3 67,9 1,6 0,1
Canyon 0 0,6 72,6 75,2 2,6 1,1
Rajtar 0,3 0 70,3 71,3 1,0 -0,5
Flämingsgold 0,02 0,04 69,4 71,0 1,6 0,1
Scorpion 0,3 0,2 69,7 70,3 0,6 -0,9
Baub 06.8081 0,04 0,01 67,2 70,3 3,1 1,6
Flämingsprofi 0,02 0,03 69,2 70,2 1,0 -0,5
Dominik 0,2 0 67,6 70,0 2,4 0,9
Aveny 2 0,2 67,5 69,9 2,4 0,9
BAU 031.01.22 1 0,04 66,8 68,9 2,1 0,6
KWS Contender 0,09 0,01 68,4 68,9 0,5 -1,0
Nord 06/106 0,4 0,01 66,7 68,7 2,0 0,5
Buggy 0,06 0 66,6 68,3 1,7 0,2
Blanding2) 0,3 0 66,1 68,0 1,9 0,4
SG-K 051162 0,4 0 66,4 67,3 0,9 -0,6
MAX 0,05 0,07 66,2 67,0 0,8 -0,7
Espresso 0,4 0 64,4 66,9 2,5 1,0
Nord 07/123 0,1 0,06 64,5 66,9 2,4 0,9
Freddy 0,9 0,01 64,0 66,5 2,5 1,0
Bor 03182 1 0,4 61,7 64,0 2,3 0,8
Belino II 0,2 0 59,1 58,7 -0,4 -1,9
LSD 3,5 3,5 1,0

1) LSD for vekselvirkning mellem sort og svampebekæmpelse: ns.
2) Pergamon, Freddy, Dominik.
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Foderværdi i havresorter 2008
Ligesom de foregående år blev udvalgte hav-
resorter i landsforsøgene 2008 analyseret for 
indhold af foderenheder. Prøver af i alt seks 
havresorter i landsforsøgene blev analyseret. 
Det er det samme antal sorter som i 2007. 
Som tidligere 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 skulle sikre, 
at analyserne med størst mulig sikkerhed vi-
ser forskelle i sorternes kvalitet til svinefoder. 
Prøver fra høst 2009 er i øjeblikket ved at 
blive analyseret for foderværdi. Analyseresul-
taterne fra 2009 vil blive publiceret, så snart 
de foreligger. 
 Analyseresultaterne fra høst 2008 er præ-
senteret i tabel 4. I 2008 var der en forskel 
i indholdet af foderenheder på 6,3 FEsv pr. 
hkg mellem sorten med det laveste indhold, 
Freddy, og sorten med det højeste indhold, 
Dominik. Det er en noget mindre forskel end 
i de foregående år. Dværgsorten Buggy præ-
sterede i undersøgelsen det største udbytte af 
foderenheder, svarende til 5.677 FEsv pr. ha. 
Det er små 1.000 FEsv pr. ha mere end sorten 
Freddy, der er blandt de mest dyrkede sorter 
til høst 2009.

Supplerende forsøg med havresorter
Der er i 2009 gennemført seks supplerende 
forsøg med et udvalg af de havresorter, der af-
prøves i landsforsøgene. Resultaterne af disse 
forsøg ses i tabel 5. Det gennemsnitlige ud-
bytte ligger på samme niveau som i landsfor-
søgene. Bortset fra sorten Aveny, der klarer sig 
lidt bedre i landsforsøgene, rangerer sorterne i 
de supplerende forsøg stort set som i landsfor-
søgene. Det største udbytte er i de supplerende 
forsøg høstet i sorten Flämingsprofi, der også 
klarer sig godt i landsforsøgene.

Havresorternes egenskaber og 
udbredelse
I tabel 6 ses et uddrag af registreringerne i 
årets observationsparceller med havre. Der 
er som sidste år registreret fire dages forskel 
på modningstidspunktet mellem den tidligste 
sort, Canyon, og den sildigste sort, nummer-
sorten Bor 03182. I årets observationsparcel-

ler varierer strålængden fra 57 cm i dværgsor-
ten Buggy til 94 cm i Espresso. Der er ikke 
konstateret lejesæd i observationsparcellerne 
med havre i 2009. Til gengæld er der, ligesom 
sidste år, observeret store forskelle i sorter-
nes tendens til nedknækning af strå. Mindst 
nedknækning, svarende til karakteren 0,5, er 
observeret i dværgsorten Buggy, der også i 
2008 var knækket mindst ned. Størst tendens 
til nedknækning er set i sorten Espresso, der 
har fået karakteren 9,0.
 Angrebene af meldug er i årets observa-
tionsparceller næsten lige så kraftige som i 
2008. De kraftigste angreb af meldug er obser-
veret i sorterne Aveny og Bor 03182 med 22 

Tabel 4. Havresorternes rangering i forhold 
til udbyttet af foderenheder, FEsv pr. ha, 
landsforsøg 2008. Se afsnittet Sorter, anmel-
dere, priser, midler og principper 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 7 7 7   
Dominik 93,7 95,7 57,7 100 52,8 4.947 5.053
Buggy 93,0 95,1 57,7 113 59,7 5.552 5.677
Scorpion 93,5 95,4 57,7 102 54,0 5.049 5.152
Aveny 91,7 93,4 57,7 103 54,6 5.007 5.100
Blanding1) 92,5 94,6 57,7 101 53,1 4.912 5.023
Pergamon 89,1 91,9 57,9 100 52,7 4.696 4.843
Freddy 87,4 90,1 57,0  99 52,3 4.571 4.712
LSD ns ns      

1) Pergamon, Freddy, Dominik.

Tabel 5. Havresorter med svampebekæm-
pelse, supplerende forsøg 2009. (G3)

Havre

Havre-
bladplet, 

pct. 
dækning 

Meldug, 
pct. 

dækning
Leje-
sæd1)

Udb. 
og mer-

udb., 
hkg pr. 

ha

Fht.
for 
ud-

bytte

Rum-
vægt,

kg pr. hl

Antal forsøg 6 5 6 6 6
Pergamon 0,6 0,3 1 73,3 100 54,6
Flämingsprofi 0,8 0,3 2 4,7 106 51,0
Rajtar 1 0,01 1 3,2 104 51,8
Flämingsgold 0,4 0,1 2 3,0 104 50,7
Scorpion 0,8 0,03 1 1,5 102 53,8
Dominik 1 0,01 0 1,4 102 51,5
Aveny 0,2 0,1 1 -0,1 100 53,0
Blanding2) 0,6 0,02 0 -0,3 100 53,4
Freddy 0,2 0,07 1 -2,4 97 54,2
LSD 2,2

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd. 2) Pergamon, Freddy, Dominik. 
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procent dækning. Aveny har også de seneste 
par år været kraftigst angrebet af meldug. Det 
svageste angreb er set i sorten Canyon med 
kun 0,2 procent dækning med meldug. Der 
er ligesom sidste år ikke registreret angreb af 
havrebladplet i årets observationsparceller.
 Ved valg af havresort er udbyttestabiliteten 
en afgørende faktor. Det gennemsnitlige for-
holdstal for udbytte gennem de seneste to til 
fem år er vist i tabel 7 for de havresorter, der 
har været afprøvet i perioden. Sammenholdt 
med resultaterne i tabel 1 giver resultaterne 
i tabel 7 et godt mål for udbyttestabiliteten i 
sorterne.
 Otte havresorter har udgjort mere end 1,0 
procent af salget af certificeret udsæd til høst 
2009. Sorternes andel af salget fremgår af 
tabel 8. De fire sorter Dominik, Pergamon, 
Freddy og Flämingsprofi har tilsammen ud-
gjort næsten 90 procent af salget. Den mest 
sælgende sort, Dominik, er den eneste blandt 
de solgte sorter, der er resistent mod havrecy-
stenematoder.

Tabel 6. Havresorternes egenskaber, obser-
vationsparcellerne 2009

Havre Mod-
ning

Strå-
længde,

cm

Kar. 
for ned-
knæk. af 

strå1)

Procent 
dækning 

med
meldug

Antal forsøg 5 5 2 13
Aveny 6/8 93 4,0 22
BAU 031.01.22 8/8 81 5,0 19
Baub 06.8081 6/8 85 8,0 9
Belino II 8/8 73 1,0 7
Blanding2) 7/8 85 2,0 15
Bor 03182 9/8 79 1,5 22
Buggy 8/8 57 0,5 8
Canyon 5/8 92 2,0 0,2
Dominik 7/8 82 3,5 15
Espresso 6/8 94 9,0 15
Flämingsgold 6/8 82 5,0 8
Flämingsprofi 8/8 90 6,5 17
Freddy 7/8 88 2,0 16
KWS Contender 7/8 86 3,0 10
MAX 7/8 88 3,5 12
Nord 06/106 7/8 90 3,0 15
Nord 07/123 8/8 84 2,5 9
Pergamon 7/8 86 1,5 9
Rajtar 8/8 88 4,5 7
SG-K 051162 6/8 88 4,5 6
Scorpion 8/8 89 6,0 17

1) Skala 0-10, 0 = ingen nedknækning.
2) Pergamon, Freddy, Dominik.

Nøgen brand i havre har været mere udbredt 
end normalt i 2009. Det meste havreudsæd 
sælges ubejdset i Danmark. Hvis nøgen havre-
brand bliver mere udbredt, er det nødvendigt 
at være mere opmærksom på svampen, og det 
kan blive nødvendigt at få et virksomt bejdse-
middel godkendt til de tidlige generationer. 
(Foto: Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret, 
Planteproduktion).

Tabel 7. Forholdstal for udbytte i havresor-
ter, landsforsøg, gennemsnit af to til fem år

Havre 2005-2009 2006-2009 2007-2009 2008-2009

Pergamon 103 102 100
Flämingsprofi 106 107 108 108
Dominik 103 103 104 102
Freddy 101 101 99 98
Rajtar 105 105 104
Aveny 104 104
Scorpion 104 103
Canyon 102 98
Buggy 108
Flämingsgold 106
Blanding1) 101
SG-K 051162 99

1) Pergamon, Freddy, Dominik.
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Sygdomme
I figur 1 ses udviklingen af skadegørere i 
havre i 2009 i Planteavlskonsulenternes Re-
gistreringsnet. Fra omkring midten af juni har 
der været relativt kraftige angreb af meldug i 
flere marker. Der har i flere marker også været 
kraftige angreb af bladlus, mens angrebene af 
kornbladbillelarver har været moderate.

Tabel 8. Havresorter, der har dækket over 1,0 
procent af udsædssalget i 2009. Procent af 
solgt udsæd

Høstår 2005 2006 2007 2008 2009

Dominik1) 1 5 17 12 34
Pergamon 2 22
Freddy 33 32 43 45 21
Flämingsprofi 7 16 12
Duffy 8 5
Ivory 1 6 3
Rajtar 2 3 2
Bessin 1
Andre sorter 65 63 30 9 0

1) Resistent mod havrecystenematoder.

20 21 22 23 24 25 27
Ugenr.

Havre 2009 

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

Pc
t. 

ob
s.

 m
ed

 >
 2

5 
%

 a
ng

re
bn

e 
pl

an
te

r 

60

Bladlus Kornbladbillelarve
Havrebladplet Meldug

26

Figur 1. Udviklingen af skadegørere i havre 
i 2009 i Planteavlskonsulenternes Registre-
ringsnet.

Angrebene af kornbladbillelarver har været 
moderate i 2009. Her den voksne bille, som 
lægger æg på bladene. (Foto: Erik Nygaard 
Pedersen, LandboMidtØst).

Fra omkring midten af juni har der været re-
lativt kraftige angreb af meldug i flere hav-
remarker. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, 
Landscentret, Planteproduktion).
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Vårhvede – sorter

Trappe er topscorer i 2009

Sorten Trappe har været blandt de hø-
jestydende sorter de foregående år og er den 
højestydende sort i årets landsforsøg med 
vårhvedesorter. Trappe giver i år et udbytte, 
der er 5 procent større end i den nye målesort 
Amaretto. Sorten Alora, der i landsforsøgene 
2009 giver det næststørste udbytte, giver et 
udbytte, der er 2 procent større end i måle-
sorten.
 Udbyttestabiliteten gennem flere år er en 
afgørende parameter ved valg af vårhvede-
sort. Som hjælp til sortsvalget er forholdstal 
for udbytte i de seneste fem års forsøg med 
vårhvedesorter vist i tabel 1.
 Kun seks vårhvedesorter er afprøvet i årets 
landsforsøg. Det er en sort mindre end sidste 
år. Amaretto er ny målesort i årets forsøg. Den 
afløser sorten Vinjett, der har været målesort 
de foregående ni år. Der er som gennemsnit 
af årets seks gennemførte landsforsøg høstet 
63,4 hkg pr. ha i målesorten. Det er en stig-
ning på 4,8 hkg pr. ha i forhold til i 2008 og 
0,1 hkg pr. ha mere end i 2007. Vårhvedesor-
ternes udbytte, opdelt på Øerne, Jylland og 
hele landet, ses i tabel 2.
 De målte kvalitetsegenskaber i de afprø-
vede sorter er vist til højre i tabel 2. Vårhvede 
dyrkes i Danmark primært til melfremstilling. 
Derfor er det væsentligt med et højt protein- 
og glutenindhold, gerne kombineret med en 
høj rumvægt. I 2009 er det højeste procentvise 
indhold af både protein og gluten målt i sorten 
KWS Scirocco, mens den højeste rumvægt er 
målt i nummersorten SW 45456.

Tabel 1. Forholdstal for udbytte i vårhvede-
sorter 2005 til 2009

Vårhvede 2005 2006 2007 2008 2009

Amaretto1) 102 109 109 108 100
Trappe 109 109 112 115 105
Alora 105 102
SW 45456 100
Tercie 98
KWS Scirocco 95

1) Målesort: 2005 til 2008: Vinjett; 2009: Amaretto.
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Sortsforsøg
I 2009 er der gennemført tre forsøg med og 
uden svampebekæmpelse i vårhvedesorterne. 
Resultaterne er vist i tabel 3. Svampebekæm-
pelsen i forsøgene er gennemført ad en eller 
to gange. Forsøgene er behandlet med 0,4 li-
ter Rubric pr. ha eller 0,15 liter Tern + 0,25 
liter Rubric pr. ha. Der er i alle de seks afprø-
vede sorter opnået et signifikant merudbytte 
for den gennemførte svampebekæmpelse. Det 
højeste merudbytte på 6,6 hkg pr. ha er høstet 
i sorten Trappe. Svampebekæmpelsen, der er 
gennemført i årets forsøg, svarer til en udgift 
på cirka 3,8 hkg pr. ha. På trods af den lave 
kornpris på 80 kr. pr. hkg er den gennemførte 
svampebekæmpelse rentabel i alle de afprø-
vede sorter, undtagen i målesorten Amaretto.

Vårhvedesorternes egenskaber og 
udbredelse
Et uddrag af registreringerne i årets observa-
tionsparceller er vist i tabel 4. I 2009 har der 
kun været to dages forskel i modenhedsdatoen 
mellem den tidligste sort Alora og de sildigste 
sorter Amaretto og Trappe. Strålængden har i 
årets observationsparceller varieret fra 69 cm 
i sorten Tercie til 84 cm i sorten Amaretto. Der 
er i år observeret lidt mindre lejesæd end i de 
foregående år. Mest lejesæd er set i sorterne 
Alora, KWS Scirocco, SW 45456 og Tercie, 
svarende til karakteren 2, og mindst, svarende 
til karakteren 1, er observeret i sorterne Ama-
retto og Trappe.

Der er ikke registreret angreb af meldug og 
Septoria i årets observationsparceller. Til gen-
gæld er der set angreb af gulrust på en del af 
lokaliteterne. De kraftigste gulrustangreb er 
observeret i sorten KWS Scirocco med gen-
nemsnitligt 16 procent dækning, mens de sva-
geste angreb er observeret i sorten Tercie med 
0,3 procent dækning. 
 Der udbydes kun et beskedent antal vår-
hvedesorter i Danmark. Det er blandt andet en 
følge af, at vårhvedearealet på landsplan det 
seneste par år har udgjort under 10.000 ha. En 
oversigt over de sorter, der er solgt certificeret 
udsæd af i foråret 2009, er vist i tabel 5. Ama-
retto er den dominerende sort på markedet og 

Tabel 2. Vårhvedesorter, landsforsøg 2009, 
med svampebekæmpelse. (H1)

Vårhvede

Udbytte og 
merudbytte, 
hkg pr. ha

Fht. 
for 
ud-

bytte

Pct. 
rå-

pro-
tein

Pct.
glu-
ten

Pct.
sti-

velse

Rum-
vægt,
kg pr. 

hlØer-
ne

Jyl-
land

Hele 
landet

Antal forsøg 3 3 6 6 6 6 6
Amaretto 64,7 62,1 63,4 100 11,1 21,1 71,3 80,1
Trappe 3,4 2,6 3,0 105 10,5 18,8 70,3 80,3
Alora 2,4 0,6 1,5 102 10,9 20,0 69,9 80,8
SW 45456 -0,1 -0,5 -0,3 100 11,1 20,9 69,9 80,9
Tercie -1,5 -0,6 -1,1  98 11,3 21,3 69,5 79,7
KWS 
Scirocco -1,7 -4,0 -2,9  95 12,5 24,8 68,0 80,4
LSD ns ns 2,7

Tabel 3. Vårhvedesorter med og uden svam-
pebekæmpelse 2009. (H2)
A: Ingen svampebekæmpelse
B: 0,4 liter Rubric pr. ha (BI = 0,4) ad en el-
ler to gange eller 0,15 liter Tern + 0,4 liter 
Rubric pr. ha (BI = 0,4), udbragt ad to gange

Vårhvede

Pct. dækning i A med
Udbytte, 
hkg kerne 

pr. ha

Merudbytte 
for svampe-
bek., hkg pr. 

ha, B-A1)

brun-
rust

mel-
dug

gul-
rust

Sep-
toria A B brutto netto

Antal forsøg 3 3 3 3 3 3
Amaretto 0,3 0,03 0,4 0,8 53,0 56,8 3,8 0,0
Trappe 1 0 0,4 0,6 53,5 60,1 6,6 2,8
Alora 0 0,03 0,6 0,9 53,1 59,2 6,1 2,3
SW 45456 0 0 0 0,3 54,1 58,8 4,7 0,9
KWS 
Scirocco 3 0 3 0,3 51,0 56,8 5,8 2,0
Tercie 0 0 0 2 52,1 56,3 4,2 0,4
LSD 2,2 2,2 1,3

1) LSD for vekselvirkning mellem sort og svampebekæmpelse: ns.

Tabel 4. Vårhvedesorternes egenskaber 2009

Vårhvede Mod-
ning

Strå-
længde,

cm
Kar. for 
lejesæd1)

Procent 
dækning 

med gulrust

Antal forsøg 5 6 1 13
Alora  8/8 82 2 7,0
Amaretto 10/8 84 1 4,2
KWS 
Scirocco  9/8 83 2 16,0
SW 45456  9/8 85 2 1,7
Tercie  9/8 69 2 0,3
Trappe 10/8 83 1 8,0

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.
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står for 57 procent af salget. Sammen med 
den næststørste sort, Taifun, dækker Amaretto 
ligesom sidste år over 80 procent af salget af 
udsæd af vårhvede i Danmark.

Tabel 5. Vårhvedesorter, der har dækket over 
1,0 procent af udsædssalget til høst 2009. 
Sorternes andel af udsædsalget i procent

Høstår 2005 2006 2007 2008 2009

Amaretto 40 39 31 43 57
Taifun 19 52 37 27
Trappe 3 3 10
AC Vista 1 5
Dacke 1 1 1
Andre sorter 60 42 13 15 0
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Alvesta er igen topscorer

Alvesta er for andet år i træk den højestydende 
sort i landsforsøgene med sorter af markært. 
Alvesta præsterer et merudbytte på hele 17 
procent i forhold til måleblandingen. Sorten 
Casablanca følger lige efter med et merud-
bytte på 16 procent i forhold til måleblandin-
gens.
 Plantehøjden ved høst er en afgørende 
egenskab, når markært dyrkes til modenhed. 
En høj afgrøde tørrer hurtigere efter regn og 
er lettere at tærske i forhold til en lav afgrøde. 
I årets forsøg er der som de foregående år for-
holdsvis små forskelle i den gennemsnitlige 
afgrødehøjde ved høst. Den største afgrøde-

højde på 74 cm ved høst er målt i sorten Hec-
tor, mens den mindste afgrødehøjde på 63 cm 
er målt i nummersorten SG-L 4903. 
 Et stort og stabilt udbytte gennem flere års 
forsøg er en afgørende parameter ved valg 
af markærtsort. Som hjælp til sortsvalget ses 
i tabel 1 en oversigt over forholdstallene for 
udbytte igennem de seneste fem års landsfor-
søg med sorter af markært.

Tabel 1. Forholdstal for udbytte i markært-
sorter 2005 til 2009

Markært 2005 2006 2007 2008 2009

Blanding1) 100 100 100 100 100
Rocket 104 94 106
Hector 106 103 100 97 104
Exclusive 103 106 95 96 91
Stok 92 83 92 87
Alvesta 114 117
Casablanca 106 116
SG-L 4903 111

1)  2005: Attika, Exclusive, Jackpot, Pinochio; 2006: Attika, 
Exclusive, Hector, Jackpot; 2007: Attika, Exclusive, Jumis, 
Hector; 2008: Attika, Exclusive, Tofin, Hector; 2009: Attika, 
Exclusive, Tofin, Hector.

Vælg en markærtsort, der

•  har et dokumenteret stort udbytte gen-
nem flere års forsøg,

•  har en stor afgrødehøjde ved høst,

•  har en kraftig vækst, der gør, at den 
konkurrerer med ukrudtet.

Strategi

Yderligere informationer om sorter  
af markært findes på www.SortInfo.dk.

Læ
sm

ere

Angreb af virusset ærteenationsmosaik. Vi-
russet overføres af ærtebladlus, og angreb 
ses derfor først og fremmest i ”bladlus-år”. 
Angreb ses oftest først i slutningen af vækst-
sæsonen, og oftest er kun få planter i marken 
angrebne. Angrebne planter får spættede el-
ler gule blade i toppen, og de sidst udviklede 
bælge er forkrøblede. (Foto: Ghita Cordsen 
Nielsen, Landscentret, Planteproduktion)
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Sortsforsøg
I 2009 er syv sorter af markært afprøvet i 
landsforsøgene. Det er en fremgang på to sor-
ter i forhold til i 2008. Kun en af de afprøvede 
sorter er ny og afprøves i landsforsøgene for 
første gang. Omvendt har kun to sorter været 
med i landsforsøgene i fem år eller mere. Der 
er som de foregående år anvendt en sortsblan-
ding som målesort. I 2009 består blandingen 
af sorterne Attika, Exclusive, Tofin og Hector 
og er således uændret i forhold til i 2008. I 
årets fem forsøg er der som gennemsnit høstet 
40,6 hkg pr. ha i blandingen. Det er en stig-
ning på 2,3 hkg pr. ha i forhold til i 2008, der 
havde det mindste udbytte i sortsforsøgene 
med markært siden 1999.
 Resultaterne af de fem landsforsøg, der i 
2009 har givet brugbare resultater, er vist i 
tabel 2. Tabellen viser de høstede udbytter, 
opdelt på Øerne, Jylland samt hele landet. I 
tabellen ses også resultater af kvalitetsmålin-
gerne i de syv sorter og måleblandingen.
 Råproteinindholdet er generelt en smule 
højere end sidste år og varierer i årets forsøg 
fra 21,7 procent i sorten Rocket til 23,8 pro-
cent i sorten Casablanca. Tusindkornsvægten 
ligger på niveau med sidste år og svinger fra 
263 gram i sorten Stok til 297 gram i sorten 
Hector, der også sidste år havde den højeste 
tusindkornsvægt.
 Der er i 2009 registreret to dages forskel i 
modningsdatoen fra den tidligste sort, num-
mersorten SG-L 4903, og til den sildigste sort 

Exclusive, der også var blandt de sildigste 
sorter sidste år. De syv afprøvede sorter er alle 
halvbladløse.

Flere års forsøg
Et stort og stabilt udbytte gennem flere års 
forsøg er afgørende ved valg af markærtsort. 
Forholdstallene for udbytte for hvert af de 
seneste fem års forsøg fremgår af tabel 1. I 
tabel 3 er gennemsnittet af forholdstallene for 
udbytte vist for de sorter, der har været med i 
forsøgene i flere år. Der er der kun beregnet et 
forholdstal for udbytte, hvis sorten har været 
med i alle årene i den angivne periode. Ved 
beregningen af gennemsnittet er der ikke ta-
get hensyn til, hvor mange forsøg sorten har 
deltaget i det enkelte år. Resultaterne i tabel 1 
sammenholdt med resultaterne i tabel 3 giver 
et godt overblik over sorternes udbyttestabi-
litet.

Tabel 2. Sorter af markært, landsforsøg 2009. (I1)

Markært

Udbytte og merudbytte,
hkg pr. ha Fht. 

for 
udbytte

Protein TKV,
gram

Afgrøde- 
højde 

ved høst,
cm

Dato
 for 

moden-
hed

Stængel-
længde1)

Frø-
farve

Øerne Jyl-
land

Hele 
landet

Antal forsøg 2 3 5 5 5 3 3
Blanding2) 48,2 35,6 40,6 100 23,1 277 70  9/8
Alvesta 4,6 8,6 7,0 117 22,5 273 71 10/8 Gul
Casablanca 5,5 7,4 6,6 116 23,8 296 70 10/8 Gul
SG-L 4903 2,3 6,1 4,6 111 23,5 292 63  9/8
Rocket 4,3 1,8 2,2 105 21,7 238 71 10/8 Gul
Hector 0,2 2,7 1,7 104 23,7 297 74 10/8 7 Gul
Exclusive -3,5 -4,1 -3,8  91 23,7 290 70 11/8 7 Gul
Stok -4,4 -5,5 -5,1  87 23,2 263 65 10/8 8 Grøn
LSD 2,5 6,6 4,0

1) Skala 1-9, 1 = kort strå. Beskrivende Sortsliste 2009, Korn, bælgsæd og olieplanter. 
2)  Attika, Exclusive, Tofin, Hector. 

Tabel 3. Forholdstal for udbytte i sorter af 
markært, gennemsnit af to til fem år

Markært 2005-2009 2006-2009 2007-2009 2008-2009

Blanding1) 100 100 100 100
Hector 102 101 100 101
Exclusive 98 97 94 94
Stok 87 90
Alvesta 116
Casablanca 111

1)  2005: Attika, Exclusive, Jackpot, Pinochio; 2006: Attika, 
Exclusive, Hector, Jackpot; 2007: Attika, Exclusive, Jumis, 
Hector; 2008: Attika, Exclusive, Tofin, Hector; 2009: Attika, 
Exclusive, Tofin, Hector.
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Engrapgræs
Engrapgræs skal tilføres 70 kg kvælstof pr. 
ha om efteråret. Det bekræfter resultaterne af 
forsøgene i 2009. Deling af efterårsmængden 
har ikke givet merudbytte. Om foråret supple-
res der til et kvælstofniveau på omkring 160 
kg kvælstof pr. ha. Vækstregulering medfører 
ikke stigende udbytter i 2009.
 Forsøgene med bekæmpelse af græsukrudt 
giver igen i 2009  pæne merudbytter, men det 
er vigtigt at få kortlagt ukrudtsarterne og mål-
rettet middelvalget efter det aktuelle ukrudt.
 Anvendelsen af Topik har ikke medført af-
grødeskader af betydning i forsøgene i 2009. 
I tidligere års forsøg er der konstateret bety-
dende afgrødeskader efter anvendelse af To-
pik. Derfor skal der yderligere forsøg og do-
kumentation til, før der eventuelt kan anvises 
en brugbar løsning. Atlantis er et andet inte-
ressant middel til bekæmpelse af græsukrudt. 
Efterårsanvendelsen har til høst 2009 ikke 
givet afgrødeskade, mens forårsanvendelsen 
har medført stor afgrødeskade.
 Der er også gennemført forsøg med Reglo-
ne. De viser, at midlet er interessant i engrap-
græs, men der skal gennemføres flere forsøg 
for at fastlægge mulighederne.

Rødsvingel
Årets forsøg viser merudbytter for op til 160 
kg kvælstof pr. ha. Det er væsentligt mere 
end normen på 118 kg kvælstof pr. ha. Derfor 
skal det overvejes at flytte kvælstof fra andre 
afgrøder til rødsvinglen. Det skal naturligvis 
beregnes på den enkelte ejendom. Forsøgene 
viser også, at der bør tildeles 75 kg kvælstof 
om efteråret. Denne tildeling kan være i gylle, 
der er en god og sikker kvælstofkilde til rød-
svingel om efteråret. Forudsætningen er, at 
gyllen er velomrørt, og næringsstofindholdet 
er kendt.
 I 2009 er der gennemført et enkelt forsøg 
med efterårspleje af rødsvingelmarken. Re-
sultaterne viser, at afbrænding er den bedste 
metode, efterfulgt af enten afpudsning eller 
afgræsning. 
 Væselhale er fortsat et stort problem i rød-

svingel. I samarbejde med DLF-TRIFOLIUM 
er der i 2009 gennemført flere forsøg med be-
kæmpelse af denne ukrudtsart. Resultaterne 
er interessante og har medført, at der er søgt 
om en off-label godkendelse til Reglone i 
rødsvingel om vinteren, efter væksten er op-
hørt. Resultaterne viser også, at Stomp fortsat 
er en mulighed i rødsvingel, men effekten af 
den velkendte dosering med to gange 2,0 liter 
Stomp pr. ha er ikke helt på højde med effek-
ten af Reglone i december.

Hundegræs
Årets forsøg i hundegræs understøtter sidste 
års resultater med Lexus 50 WG. Midlet har i 
de højeste doseringer haft god effekt på enårig 
rapgræs. Ellers er midlet mest interessant til 
bekæmpelse af agerrævehale. Hussar OD og 
Monitor, der også er afprøvet i årets forsøg, 
viser interessante resultater, men de har en 
vækstregulerende effekt, der skal tages med 
i overvejelserne. Specielt kunne Hussar OD 
være interessant til at bekæmpe enårig rap-
græs.

Strandsvingel
Der er i 2009 i samarbejde med DLF-TRIFO-
LIUM anlagt forsøg til at belyse muligheder-
ne for at bekæmpe græsukrudt, hvis afgrøden 
udlægges i vinterraps. Resultaterne viser, at 
både Command og Stomp kan anvendes, men 
doseringen af Command må ikke overstige 

Væselhale i rødsvingel

Årets forsøg viser, at det er muligt at re-
ducere mængden af væselhale i en rød-
svingelmark, ligesom det er muligt at re-
ducere antallet af frø af væselhale i den 
rensede vare, men de viser også, at en 
effektiv bekæmpelse kræver en målrettet 
indsats via sædskifte og dyrkningsteknik.

Strategi



144

0,2 liter pr. ha. Om denne grænse gælder på 
alle jordtyper er endnu ikke belyst.
 Gødskningsforsøgene i strandsvingel vi-
ser ikke rentable merudbytter for tildeling af 
tidlig kvælstof. Det samme gælder for at dele 
kvælstofmængden om efteråret. I årets forsøg 
har en engangstildeling på 90 kg kvælstof pr. 
ha om efteråret, fulgt op af en tidlig tildeling 
af 120 kg kvælstof om foråret, været optimal.
 Årets forsøg med bekæmpelse af græs-
ukrudt i strandsvingel viser, at Atlantis OD 
ikke kan anvendes i afgrøden. Agil i en dose-
ring på 0,2 liter pr. ha har givet afgrødeskader 
i nogle forsøg og ikke i andre. Agil har i 2009 
fået en off-label godkendelse i strandsvingel, 
og årets forsøg viser, at midlet skal anvendes 
med forsigtighed i afgrøden. Topik viser også 
i 2009 interessante resultater, der vil blive ar-
bejdet videre med.

Alm. rajgræs
Der er i 2009 anlagt flere forsøg til at belyse 
behovet for stråforkortning og sygdomsbe-
kæmpelse i alm. rajgræs. Året har været præ-
get af angreb af en del kronrust. Forsøgene vi-
ser, at der i 2009 er god økonomi i at bekæm-
pe svampesygdomme. Som det var tilfældet 
i 2008, er halv dosering af et bredtvirkende 
svampemiddel relativt sent i vækststadie 45 
til 50 den optimale løsning.

Screening af 
ukrudtsmidler i frøgræs
Der er også i 2009 gennemført en række af-
prøvninger af ukrudtsmidler i frøgræs. Resul-
taterne fremgår dels af Oversigt over Lands-
forsøgene, dels på www.nfts.dk under lands-
forsøgene.

Bekæmpelsestærskler 
i alm. rajgræs

Følgende vejledende bekæmpelsestærsk-
ler kan anvendes:

•  Meldug bekæmpes ved over 10 procent 
angrebne planter indtil skridning.

•  Kronrust bekæmpes ved over 10 pro-
cent angrebne planter indtil afsluttet 
blomstring.

•  Net- og pletnekrose bekæmpes ved 
over 10 procent angrebne planter indtil 
afsluttet blomstring.

•  Sortrust bekæmpes ved konstateret 
forekomst indtil cirka tre uger før høst.

Strategi
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Engrapgræs

Kvælstof til engrapgræs
Der er gennemført to forsøg i engrapgræs af 
fodertypen. Sorten har været Balin, og begge 
forsøg er udført i andet års marker med tilfør-
sel af stigende mængder kvælstof, tildelings-
tidspunkter og et forsøgsled med vækstregu-
lering. Se tabel 1. Forsøgsplanen er justeret 
gennem årene. Derfor kan alle forsøgsleddene 
ikke sammenlignes direkte.
 I årets forsøg er der opnået pæne merud-
bytter for at tilføre kvælstof udover 100 kg 
kvælstof pr. ha. Merudbytterne er signifikante 
helt op til 190 kg kvælstof pr. ha med 70 kg i 
efteråret og 120 kg i foråret ved begyndende 
vækst. Den øgede kvælstofmængde har resul-
teret i stigende lejesæd. Ved at sammenholde 
forsøgsled 4 og 8 i tabel 1 ses, at en vækstre-
gulering midt i maj ikke giver et merudbytte, 
men mindre lejesæd.
 En deling af det efterårstilførte kvælstof 
som i forsøgsled 6 og 7 giver ikke merudbyt-
ter i forhold til en engangstilførsel.
 Forsøgene i både 2008 og 2009 viser et ud-
byttetab ved at udskyde efterårstildelingen fra 
begyndelsen til slutningen af oktober. Derfor 
bør engrapgræs af fodertypen efterårsgødskes 
fra sidst i september til begyndelsen af okto-
ber med 70 kg kvælstof pr. ha.
 Forårstildelingen skal ske tidligt og sikre en 

kvælstofforsyning på 160 kg kvælstof inklu-
sive efterårstildelingen.
 Der er ikke sikre udbytteffekter ved at vækst-
regulere, men det reducerer lejesæden. Det er 
i overensstemmelse med tidligere resultater. 
Forsøgsserien er hermed afsluttet.

Kvælstof, vækstregulering og 
ukrudtsbekæmpelse i engrapgræs
Der er i 2009 gennemført et enkelt forsøg i 
engrapgræs for at belyse en eventuel sam-
menhæng mellem kvælstof, bekæmpelse af 
ukrudt og brug af vækstreguleringsmidler. 
Årets forsøg er gennemført i en andet års 
mark i sorten Balin, der er en fodertype. Der 
er efterårsgødsket med 70 kg totalkvælstof i 
svinegylle og tildelt 70 eller 110 kg kvælstof i 
handelsgødning om foråret.
  Lejesæden er reduceret ved blomstring i 
de forsøgsled, hvor der er anvendt 0,8 liter 
Moddus M pr. ha, og i forsøgsled 7 og 8, hvor 
den lave dosering af Moddus M er kombi-
neret med en ukrudtssprøjtning med Hussar 
OD. Resultaterne antyder, at der kan være en 
synergieffekt mellem Hussar OD og Moddus 
M.
 I forsøgsled 10 falder merudbyttet i forhold 
til forsøgsled 7 til 9. Det antyder, at den høje 
dosering af såvel ukrudtsmiddel som vækst-
regulering kan have negativ effekt. Den høje 
indsats af gødning og kemi giver samtidig en 
dårligere økonomi i dyrkningen. Der er brug 

Tabel 1. Kvælstof til andet års engrapgræs, fodertyper. (J1)

Engrapgræs Udbringnings-
tidspunkt

Udb. og 
merudbytte, 
kg frø pr. ha

Kar.1) for
lejesæd 
ved høst

Udb. og 
merudbytte, 
kg frø pr. ha

Kar.1) for
lejesæd 
ved høst

Udb. og 
merudbytte, 
kg frø pr. ha

2006-2009. 
6 forsøg

2008-2009. 
3 forsøg

2009. 
2 forsøg

1. 70 + 30 kg N beg. okt. + marts 1.089 1 1.308 2 1.325
2. 70 + 60 kg N beg. okt. + marts 112 2 188 3 201
3. 70 + 90 kg N beg. okt. + marts 145 3 302 3 328
4. 70 + 120 kg N beg. okt. + marts 155 5 341 4 353
5. 70 + 60 kg N sidst okt. + marts - 2 77 3 48
6. 35 + 35 + 60 kg N beg. og sidst okt. + marts - 2 159 3 173
7. 30 + 70 + 60 kg N beg. og sidst okt. + marts - 2 244 3 250
8. 70 kg + 120 kg N

+ 0,8 l Moddus M2) 
beg. okt. + marts 
midt maj 190 1 309 0 310

LSD 109 79 119
Beregnet økonomisk 
optimalt kvælstof -

180 
(100-217)

178
 (170-185)

1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje.
2) I 2006 anvendtes 0,4 liter Moddus M + 2,0 liter Cycocel Extra pr. ha.
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for flere forsøg for en yderligere afklaring af 
sammenhængen.

Bekæmpelse af græsukrudt i engrap-
græs om efteråret/foråret
Forsøgene med bekæmpelse af græsukrudt i 
engrapgræs om efteråret er fortsat i 2009. Der 
er anlagt tre forsøg efter to forsøgsplaner med 
midler og behandlingstidspunkter. Resultater-
ne fremgår af tabel 3 og 4. Forsøgsplanen, vist 
i tabel 3, er ændret i forhold til tidligere år, og 
Atlantis OD er udskiftet med Topik 100 EC, 
udbragt henholdsvis september og oktober.
 Der er gennemført to forsøg efter forsøgs-
planen, vist i tabel 3. Begge forsøg er gen-
nemført i første års marker efter hvidkløver i 
sorterne Mirakel og Geronimo.
 Der er ingen signifikante merudbytter for 
behandlingerne, og der er der ikke konstateret 
effekt på den beskedne bestand af enårig rap-
græs. Behandlinger med såvel Agil som Topik 
giver pæne effekter på alm. rapgræs. Det sva-
rer til tidligere års forsøg med de to midler.
 Der er ikke konstateret afgrødeskade efter 
behandlingerne. Det er velkendt, at Topik har 
effekt på engrapgræs, og det kræver flere un-
dersøgelser for at klarlægge, om Topik under 
visse omstændigheder kan bruges i engrap-
græs. Derfor gentages forsøget i 2010.
 Der er gennemført et forsøg med bekæm-
pelse af græsukrudt i engrapgræs om efter-
året. Se tabel 4. Forsøget er udført i en første 
års mark efter hvidkløver i sorten Mirakel.
 Atlantis OD er anvendt på to tidspunkter 

i en dosering på 0,7 liter pr. ha. Efterårsan-
vendelsen i vækststadium 25 har givet en god 
bekæmpelse af enårig rapgræs og har også 
bekæmpet den beskedne bestand af alm. rap-
græs. Der er ikke konstateret afgrødeskade 
efter behandlingerne om efteråret.
 Forårsbehandlingen med Atlantis OD i 
samme dosering har medført afgrødeskade og 
et betydeligt udbyttetab. I dette forsøg medfø-

Tabel 2. Kvælstof, vækstregulering og ukrudtsbekæmpelse i engrapgræs. (J2)

Engrapgræs Ukrudts-
bekæmpelse

Vækst-
regulering

Kar.1) for  lejesæd 
ved blomstring

Udb. og merudbytte, 
kg frø pr. ha

 Nettomerudbytte, 
kr. pr. ha

2009. 1 forsøg
1. 140 kg N - - 1 1.057 -
2. 180  kg N - - 1 -44 -848
3. 180  kg N - 0,4 l Moddus M 1 -63 -1.372
4. 180  kg N - 0,8 l Moddus M 0 33 -446
5. 180  kg N 0,05 l Hussar OD2) - 1 59 83
6. 180  kg N 0,1 l Hussar OD2) - 1 21 -583
7. 180  kg N 0,05 l Hussar OD2) 0,4 l Moddus M 0 71 -69
8. 180  kg N 0,1 l Hussar OD2) 0,4 l Moddus M 0 82 -147
9. 180  kg N 0,05 l Hussar OD2) 0,8 l Moddus M 0 61 -415

10. 180  kg N 0,1 l Hussar OD2) 0,8 l Moddus M 0 5 -1.297
LSD 53

Led 5-10 behandlet mod ukrudt i april.
Led 3-4 og 7-10 behandlet i stadium 32-47.
1) Skala 0-10, hvor  0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje.
2) Tilsat 0,5 liter Renol pr. ha. 

Tabel 3. Bekæmpelse af græsukrudt i engrap-
græs om efteråret. (J3, J4)

Engrapgræs

Be-
hand-
lings-
tids-
punkt

Forår Ved høst Ud-
bytte 
og 

mer-
udb.,
kg frø 
pr. ha

Netto-
mer-
udb.,
kr. pr. 

ha

kar.1) 

for
herbi-
cid-

skade

rap-
græs, 
enårig

rap-
græs, 
alm.

2009. 2 forsøg
1. Ubehandlet - 0 1 5 1.125 -
2. 0,4 l Primera Super2) sept. 0 1 4 46 300
3. 0,4 l Primera Super2) okt. 0 1 5 14 -84
4. 0,2 l Agil 100 EC2) sept. 0 1 3 35 252
5. 0,2 l Agil 100 EC2) okt. 0 1 2 83 828
6. 0,1 l Agil 100 EC2) sept. 0 1 4 53 504
7. 0,4 l Topik 100 EC3) sept. 0 1 3 -51 -1.104
8. 0,4 l Topik 100 EC3) okt. 0 1 1 17 -288
LSD ns

2006-2009. 6 forsøg
1. Ubehandlet - 0 1 2 910 -
2. 0,4 l Primera Super2) sept. 0 0 1 -7 -336
3. 0,4 l Primera Super2) okt. 0 1 2 -9 -360
4. 0,2 l Agil 100 EC2) sept. 0 1 1 -47 -732
5. 0,2 l Agil 100 EC2) okt. 0 1 1 -23 -444
6. 0,1 l Agil 100 EC2), 4) sept. 0 1 1 -11 -264
LSD ns

1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen herbicidskade, og 10 = 100 pct. skade.
2) Tilsat 0,4 liter Isoblette pr. ha. 3) Tilsat 0,5 liter Renol pr. ha.
4)  I 2006 og 2007 blev der anvendt 0,3 liter Agil 100 EC + 0,4 liter 

Isoblette pr. ha.
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rer behandlinger med Topik i en dosering på 
0,2 liter pr. ha et udbyttetab, selv om der ikke 
er registreret nogen afgrødeskade.
 I 2009 er der i samarbejde med DLF-TRI-
FOLIUM gennemført et forsøg med bekæm-
pelse af græsukrudt i engrapgræs efterår og 
forår. Se Tabelbilaget, tabel J6. Forsøget er 
udført i en andet års mark i sorten Balin. Der 
er ikke opnået signifikante merudbytter for 
behandlingerne. Alligevel er det interessant, 
at der er opnået et pænt merudbytte for anven-
delsen af 2,0 liter Reglone pr. ha i december, 
sammenlignet med anvendelsen af Hussar 
OD. Samtidig resulterer anvendelsen af Agil 
enten alene eller i kombination med Hussar 
OD og Reglone i et negativt merudbytte. Kun 
i forsøgsled 2 er der i efteråret efter behand-
ling konstateret afgrødeskade. Denne skade er 
ikke genfundet ved vurderingen om foråret i 
maj.

Bekæmpelse af fremmede græsser i 
engrapgræs efterår
I tabel 5 ses resultaterne af bekæmpelse af 
græsukrudt i engrapgræs. Der er gennemført 
to forsøg i henholdsvis en første års mark i 
sorten Mirakel efter hvidkløver og i en andet 
års mark i sorten Compact. Forsøgene er gen-
nemført i samarbejde med DLF-TRIFOLI-
UM. I forhold til 2008 er forsøgsplanen juste-
ret, idet Atlantis OD i forsøgsled 4 er erstattet 
af en splitsprøjtning med to gange 0,15 liter 
Agil 100 EC, efterfulgt af 2,0 liter Reglone 

pr. ha, tilsat sprede-klæbemiddel i december, 
efter væksten i planterne er stoppet. De øvrige 
behandlingsdata fremgår af tabel 5. Af Tabel-
bilaget, tabel J7 fremgår det, at der er meget 
stor forskel på ukrudtsbestanden og udbytte-
niveauet i de to forsøg. I det ene forsøg i før-
ste års marken med Mirakel har der været en 
stor bestand af enårig rapgræs og et højt ud-
bytteniveau. I forsøget med Compact har der 
ikke været ukrudt, og udbytteniveauet er lavt. 
I første års marken er der opnået en god be-
kæmpelse af enårig rapgræs, hvor Hussar OD 
indgår sammen med Reglone. Det er i over-
ensstemmelse med resultaterne i 2008. Hvor 
der ikke har været ukrudt at bekæmpe, med-

Tabel 4. Bekæmpelse af græsukrudt i engrap-
græs om efteråret. (J5)

Engrapgræs Sta-
dium

Forår

Pct. dækning 
af jord

3 uger efter 
forårs-

behandling

Ud-
bytte 
og 

mer-
udb.,
kg frø 
pr. ha

Netto-
mer-
udb.,
kr.

 pr. haherbi-
cid-

skade1)

rap-
græs, 
enårig

rap-
græs, 
alm.

2009. 1 forsøg
1. Ubehandlet - 0 6 1 1.068 -
2. 0,2 l Topik 100 EC2) 25 0,00 7 1 -72 -1.152
3. 0,2 l Agil 100 EC3) 25 0,00 5 1 50 432
4. 0,7 l Atlantis OD 25 0,0 1 0 8 -261
5. 0,7 l Atlantis OD april 2,0 3 1 -322 -4.221
LSD 74

1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen herbicidskade.
2) Tilsat 0,4 liter Renol pr. ha. 
3) Tilsat 0,4 liter Agropol pr. ha.

Tabel 5. Bekæmpelse af fremmede græsser i 
engrapgræs. DLF-TRIFOLIUM. (J7, J8)

Engrapgræs

Be-
hand-
lings-

in-
deks

Alm. 
rap-

græs, 
pct. i 
frø

En-
årig 
rap-

græs, 
pct. i 
frø

Kar.1) 
for af-
grøde-
skade 

Udb. 
og 

mer-
udb.,
kg frø 
pr. ha

Netto- 
mer-
udb.,
kr. 

pr. ha

2009. 2 forsøg DLF-TRIFOLIUM
1. Ubehandlet 0 0,3 0,2 0 928 -
2. 0,02 l Hussar OD2) 

2,0 l Reglone3) 1,20 0,2 0,3 0 -126 -2.088
3. 0,04 l Hussar OD2) 

2,0 l Reglone3) 1,40 0,3 0,2 0 -84 -1.656
4. 0,15 l Agil 100 EC4) 

0,15 l Agil 100 EC4)

2,0 l Reglone3) 1,20 0,3 0,6 0 -97 -1.836
5. 0,15 l Agil 100 EC4) 0,10 0,3 0,7 0 -55 -804
6. 0,15 l Agil 100 EC4) 0,10 0,3 0,5 0 -50 -744
7. 0,15 l Agil 100 EC4) 

2,0 l Reglone3) 1,10 0,3 0,4 0 -49 -1.128
8. 2,0 l Reglone3) 1,00 0,2 0,3 0 -74 -1.284
LSD ns

2008-2009. 3 forsøg DLF-TRIFOLIUM
1. Ubehandlet 0 0,4 1 0 1.088 -
2. 0,02 l Hussar OD2) 

2,0 l Reglone3) 1,20 0,1 0,3 0 -42 -1.080
3. 0,04 l Hussar OD2) 

2,0 l Reglone3) 1,40 0,3 0,3 0 -3 -696
5. 0,15 l Agil 100 EC4) 0,10 0,2 1,3 0 -6 -216
6. 0,15 l Agil 100 EC4) 0,10 0,1 1,3 0 -34 -552
7. 0,15 l Agil 100 EC4) 

2,0 l Reglone3) 1,10 0,2 0,5 0 -3 -576
8. 2,0 l Reglone3) 1,00 0,2 0,5 0 -1 -408
LSD ns

Led 2 og 3 behandlet i september og december.
Led 4 behandlet i september, oktober og december.
Led 5 behandlet i oktober.
Led 6 behandlet i november.
Led 7 behandlet i oktober og december.
Led 8 behandlet i december.
1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen afgrødeskade, og 10 = 100 pct. skade. 
2) Tilsat 0,5 liter Renol pr. ha. 
3)  Tilsat 0,2 liter Lissapol Bio pr. ha. I 2008 anvendt 1,75 liter 

Reglone pr. ha.
4) Tilsat 0,4 liter Isoblette pr. ha.
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fører behandlingerne betydelige udbyttetab, 
selv om der ikke er registreret afgrødeskade.

Bekæmpelse af ukrudt i engrapgræs, 
udlagt i vinterraps
Der blev i efteråret 2008 startet en forsøgs-
serie, hvor mulighederne for at bekæmpe 
græsukrudt i vinterraps med udlæg af engrap-
græs bliver belyst. Rapssorten er Astrid, og 
engrapgræsset er sorten Mirakel. Der er i for-
søget anvendt kombinationer og doseringer af 
Command CS og Stomp.
 Forsøgene viser, at engrapgræs i udlægs-
situtionen ikke tåler Command CS. Afgrøde-
skaden ved behandling med Stomp synes at 
være mindre. Desværre er der ikke noget for-
søgsled, hvor der anvendes 0,5 liter Stomp pr. 
ha uden Command CS. Se Tabelbilaget, tabel 
J9.

Rødsvingel

Gylle til rødsvingel
Siden 2006 er der gennemført forsøg med 
gylle, sammenlignet med handelsgødning om 
efteråret, fulgt op med varierende mængder 
handelsgødning om foråret. Resultaterne ses i 
tabel 6. Der er i alle år og alle forsøg anvendt 
svinegylle eller afgasset gylle.
 Årets forsøg viser, at ved tilførsel af 75 kg 
kvælstof pr. ha om efteråret i handelsgødning 
eller 105 kg kvælstof som ammoniumkvæl-
stof i gylle er det optimalt at tilføre 90 kg 
kvælstof pr. ha om foråret til rødsvingel, der 
vækstreguleres. I årets forsøg er der, som det 
også var tilfældet i 2008, en tendens til, at de 
største udbytter er opnået, hvor der er anvendt 
gylle om efteråret, men forskellene er små og 
ikke signifikante. Det største udbytte i årets 
forsøg er opnået, hvor der er gødet med 105 
kg ammoniumkvælstof i gylle om efteråret og 
90 kg kvælstof i handelsgødning om foråret.
 Mængden af bundgræs varierer mellem for-
søgene, men er uafhængig af gødningsform 
og -mængde.
 Tre års forsøg med kvælstof til vækstre-
guleret rødsvingel viser, at gylle kan bruges 
til gødskning om efteråret. Forårstildelingen 

afpasses, så det totale gødningsniveau bliver 
cirka 160 kg kvælstof pr. ha, afhængigt af 
markens dyrkningshistorie.

Afgræsningsstrategi i rødsvingel
I samarbejde med DLF-TRIFOLIUM er der 
i 2009 gennemført et forsøg, der belyser for-
skellige strategier vedrørende efterårspleje af 
rødsvingelmarker. Forsøget er gennemført i 
en første års mark i sorten Herald. Afbrænding 
er kombineret med afpudsning og afgræsning 
med får, ligesom to forskellige strategier uden 
afbrænding er afprøvet. Resultaterne fremgår 
af tabel 7.
 Forsøget viser, at rødsvingel kvitterer for 
en afbrænding. Hvorvidt der efterfølgende 
skal afpudses med maskine eller får, afhæn-
ger af mulighederne, men der er signifikante 
udbyttetab ved at undlade afbrænding i årets 
forsøg.

Tabel 6. Kvælstof og gylle til rødsvingel. 
(J10, J11)

Rødsvingel

Ingen 
gylle, 

75 kg N
 i NS 24-6

75 kg 
ammonium-N 

i gylle, 
oktober

105 kg 
ammonium-N

 i gylle, 
oktober

Udbytte og merudbytte, kg frø pr. ha

2009. 2 forsøg
1. 0 kg N forår 1.410 1.356 1.408
2. 30 kg N forår 167 199 258
3. 60 kg N forår 308 315 375
4. 90 kg N forår 333 410 398
LSD ns ns 268

2006-2009. 11 forsøg
1. 0 kg N forår 1.385 1.262 1.315
2. 30 kg N forår 119 177 140
3. 60 kg N forår 192 272 247
4. 90 kg N forår 221 327 267
LSD 77 78 79

Tabel 7. Efterårspleje af rødsvingel til frø. 
(J12)

Rødsvingel
Udb. og 

merudbytte, 
kg frø pr. ha

2009. 1 forsøg
1. Afbrænding Afpudsning - 1.543
2. Afbrænding Afgræsning - -120
3. Afpudsning Afgræsning - -345
4. Afpudsning Afpudsning Afpudsning -385
LSD 123
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Vækstregulering af rødsvingel
I 2009 er der gennemført to forsøg med for-
skellige doseringer af vækstreguleringsmidler 
i rødsvingel. Resultaterne fremgår af tabel 8. 
Medax Top er for første gang afprøvet i frø-
græs. Medax Top indeholder det velkendte 
mepiquat-clorid og et nyt aktivstof prohexa-
dion-calcium.
 Der er ikke signifikante forskelle på mer-
udbytterne efter behandlingerne, ligesom ef-
fekten på strålængden er ens af alle behand-
linger. De lave doseringer på 0,6 liter Cycocel 
750 i blanding med 0,2 liter Moddus M pr. 
ha i forsøgsled 4 og den laveste dosering på 
0,9 liter Medax Top pr. ha i forsøgsled 6 har 
mest lejesæd ved blomstring. Effekten af de 
to løsninger er i årets forsøg ikke helt tilfreds-
stillende, da forsøg gennem årene har vist, at 
det har udbyttemæssige konsekvenser, hvis 
afgrøden ikke er stående under blomstringen.

Bekæmpelse af enårig rapgræs i rød-
svingel
Der er i 2009 gennemført to forsøg for at 
belyse mulighederne for at bekæmpe enårig 
rapgræs i rødsvingel. Begge forsøg er anlagt 
i første års marker, det ene forsøg i sorten 
Mystic og det andet i sorten Maxima. Begge 
marker er udlagt i vinterhvede. Der er meget 
store forskelle på udbytterne i de to forsøg. Se 
Tabelbilaget, tabel J14. Det samlede resultat 
fremgår af tabel 9. Atlantis om efteråret er den 
eneste behandling, der ikke har påvirket ud-
bytterne negativt. Samtidig har Atlantis i den 
anvendte dosering en god effekt på agerræ-
vehale. Anvendelsen af Atlantis OD vil ikke 
være en løsning på arealer med resistent ager-
rævehale. Løsningen kan derfor være interes-
sant på arealer, hvor der optræder agerræve-
hale, men det løser ikke problemerne med sti-
gende herbicidresistens hos agerrævehale. De 
øvrige behandlinger giver så stor skade, at de 
må anses for uinteressante i rødsvingel.
 Der er i samarbejde med DLF-TRIFOLI-
UM gennemført en forsøgsserie med bekæm-
pelse af enårig og alm. rapgræs i rødsvingel. 
Der er gennemført et forsøg med behand-
lingstidspunkter, midler og doseringer. Se ta-
bel 10. Der er ikke signifikante merudbytter 
for behandlingerne. Bekæmpelsen af enårig 

rapgræs har ikke været tilstrækkeligt effektiv 
med 0,02 liter Hussar OD pr. ha. Øges dose-
ringen til 0,05 liter pr. ha, er der opnået en fin 
effekt på det enårige rapgræs. I årets forsøg 
har 2,0 liter Boxer pr. ha ikke bekæmpet det 
enårige rapgræs tilstrækkeligt. Se forsøgsled 
4. Det har været nødvendigt at tilsætte Hussar 
OD for at opnå en tilstrækkelig effekt. Resul-
taterne af dette forsøg er i overensstemmelse 
med anbefalingerne, der fastslår, at 0,02 liter 
Hussar OD pr. ha til anvendelse før den 15. 
september ikke kan stå alene. For at opnå en 

Tabel 8. Vækstregulering i rødsvingel. (J13)

Rødsvingel

Be-
hand-
lings-

in-
deks

Kar.1) for
 lejesæd Udb. 

og 
merud.,
kg frø 
pr. ha 

Netto-
mer-
udb.,
kr. 

pr. ha

ved 
begyn-
dende 

blomst-
ring

ved 
høst

2009. 2 forsøg 1 fs.
1. Ubehandlet - 7 8 1.114 -
2. 1,8 l Medax Top2) - 1 4 159 -
3. 1,25 l Cycocel 750

+ 0,4 l Moddus M2) 1,51 1 3 173 787
4. 0,6 l Cycocel 750 

+ 0,2 l Moddus M2) 0,74 3 5 95 410
5. 1,85 l Cycocel 750

+ 0,6 l Moddus M2) 2,25 1 2 176 670
6. 0,9 l Medax Top2) - 4 6 78 -
7. 2,7 l Medax Top2) - 1 1 185 -
8. 1,8 l Medax Top2) - 1 4 139 -
LSD 1-8 ns

Led 2-8 behandlet i stadium 47-50.
1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje.
2) Tilsat 0,15 liter Agropol pr. ha.

Tabel 9. Bekæmpelse af græsukrudt i rød-
svingel. (J14)

Rødsvingel

Be-
hand-
lings-
tids-
punkt

21 dage 
efter 
sidste 
be-

hand-
ling

Ved høst
Udb. 
og 

mer-
udb.,

 kg frø 
pr. ha

Netto-
mer-
udb., 
kr. 

pr. ha

rap-
græs, 
enårig

rap-
græs, 
alm.

herbicid-
skade1) pct. i frø

2009. 2 forsøg 
1. Ubehandlet - 0 0,5 0 905 -
2. 0,7 l Atlantis OD sept. 0 0,2 0 46 -59
3. 0,25 l Kerb 500 SC dec. 8 0,5 0 -726 -4.921
4. 100 g MaisTer2) april 6 0,1 0 -512 -3.712
5. 0,7 l Atlantis OD april 2 0,5 0 -165 -1.430
LSD ns

1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen herbicicskade.
2) Tilsat 1,33 liter Majsoil pr. ha.
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tilfredsstillende effekt skal der følges op med 
en indsats om foråret.

Bekæmpelse af væselhale i rød svingel
Væselhale breder sig fortsat i de danske mar-
ker og er et alvorligt ukrudt i frømarken. 
Væselhale kan kun vanskeligt bekæmpes, og 
frøene er vanskelige at frarense i frøvaren. I 
efteråret 2009 er der i samarbejde med DLF-
TRIFOLIUM fortsat to forsøgsserier med 
strategier til at bekæmpe væselhale i rødsvin-
gel. Formålet med den ene forsøgsserie er at 
belyse mulighederne for at anvende Reglone 
på forskellige tidspunkter og i forskellige 
doseringer til bekæmpelse af væselhale. Se 
Tabel 11. I forhold til 2008 er forsøgsplanen 
ændret. Begge forsøg er anlagt i andet års 
marker i sorterne Maxima og Calliope. Der 
har været meget stor forskel på bestanden 
af væselhale i de to forsøg. I forsøget med 
Max ima er der intet græsukrudt af betydning, 
hvorfor resultaterne af behandlingerne mest 
udtrykker selektiviteten af Reglone over for 
rødsvingel af sorten Maxima. I det andet for-
søg er der en betydelig bestand af væselhale. 
Alle behandlinger koster udbytte, hvis der 

ikke er væselhale til stede. Der er ikke sig-
nifikante forskelle mellem behandlingerne, 
men ved at sammenligne de to forsøg frem-
går det, at udbyttetabet for behandlinger med 
Reglone er væsentligt større i forsøget uden 
væselhale end i forsøget med væselhale. Sam-
tidig tyder resultaterne på, at tidlig anvendelse 
i høj dosering giver de største skader og den 
mindste effekt. Det bedste resultat er opnået 
i forsøgsled 7 og 8, når man ser på effekten 
på væselhale. Også indholdet af væselhale i 
frøvaren bliver reduceret. Imidlertid øges risi-
koen for alvorlig skade på afgrøden også ved 
de høje doseringer og den sene behandling. 
Den bedste kombination af effekt og selekti-
vitet er opnået med 0,5 liter Reglone pr. ha, 
udsprøjtet i december. Årets forsøg viser, at 
Reg lone er et effektivt middel mod væselhale. 
Det er en forudsætning, at der kun behandles 
i de områder i marken, hvor der forekommer 
væselhale, og at doseringen holdes under 1,0 

Tabel 10. Bekæmpelse af enårig rapgræs i 
rødsvingel. Efterår og forår. (J15)

Rødsvingel

Be-
hand-
lings-

in-
deks

Kar.1) 
for her-
bicid-
skade

21 dage 
efter 
sidste 
be-

hand-
ling

Ved høst

Udb. 
og 

mer-
udb.,

 kg frø 
pr. ha

Netto-
mer-
udb., 
kr. 

pr. ha

rap-
græs, 
enårig

rap-
græs, 
alm.

overflade, 
pct. dækning 

2009. 1 forsøg DLF-TRIFOLIUM
1. Ubehandlet 0 0 70 0 1.106 -
2. 0.02 l Hussar OD2) 0,20 0 50 0 35 46
3. 0.05 l Hussar OD2) 0,50 0 26 0 60 85
4. 2,0 l Boxer EC 0,57 0 65 0 -28 -514
5. 2,0 l Boxer EC

0.05 l Hussar OD2) 1,07 0 25 0 84 -91
6. 2,0 l Boxer EC

0.05 l Hussar OD2)

0.05 l Hussar OD2) 1,57 0 20 0 45 -650
7. 0.05 l Hussar OD2)

0.05 l Hussar OD2) 1,00 0 19 0 48 -293
LSD 1-7 ns

Led 4 behandlet i august.
Led 5 behandlet i august og september.
Led 6 behandlet i august, september og april.
Led 2 og 3 behandlet i september.
Led 7 behandlet i september og april.
1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen herbicidskade, og 10 = 100 pct. skade.
2) Tilsat 0,5 liter Renol pr. ha. 

Væselhale er et stigende problem i frømarken. 
(Foto: Jørgen Ravn, Agrovi).
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liter pr. ha. Ved højere doseringer er der en 
betydelig risiko for skade på afgrøden. Årets 
resultater er i overensstemmelse med erfarin-
gerne fra tidligere års forsøg.
 I en anden forsøgsserie, også i samarbejde 
med DLF-TRIFOLIUM, med bekæmpelse af 
væselhale er Roundup Bio, Stomp og Reglo-
ne afprøvet i forskellige doseringer og kom-
binationer. Se tabel 12. Der er gennemført to 
forsøg, hvor der desværre kun i det ene for-
søg har været en bestand af væselhale. Alle 
behandlinger har medført en reduktion af be-
standen af væselhale, dog har effekten ikke 
været tilfredsstillende, hvor der er anvendt 
Roundup Bio. Dette er i overensstemmelse 
med resultaterne i 2008. Hvor der er anvendt 
2,0 liter Stomp pr. ha i forsøgsled 5, har effek-
ten ikke været tilfredsstillende. Hvis behand-
linger med Stomp skal have en tilstrækkelig 
effekt, skal der behandles to gange med 2,0 
liter pr. ha med to uger mellem behandlin-
gerne. Dette er også i overensstemmelse med 
tidligere forsøg. I forsøgsled 7 er der forsøgt 
med tre behandlinger med Stomp med cirka 
to ugers mellemrum. Den tredje behandling 
har ikke øget effekten på væselhale. Det bed-
ste resultat er opnået i forsøgsled 8, hvor 2,0 

Tabel 11. Anvendelse af Reglone mod væselhale i rødsvingel. (J16, J17)

Rødsvingel

Be-
hand-
lings-
tids-
punkt

Behand-
lings-
indeks

Medio
 april

Ved 
blom-
string

Ved høst

Udb. og 
merudbytte, 
kg frø pr. ha

Netto-
merud-
bytte, 

kr. pr. ha

rapgræs, 
enårig

væsel-
hale

rapgræs,
 enårig 

væsel-
hale

Kar.1) for 
herbicidskade

overflade, 
pct. dækning pct. i frø

2009. 2 forsøg DLF-TRIFOLIUM
1. Ubehandlet - 0 0 0 0 10 0,3 4,1 1.766 -
2. 0,5 l Reglone2) okt. 0,25 0 0 0 12 0,1 4,8 -2 -182
3. 1,0 l Reglone2) okt. 0,50 0 0 0 10 0,2 6,2 -52 -585
4. 1,5 l Reglone2) okt. 0,75 0 0 0 11 0,2 5,8 -104 -1.001
5. 0,75 l Reglone2) 

0,75 l Reglone2)
sept. 
dec. 0,75 0 0 0 6 0 2,1 -106 -1.105

6. 0,5 l Reglone2) dec. 0,25 0 0 0 7 0,1 2,4 -31 -371
7. 1,0 l Reglone2) dec. 0,50 0 0 0 4 0,1 1,2 -91 -839
8. 1,5 l Reglone2) dec. 0,75 0 0 0 3 0,1 0,5 -43 -605
LSD ns

2008-2009. 4 
forsøg DLF-
TRIFOLIUM
1. Ubehandlet - 0 0 0 1 7 0,2 2,1 1.751 -
6. 0,5 l Reglone2) dec. 0,25 1 2 1 4 0,1 1,2 -40 -429
7. 1,0 l Reglone2) dec. 0,50 1 2 1 2 0,1 0,6 -141 -1.164
8. 1,5 l Reglone2) dec. 0,75 2 2 2 2 0 0,3 -197 -1.606
LSD ns

1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen herbicidskade, og 10 = 100 pct. skade. 2) Tilsat 0,5 liter Lissapol Bio pr. ha. 

Tabel 12. Bekæmpelse af væselhale i rødsvin-
gel. (J18, J19)

Rødsvingel

Be-
hand-
lings-

in-
deks

Væsel-
hale

En-
årig 
rap-
græs

Kar.1) 
for 
af-

grø-
de-
ska-
de, 

forår

Udb. 
og 

mer-
udb.,
kg frø 
pr. ha

Netto-
mer-
udb.,
kr. 

pr. hapct. 
dæk-
ning

pct. i frø

2009. 2 forsøg DLF-TRIFOLIUM
1. Ubehandlet 0 10 0,15 0 0 2.336 -
2. 0,1 l Roundup Bio2) - 7 0 0 0 -58 -475
3. 0,2 l Roundup Bio2) - 6 0 0 0 -81 -631
4. 0,4 l Roundup Bio2) - 6 0,25 0 0 -80 -650
5. 2,0 l Stomp 0,50 7 0,1 0 0 -26 -501

6.
2,0 l Stomp 
2,0 l Stomp 1,00 4 0,05 0 0 0 -663

7.

2,0 l Stomp 
2,0 l Stomp 
2,0 l Stomp 1,50 4 0,05 0 0 -48 -1.307

8.
2,0 l Stomp 
2,0 l Reglone 1,50 2 0,4 0 1 -62 -1.112

LSD 1-8 ns

2008-2009. 4 forsøg DLF-TRIFOLIUM
1. Ubehandlet 0 9 0,075 0 0 2.195 -
2. 0,1 l Roundup Bio2) - 7 0,025 0 0 -59 -481
3. 0,2 l Roundup Bio2) - 6 0,05 0 0 -56 -468
4. 0,4 l Roundup Bio2) - 6 0,175 0 0 -57 -494
LSD 1-4 ns

Led 2-4 behandlet beg. oktober. 
Led 5 behandlet beg. august.
Led 6 behandlet beg. august og medio august.
Led 7 behandlet beg. august, medio august og beg. september.
Led 8 behandlet beg. august og beg. oktober.
1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen afgrødeskade, og 10 = 100 pct. skade. 
2) Tilsat 0,4 liter Isoblette pr. ha.
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liter Stomp pr. ha i august er fulgt op med 2,0 
liter Reglone pr. ha i oktober. Reglone har i 
dette forsøg haft en god effekt på væselhale, 
men der er også registreret en afgrødeskade. 
Resultaterne af dette forsøg understøtter såle-
des tidligere forsøg.

Hundegræs

Bekæmpelse af græsukrudt i hunde-
græs
Der er i 2009 gennemført to forsøg med be-
kæmpelse af græsukrudt i hundegræs efterår 
og forår. Begge forsøg er gennemført i samar-
bejde med DLF-TRIFOLIUM.
 Forsøgene er gennemført i sorterne Athos 
og Amba og har ligget i første års marker.
 Af Tabelbilaget, tabel J20 fremgår det, at 
der er forskel på ukrudtsbestanden i de to for-
søg. I forsøget med Athos er der en stor be-
stand af enårig rapgræs, mens der i forsøget 
med Amba ikke er registreret ukrudt af betyd-
ning. Denne forskel i ukrudtsbestand giver sig 
udtryk i de opnåede merudbytter.
 Lexus 50 WG er afprøvet i to doseringer 
om efteråret. Lexus 50 WG er taget med, fordi 
midlet har en god effekt på agerrævehale, som 
kan være et tabsgivende ukrudt i visse egne 
af landet. Lexus 50 WG har ikke skadet af-
grøden, uanset dosering. Den højeste dosering 
på 20 gram pr. ha har bekæmpet det enårige 
rapgræs tilfredsstillende og giver et pænt mer-
udbytte.
 En forårsanvendelse af Hussar OD er prø-
vet i to doseringer på henholdsvis 0,05 og 0,1 
liter pr. ha. Begge doseringer har givet en god 
bekæmpelse af enårig rapgræs. Der er i begge 
forsøg registreret skade på afgrøden efter den 
høje dosering af Hussar OD. Dette er i over-
ensstemmelse med tidligere resultater.
 En behandling med Hussar OD og Moni-
tor har medført en stråforkortning. Denne ef-
fekt er specielt markant i forsøget med sorten 
Amba.
 I de forsøgsled, hvor behandlingerne har 
haft god effekt på enårig rapgræs, er der op-
nået pæne positive merudbytter, der dog ikke 
er signifikante.

Strandsvingel

Etablering af strandsvingel i vinter-
raps
Der er udført et forsøg i samarbejde med DLF-
TRIFOLIUM for at belyse mulighederne for 
at bekæmpe græsukrudt i vinterraps med ud-
læg af strandsvingel.
 Resultaterne viser, at strandsvingel kan 
lægges ud i vinterraps, men doseringen af 
Command CS bør ikke overstige 0,2 liter pr. 
ha. I de forsøgsled, hvor Command CS ind-
går, er der en fin og forbedret effekt på græs-
ukrudtet i forhold til anvendelse af Stomp ale-
ne, men ved doseringer på 0,4 liter Command 
CS pr. ha er der skader på udlægget. Se Tabel-
bilaget, tabel J21.
 Stomp har ikke påvirket udlægget negativt 
i de anvendte doseringer.

Tidlig kvælstoftildeling i strandsvingel
For at fastlægge en optimal gødningsstrategi 
i strandsvingel er der i 2009 anlagt et enkelt 
forsøg med kvælstoftildeling. Der er kom-
bineret kvælstofmængder og -strategier om-
kring fordeling efterår og forår. Resultaterne 
fremgår af tabel 13.
 Der er i forsøgsled 2 og 3 tildelt 30 kg kvæl-
stof efter høst af dæksæd for at belyse teorien 
om, at med de nuværende gødningskvoter vil 
der ikke være tilstrækkeligt plantetilgængeligt 
kvælstof i jorden efter høst af dæksæd. Denne 
mængde er blevet fulgt op med supplerende 
kvælstof i oktober og en forårstildeling, der i 
alle forsøgsled har fundet sted i marts. Deling 
af kvælstoffet om efteråret giver ikke positive 

Tabel 13. Kvælstof til strandsvingel. (J22)

Strandsvingel Gødsknings-
tidspunkt

Kar. 
for 

leje-
sæd1)

Udb. og 
merud-
bytte, 
kg frø
pr. ha

Netto- 
merud-
bytte, 

kr.
pr. ha

2009. 1 forsøg 
1. 60 + 120 N efterår + forår 2 901 -
2. 30 + 60 + 120 N høst + efterår + forår 2 13 -162
3. 30 + 30 + 120 N høst + efterår + forår 1 -43 -258
4. 90 + 120 N efterår + forår 2 41 6
5. 60 + 150 N efterår + forår 2 -50 -540
LSD 37

1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje.
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merudbytter i forhold til at tilføre kvælstoffet 
på en gang i oktober. Det største udbytte er 
høstet ved tildeling af 90 kg kvælstof i okto-
ber, fulgt op med 120 kg kvælstof om foråret. 
Af forsøgsled 5 fremgår, at det har kostet ud-
bytte at flytte kvælstof fra efteråret til foråret. 
Dette udbyttetab er signifikant. Sammenlign 
forsøgsled 4 og 5.

Bekæmpelse af spildkorn og græs-
ukrudt i strandsvingel om efteråret
Forsøgene med at bekæmpe spildkorn og græs-
ukrudt i strandsvingel om efteråret er vide-
reført i 2009. Resultaterne af årets to forsøg 
fremgår af tabel 14. Begge forsøg er i første 
års marker, og alle behandlinger er gennemført 
i oktober. På grund af store forskelle mellem 
enkeltforsøgene gengives de hver for sig. Der 
har i det ene forsøg været massive problemer 
med enårig rapgræs, mens der ikke har været 
alm. rapgræs på arealet. I det andet forsøg er 
der registreret såvel enårig som alm. rapgræs. 
Der er i begge forsøg konstateret spildkorn af 
vårbyg. Agil er afprøvet i to doseringer, hvor 
den højeste dosering på 0,2 liter pr. ha er af-
prøvet med og uden sprede-klæbemiddel. Alle 
forsøgsled med Agil viser en pæn effekt på 
spildkorn. Afgrødeskaden stiger ved stigende 
dosering og ved tilsætning af sprede-klæbe-
middel. Dette er i overensstemmelse med sid-
ste års resultater. Effekten på enårig rapgræs 
har som forventet for Agil ikke været tilfreds-
stillende, uanset dosering og tilsætning.

Fusilade Max indgår også i forsøgene i 2009 i 
en dosering på 0,2 liter pr. ha, tilsat Iso blette. 
Fusilade Max har givet afgrødeskade, men 
ikke påvirket udbyttet negativt. Effekten på 
spildkorn har været tilfredsstillende, mens ef-
fekten på enårig rapgræs ikke har været til-
fredsstillende.
 Topik i en dosering på 0,2 liter pr. ha har gi-
vet en mindre afgrødeskade og som forventet 
en utilfredsstillende effekt på spildkorn. Selv 
om effekten på rapgræsserne ikke har været 
helt tilfredsstillende, medfører behandlingen 
et signifikant merudbytte i det ene forsøg med 
meget græsukrudt.
 Som i 2008 indgår Roundup også i forsø-
get i 2009. Ligesom i 2008 giver tilsætning 
af Isoblette til Roundup også afgrødeskade 
i årets forsøg. Tilsætning af Isoblette øger 
tilsyneladende kun effekten over for spild-
korn. Bekæmpelsen af rapgræs synes at være 
upåvirket og ikke helt tilfredsstillende, uan-
set tilsætning af Isoblette. Der er efter begge 
Roundup-behandlinger opnået pæne, signifi-
kante merudbytter i forsøget med meget græs-
ukrudt.

Bekæmpelse af græsukrudt i strand-
svingel
Der er gennemført to forsøg med bekæmpelse 
af græsukrudt i strandsvingel. Resultaterne 
fremgår af Tabelbilaget, tabel J24. Der er an-
vendt Atlantis både forår og efterår samt Agil 
og Topik efterår. Resultaterne viser, at Atlan-

Tabel 14. Bekæmpelse af spildkorn og græsukrudt i strandsvingel efterår. (J23)

Strandsvingel

Be-
hand-
lings-
tids-
punkt

Be-
hand-
lings-
indeks

Kar.1) 
for her-
bicid-
skade,
medio 
april

Spild-
korns-
planter 
pr. m2, 
nov.

Før høst Ved høst
Udb. og 

merudbytte, 
kg frø 
pr. ha

Netto-
merudbytte,

kr. pr. ha
rapgræs, 
enårig

rapgræs, 
alm.

rapgræs,
 enårig 

rapgræs,
alm.

overflade, pct. dækning pct. i frø

2009. 2 forsøg fs. 001 fs. 002 fs. 001 fs. 002 fs. 001 fs. 002 fs. 001 fs. 002
1. Ubehandlet - 0 0 42 5 100 6 0 0,1 0,1 1.988 1.367 - -
2. 0,1 l Agil 100 EC2) medio okt. 0,07 1 10 4 96 3 0 0 0 78 154 342 798
3. 0,2 l Agil 100 EC2) medio okt. 0,13 2 8 5 91 4 0 0,1 0,1 18 -27 -60 -330
4. 0,2 l Agil 100 EC medio okt. 0,13 1 3 4 95 3 0 0 0 38 83 78 348
5. 0,2 l Fusilade Max2) medio okt. 0,10 2 9 3 95 3 0 0 0 59 14 210 -60
6. 0,2 l Topik 100 EC3) medio okt. - 2 33 5 94 4 0 0 0 81 189 192 840
7. 0,2 l Roundup Bio2) medio okt. - 2 16 5 81 3 0 0 0,1 43 213 150 1.170
8. 0,2 l Roundup Bio medio okt. - 1 27 4 76 6 0 0 0,1 63 254 288 1.434
LSD ns 97

1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen herbicidskade, og 10 = 100 pct. skade.  
2) Tilsat 0,4 liter Isoblette pr. ha.
3) Tilsat 0,5 liter Renol pr. ha.
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tis ikke kan bruges i strandsvingel. Specielt 
efterårsanvendelsen giver voldsomme afgrø-
deskader, men heller ikke om foråret er mid-
let anvendeligt i afgrøden. Agil, anvendt i en 
dosering på 0,2 liter pr. ha, tilsat sprede-klæ-
bemiddel, medfører udbyttetab. Specielt i det 
ene forsøg er der konstateret afgrødeskader og 
et betydeligt udbyttetab. Det viser, at midlet 
skal anvendes med stor omhu i strandsvingel, 
hvor midlet i 2009 har fået en off-label god-
kendelse til brug om efteråret i en dosering på 
ikke over 0,12 liter pr. ha. Topik i en dosering 
på 0,2 liter pr. ha har ikke givet afgrødeskader 
og heller ikke udbyttetab. Selv om 0,2 liter pr. 
ha kun er halv normaldosering, ser midlet ud 
til at være interessant i strandsvingel til at be-
kæmpe specielt alm. rapgræs.

Bekæmpelse af enårig rapgræs i 
strandsvingel, første brugsår
Forsøg, startet i 2008 med bekæmpelse af en-
årig rapgræs i strandsvingel, er fortsat i 2009. 
Formålet er at finde den optimale etablerings-
metode af strandsvingel i vårbyg samtidig 
med, at enårig rapgræs bekæmpes effektivt 
uden at skade udlægget. Se Tabelbilaget, ta-
bel J25.
 Forsøget er både i 2008 og 2009 udført i 
samarbejde med DLF-TRIFOLIUM. I 2008 
blev dæksæden høstet, og i 2009 er der i for-
søget høstet frø af strandsvingel. Det største 
udbytte er høstet, hvor strandsvingel er eta-
bleret med frøsåkasse og dæksæden sået på 
24 cm rækkeafstand. Ukrudtsbekæmpelsen 
er i dette forsøgsled sket ved en tidlig be-
handling med Oxitril og Stomp i dæksædens 
vækststadie 10-11. Behandlingen har i dette 
års forsøg ikke bekæmpet det enårige rapgræs 
tilfredsstillende. Den bedste bekæmpelse af 
enårig rapgræs er sket, hvor der i vækststadie 
10-11 er anvendt 0,1 liter DFF pr. ha sammen 
med Oxitril og Stomp. Behandling med to 
gange Boxer efter høst af dæksæd har resulte-
ret i et signifikant udbyttetab og en utilfreds-
stillende effekt på det enårige rapgræs. Årets 
forsøg anviser ingen metoder til en effektiv 
bekæmpelse af enårig rapgræs i udlægsåret i 
strandsvingel. Som i 2008 viser forsøgene, at 
strandsvingel kan etableres på 24 cm række-
afstand uden problemer.

Bekæmpelse af fremmede græsser i 
strandsvingel
Der er gennemført tre forsøg i samarbejde 
med DLF-TRIFOLIUM. Forsøgene skal 
belyse mulighederne for at bekæmpe græs-
ukrudt i strandsvingel efterår og forår. For-
søgene er udført i sorterne Kora, Galathea 
og Starlet. Forsøget i Starlet har ligget i en 
andet års mark, mens de to øvrige har været 
første års marker. Se tabel 15. Alle doseringer 
er angivet pr. ha. Topik er med igen i 2009. 
Behandlingerne med Topik har som i 2008 
ikke givet afgrødeskade i de anvendte dose-
ringer. I modsætning til resultaterne i 2008 
har bekæmpelsen af alm. rapgræs ikke været 
tilfredsstillende i årets forsøg.
 0,3 liter Agil i september har givet synlige 
afgrødeskader i efteråret. Disse skader er gen-
fundet ved forårsvurderingen. I 2008 blev der 
også fundet skader efter anvendelsen af 0,3 
liter Agil og et udbyttetab.
 Efter flere års forsøg med Agil i strandsvin-
gel kan det konkluderes, at Agil i doseringer 
over 0,15 liter pr. ha giver risiko for afgrøde-
skader og udbyttetab. Derimod ser 0,15 liter 
pr. ha i september eller det tidlige forår ud til 
at kunne anvendes uden stor risiko for udbyt-
tetab. Der er i 2009 givet en off-label godken-
delse til Agil til brug i strandsvingel med 0,12 
liter pr. ha.

Alm. rajgræs

Kvælstof til alm. rajgræs
Plænetyper af alm. rajgræs har en anden og 
ofte svagere vækst end fodertyperne. For at 
belyse, om det betyder, at gødningsstrategien 
bør ændres i forhold til i fodertyperne med 
henblik på at stimulere væksten efter høst af 
dæksæden, blev der i efteråret 2008 anlagt 
forsøg efter en ny forsøgsplan. Resultaterne 
og kvælstofstrategierne fremgår af tabel 16. 
Forsøgene er vækstreguleret.
 Resultaterne viser, at der i 2009 ikke er sig-
nifikante merudbytter for at tilføre kvælstof 
om efteråret. Forsøgene viser også, at der ikke 
i disse forsøg er økonomi i at øge kvælstof-
mængden udover normen. 
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I samarbejde med DLF-TRIFOLIUM er der 
i 2009 gennemført to forsøg med stigende 
mængder kvælstof og deling af kvælstof-
mængderne i alm. rajgræs. Begge forsøg er 
vækstreguleret med 0,5 liter Moddus M pr. 
ha. Se Tabelbilaget, tabel J27. Der er i årets 
forsøg ikke opnået signifikante merudbytter 
for at øge kvælstoftilførslen udover 120 kg 
kvælstof pr. ha, og der er ikke opnået merud-
bytter for at dele kvælstoffet ved 180 og 200 
kg kvælstof pr. ha. Det er ikke i overensstem-
melse med tidligere opnåede resultater, hvor 
alm. rajgræs har givet stigende udbytter med 

stigende kvælstofmængder. Der er også me-
get stor forskel mellem udbytteniveauet i de 
to forsøg i forsøgsserien. Forsøgene vil blive 
søgt videreført i 2010.

Bekæmpelse af svampesygdomme 
samt vækstregulering
Allerede i april 2009 er de første angreb af 
kronrust konstateret i alm. rajgræs. Sortrust er 
i 2009 kun konstateret i ganske få marker. I ta-
bel 17 ses resultaterne af årets forsøg med be-
kæmpelse af svampesygdomme samt vækst-
regulering i alm. rajgræs. Vækstregulering har 
en begrænset effekt på lejesædskarakteren, når 
der er gødet med 50 kg kvælstof over normen. 
Vækstreguleringen i årets forsøg resulterer 
ikke i et merudbytte. Den største reduktion af 
lejesædskarakteren ses ved anvendelse af 1,2 
liter Moddus M, anvendt i vækststadie 47 til 
50. Det er interessant, at det tilsyneladende er 
i de sene vækststadier, de bedste resultater op-
nås. Se tabel 17, forsøgsled 4 og 6.
 Bekæmpelse af sygdomme, som i 2009 har 
været kronrust, medfører pæne merudbytter. 
Der er signifikant merudbytte for at bekæmpe 
kronrust i juni. Merudbyttet på det tidspunkt 
er højere end ved den tidlige bekæmpelse 
i maj, selv om der er konstateret meget tid-
lige angreb af kronrust. To behandlinger mod 
kronrust giver ikke større udbytte end en 
behandling i juni. I forsøgsled 8 er der ikke 
vækst reguleret.

Tabel 15. Bekæmpelse af fremmede græsser i strandsvingel. (J26)

Strandsvingel

Be-
hand-
lings-
tids-
punkt

Behand-
lings-
indeks

Medio 
april

Ved 
blom-
string

Beg. blomstring Ved høst
Udb. og 
merudb., 
kg frø pr. 

ha

 Netto-
merud-
bytte,

kr. pr. ha

rapgræs, 
enårig

rapgræs
alm.

rapgræs,
 enårig 

væsel-
hale

Kar.1) for 
herbicidskade

overflade, 
pct. dækning pct. i frø

2009. 3 forsøg DLF-TRIFOLIUM
1. Ubehandlet - 0 0 0 1 3 0 0,1 1.637 -
2. 0,3 l Topik 100 EC2) 10. sept. - 0 0 2 2 0 0 85 114
3. 0,8 l Primera Super3) 10. sept. 0,80 0 0 1 2 0 0,1 57 -60
4. 0,15 l Agil 100 EC3) 10. sept. 0,10 0 0 2 3 0 0,1 62 222
5. 0,3 l Agil 100 EC3) 10. sept. 0,20 2 0 3 3 0 0,1 -5 -240
6. 0,15 l Agil 100 EC3) 10. nov. 0,10 0 0 1 2 0 0,1 48 144
7. 0,3 l Agil 100 EC3) 10. nov. 0,20 0 0 2 2 0 0,1 -30 -384
8. 0,3 l Agil 100 EC3) 10. maj 0,20 - 0 2 3 0 0,1 40 36
9. 0,15 l Agil 100 EC3) 10. jan. 0,10 0 0 2 3 0 0,2 46 126
LSD ns

1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen herbicidskade, og 10 = 100 pct. skade.  
2) Tilsat 0,5 liter Renol pr. ha.
3) Tilsat 0,4 liter Isoblette pr. ha.

Tabel 16. Kvælstof til alm. rajgræs. (J28)

Alm. rajgræs

Ud-
bring-
nings-
tids-
punkt

Kar.1)

for 
lejesæd 

ved 
høst

Udb. og 
mer-

udbytte, 
kg frø 
pr. ha

2009. 3 forsøg
1. Grundgødet - 0 426
2. Som kvælstofnorm NS 24-7 april 4 829
3. 30 kg NS 24-7

Op til kvælstofnorm2) 
sept. 
april 4 670

4. 30 kg NS 24-7
Op til 30 kg over 
kvælstofnorm NS 24-73)

sept. 

april 6 840
5. 60 kg NS 24-7

Op til kvælstofnorm2) 
sept. 
april 2 542

6. 60 kg NS 24-7
Op til 60 kg over 
kvælstofnorm NS 24-73)

sept. 

april 7 861
LSD 206

1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje.
2) I led 3 og 5 er forårstildelingen korrigeret for efterårstildeling.
3) I led 4 og 6 er givet fuld kvælstofnorm i foråret.
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Afgræsning, vækstregulering og 
svampebekæmpelse i alm. rajgræs
Der er i 2009 udført et forsøg for at belyse 
sammenhængen mellem efterårspleje, vækst-
regulering og sygdomsbekæmpelse i kombi-
nation med tre gødningsniveauer i alm. raj-
græs. Forsøgene er udført i en andet års mark i 
den tetraploide sort Calibra. Udbytteniveauet 
er højt i forsøget. Resultaterne fremgår af ta-
bel 18. Der er en god betaling for svampebe-
kæmpelsen. En sammenligning af forsøgsled 
2 og 3 viser et signifikant merudbytte for at 
anvende 0,8 liter Bell pr. ha sammen med 0,5 

liter Moddus M pr. ha i forhold til vækstre-
gulering alene. En deling af svampesprøjtnin-
gen med 0,4 liter pr. ha primo juni og 0,4 liter 
pr. ha ultimo juni har ikke resulteret i højere 
merudbytter. I forsøgsled 5 og 6 er kvælstof-
niveauet øget med 30 kg kvælstof i forhold til 
forsøgsled 3 og 4. Samtidig er der anvendt 0,8 
liter Moddus M mod 0,5 liter pr. ha i forsøgs-
led 3 og 4. Den højere dosering af Moddus M 
har ikke givet mindre lejesæd.
 Da det er en andet års mark, indgår der også 
en sammenligning af afgræsning kontra af-
pudsning. Det er ikke muligt ud fra forsøgsre-

Kronrust har været udbredt i alm. rajgræs i 2009. (Fotos: Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret, 
Planteproduktion).

Tabel 17. Vækstregulering og sygdomsbekæmpelse i alm. rajgræs til frø. (J29)

Alm. 
rajgræs Stadium 31-33, maj Stadium 47-50 Kar.1) for lejesæd

før høst
Pct. dækning 
med kronrust, 

juni

Udb. og 
merudbytte, 
kg frø pr. ha

Nettomerudbytte, 
kr. pr. ha

2009. 1 forsøg 
1. - - - 9 2 1.482 -
2. - 0,6 l Moddus M2) - 9 0,5 60 -91
3. 50 N 0,6 l Moddus M2) - 8 1 -11 -776
4. 50 N 1,2 l Moddus M2) - 8 0,5 70 -671
5. 50 N 1,2 l Moddus M2)

0,25 l Zenit  
+ 0,25 l Amistar - 8 1 121 -743

6. 50 N - 1,2 l Moddus M2) 7 0,5 76 -724
7. 50 N

-

1,2 l Moddus M2)

0,25 l Zenit 
+ 0,25 l Amistar 8 0,6 303 -311

8. 50 N 0,25 l Zenit 
+ 0,25 l Amistar

0,25 l Zenit 
+ 0,25 l Amistar 9 0,5 147 -87

LSD 123
1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje. 2) Tilsat 0,15 liter Agropol pr. ha.
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sultaterne at drage konklusioner om, hvilken 
metode til efterårspleje der er optimal i flere 
års rajgræsmarker til frø.

Strategier til vækstregulering i alm. 
rajgræs
For at belyse økonomien og strategien i vækst-
regulering af alm. rajgræs er der i 2009 gen-
nemført to forsøg, der skal belyse disse pro-
blemstillinger. Begge forsøg er udført i første 
års marker. Det ene forsøg efter vinterhvede 
er i sorten Calibra, udlagt i renbestand, det 
andet i sorten Mathilde, udlagt i vårbyg. Sor-
ten Calibra er tildelt 190 kg kvælstof pr. ha, 
mens sorten Mathilde er tildelt 205 kg kvæl-
stof pr. ha, altså ret høje kvælstofniveauer. I 
begge forsøg er der et højt udbytteniveau. Af 
Tabelbilaget, tabel J31 fremgår det, at der er 
stor forskel på merudbytterne i de to forsøg. 
Generelt har sorten Mathilde kvitteret med 
positive merudbytter, mens resultaterne i Ca-
libra er mere svingende. Hvor der er anvendt 
den højeste dosering af Moddus M i den tid-
lige strækningsvækst, er der i Calibra et stort 
udbyttetab, mens der er et positivt merudbytte 
i Mathilde. Samme tendens gør sig gældende, 
hvor Mathilde giver pæne, positive merudbyt-
ter for både en splitsprøjtning med to gange 
0,8 liter Moddus M pr. ha og en enkelt be-
handling med 0,8 liter Moddus M pr. ha sent 
i vækststadium 53, mens Calibra giver nega-
tive merudbytter. En forklaring på de meget 
forskellige merudbytter for behandlingerne 
kan være de forskellige udlægsmetoder. I den 
efterårsudlagte Calibra kan plantetætheden 
have været mindre end i den forårsudlagte 
Mathilde. 

Som gennemsnit af forsøgene er det bedste re-
sultat opnået, hvor der er vækstreguleret med 
0,4 liter Moddus M i vækststadie 47 til 50. 

Græsukrudt i alm. rajgræs, udlagt i 
renbestand 
Etablering af rajgræs i renbestand om efter-
året kan give problemer med bekæmpelse af 
græsukrudt. Der er i efteråret 2008 anlagt fire 
forsøg efter en ny forsøgsplan med bekæm-
pelse af enårig rapgræs. To af forsøgene er 
anlagt i de diploide sorter Temprano og Capri, 
og de to andre forsøg er anlagt i de tetraploide 
sorter Calibra og Garibaldi. Se tabel 19, der 
er opdelt, så den viser et forsøg med meget 
vindaks og tre forsøg med en mere blandet 
ukrudtsbestand.
 I forsøget med mange vindaks er udbyttet i 
det ubehandlede forsøgsled lille. Der er høje 
og signifikante merudbytter for alle behand-
linger. Det højeste merudbytte er opnået i for-
søgsled 4, hvor der er behandlet med Stomp 
og DFF to uger efter såning. Behandlingen 
har haft god effekt på vindaks og enårig rap-
græs. Ingen af behandlingerne har i dette for-
søg skadet afgrøden.
 I de tre forsøg med en blandet ukrudtsbe-
stand er det bedste gennemsnitlige resultat 
opnået, hvor der er anvendt Stomp 14 dage 
efter såning og fulgt op med Lexus i oktober. 
De opnåede merudbytter er ikke signifikant 
forskellige inden for forsøgsserien. Der er 
imidlertid signifikans på enkeltforsøgene i to 
af de tre forsøg. Se Tabelbilaget, tabel J32. 
I forsøgene er det løsningerne, bestående af 
Stomp og Lexus, der klarer sig bedst, selv om 
det er disse løsninger, der har givet de vær-

Tabel 18. Afgræsning, vækstregulering og svampebekæmpelse i alm. rajgræs. (J30)

Alm.
rajgræs

Begyndende
skridning

Primo 
juni

Ultimo 
juni

Kar.1) 
for lejesæd

før høst

Udb. og 
merud-
bytte, 

kg frø pr. ha

Netto-
merud-
bytte, 

kr. pr. ha

Kar.1) 
for lejesæd

før høst

Udb. og 
merud-
bytte, 

kg frø pr. ha

Netto-
merud-
bytte, 

kr. pr. ha

2009. 1 forsøg Afgræsning Afpudsning
1. 137 N - - - 7 1.785 - 6 1.750 -
2. 167 N 0,5 l Moddus M2) - - 5 81 -162 4 96 -81
3. 167 N 0,5 l Moddus M2) 0,8 l Bell - 5 489 1.652 4 424 1.301
4. 167 N 0,5 l Moddus M2) 0,4 l Bell 0,4 l Bell 5 346 810 4 505 1.669
5. 197 N 0,8 l Moddus M2) 0,8 l Bell - 5 302 238 5 503 1.323
6. 197 N 0,8 l Moddus M2) 0,4 l Bell 0,4 l Bell 5 484 1.150 5 774 2.716
LSD 180 180

1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen lejesæd, og 10 = helt i leje. 2) Tilsat 0,15 liter Agropol pr. ha.
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ste afgrødeskader. Stomp og Lexus synes at 
være interessante løsninger i forbindelse med 
udlæg af alm. rajgræs i renbestand om efter-
året.

Græsukrudt i alm. rajgræs
Græsukrudt er et stort problem i græsfrø. For 
at belyse mulighederne for at bekæmpe græs-
ukrudt er der i 2009 i samarbejde med DLF-
TRIFOLIUM startet en ny forsøgsserie, hvor 
forskellige midlers effekt og selektivitet over 
for græsukrudt søges belyst. Der er gennem-
ført to forsøg efter forsøgsplanen, vist i tabel 
20. Desværre har der ikke været græsukrudt 
på det ene areal, hvorfor resultaterne er gen-
givet enkeltvis. Resultaterne fremgår af tabel 
20. I forsøget uden græsukrudt kan data bru-
ges til at vurdere midlernes selektivitet i de 
anvendte doseringer.
 Der er i forsøgene ikke registreret afgrøde-
skade, bortset fra forsøgsled 4 med den høje 
dosering af Monitor, hvor der er registreret en 
svag påvirkning af afgrøden. Der er ingen for-
klaring på, at der ikke er registreret den for-
ventede afgrødeskade efter behandlingerne 
med Atlantis OD. Atlantis OD burde være et 
effektivt middel mod rajgræs.
 I forsøget med græsukrudt, bestående af 
vindaks og alm. rapgræs, er der en god ef-
fekt over for vindaks af behandlingerne med 
Monitor. Ligeledes har den høje dosering af 
Atlantis OD i forsøgsled 6 en rimelig effekt 
på vindaks, se Tabelbilaget, tabel J33, mens 
de andre behandlinger ikke har haft tilfreds-
stillende effekt.
 Over for alm. rapgræs er den bedste effekt 
opnået i forsøgsled 8 med den høje dosering 
af Lexus 50 WG. Her er effekten af behand-

Tabel 19. Bekæmpelse af græsukrudt i alm. 
rajgræs, udlagt i renbestand. (J32)

Alm. rajgræs

Be-
hand-
lings-

in-
deks

Kar.1) for 
herbi-
cid-

skade

Vind-
aks, 
frø-
bæ-

rende 
strå

To-
kimbl. 
ukrudt, 

pct. 
dæk-
ning 
ved
høst

Ud-
bytte 

og mer-
udb.,

 kg frø 
pr. ha

 Netto-
mer-
udb., 
kr. pr. 

hastadium 
29, 

april
2009. 1 forsøg med mange 
vindaks 1 fs.
1. Ubehandlet 0 0 307 4 575 -
2. 1,0 l Stomp 0,25 0 38 1 291 1.372
3. 1,5 l Stomp 0,63 0 26 2 171 659
4. 1,0 l Stomp 

+ 0,1 l DFF 0,92 0 25 0 314 1.420
5. 1,0 l Stomp 

10 g Lexus2) 0,25 0 24 0 264 1.053
6. 1,0 l Stomp 

+ 0,1 l DFF 
10 g Lexus2) 0,92 0 21 0 157 394

LSD 96

2009. 3 forsøg, øvrige
1. Ubehandlet 0 0 16 1.264 -
2. 1,0 l Stomp 0 0 14 149 605
3. 1,5 l Stomp 0 0 8 229 972
4. 1,0 l Stomp  

+ 0,1 l DFF 1 0 2 81 162
5. 1,0 l Stomp 

10 g Lexus2) 3 0 3 356 1.550
6. 1,0 l Stomp 

+ 0,1 l DFF 
10 g Lexus2) 3 0 1 332 1.339

LSD ns
1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen skade, og 10 = 100 pct. skade. 
2) Tilsat 0,1 liter sprede-klæbemiddel. 

Tabel 20. Bekæmpelse af græsukrudt i alm. rajgræs. (J33)

Alm. rajgræs
Behand-

lings-
tidspunkt

Kar.1) for 
herbicid-

skade
medio
 maj

Ved beg. 
blomstring Udb. 

og mer-
udb.,

 kg frø 
pr. ha

Netto-
merudb., 
kr. pr. ha

Ved beg. 
blomstring Udb. 

og 
merudb.,
 kg frø 
pr. ha

Netto-
merudb., 
kr. pr. ha

rapgræs,
enårig

rapgræs,
alm.

rapgræs, 
enårig

rapgræs, 
alm.

overflade, 
pct. dækning 

overflade, 
pct. dækning 

2009. 2  forsøg DLF-TRIFOLIUM 2 fs. fs. 001 fs. 002
1. Ubehandlet - 0 0 0 1.312 - 0 69 870 -
2. 4 g Monitor2) beg. april 0 0 0 -24 -264 0 51 64 212
3. 8 g Monitor2) april 0 0 0 -28 -343 0 40 62 143
4. 12 g Monitor2) april 1 0 0 -21 -363 0 36 143 522
5. 0,2 l Atlantis OD april 0 0 0 -34 -336 0 40 31 15
6. 0,4 l Atlantis OD april 0 0 0 -63 -574 0 35 78 187
7. 10 g Lexus 50 WG2) april 0 0 0 -11 -235 0 34 126 504
8. 20 g Lexus 50 WG2) april 0 0 0 23 -152 0 28 110 318
LSD ns ns

1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen herbicidskade, og 10 = 100 pct. skade.
2) Tilsat 0,15 liter Agropol pr. ha. 
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lingen størst, men ikke tilfredsstillende. For-
søget gentages, fordi resultaterne med Moni-
tor er interessante. I givet fald vil forsøgene 
kunne understøtte en ansøgning om off-label 
godkendelser til Monitor i alm. rajgræs.

Screening af ukrudtsmidler i frøgræs
Der er også i 2009 gennemført en række se-
lektivitetsforsøg i frøgræs. Forsøgene er ud-
ført som logaritmeforsøg. Resultaterne vil 
blive brugt til at målrette udbytteforsøgene 
i frøgræs. Det skal pointeres, at resultaterne 
af disse forsøg på ingen måde kan anvendes 
i rådgivningsmæssige sammenhænge eller i 
praksis. Selve den praktiske gennemførelse af 
forsøgene og baggrunden for vurderingerne 
er kort beskrevet i Oversigt over Landsforsø-
gene 2008.
 De samlede resultater af årets forsøg er 
vist på Nordic Field Trial System (NFTS) på 
adressen www.nfts.dk, hvor de enkelte forsøg 
findes under ”Enkeltforsøgenes resultater og 
placering”.
 Der præsenteres ligeledes beregnede do-
sis-respons kurver for de enkelte midler i de 
forskellige arter. Enkelte resultater er ikke 
præsenteret. Det skyldes, at den statistiske 
usikkerhed, udtrykt som ”standardafvigelsen 
på middelværdien”, på resultaterne har været 
for store.
 Der er lavet et kort resumé på tre frøarter, 
og der er præsenteret et sammendrag af resul-

taterne for de samme frøarter i tabel 21. I ta-
bellen fremgår den dosering, der har medført 
henholdsvis 10 og 90 procent skade på afgrø-
den, vurderet tre uger efter behandlingen. 10 
procent skade er vist, fordi det er den skade, 
der normalt kan tolereres i forsøgene.

Alm. rajgræs
I 2009 er der gennemført logaritmeforsøg 
med forskellige midler i alm. rajgræs, udlagt 
i renbestand. Behandlingerne er alle gennem-
ført i efteråret. Stomp og Boxer er anvendt i 
afgrødens vækststadie 10-11, mens de øvrige 
midler er anvendt i oktober i vækststadie 21 til 
23. Midlerne og resultaterne fremgår af tabel 
21. Boxer kan anvendes i en dosering på 2,0 
liter pr. ha uden at give afgrødeskade udover 
10 procent. Stomp skader ikke i realistiske 
doseringer. Det ser ud til, at Agil uden sprede-
klæbemiddel kan tolereres i en dosering på 
0,10 liter, mens den tilsvarende tolerance med 
sprede-klæbemiddel er så lav som 0,06 liter. 
Det understreger betydningen af omhu ved at 
anvende Agil i alm. rajgræs. Det kan undre, at 
Atlantis OD heller ikke i logaritmeforsøgene 
på nyudlagt alm. rajgræs ser ud til at skade 
afgrøden. Det er i modstrid med forsøg med 
bekæmpelse af rajgræs i vinterhvede.

Rødsvingel
I tabel 21 fremgår resultaterne af logaritme-
sprøjtninger i rødsvingel i 2009. For første 
gang indgår MaisTer i forsøg i frøgræs. Kon-
klusionen er, at midlet ikke ser ud til at have 
noget potentiale i frøgræs. Rødsvingel er 
den afgrøde, der tåler midlet bedst, men selv 
her medfører behandlingerne omfattende af-
grødeskade, der hovedsageligt viser sig ved 
manglende frøsætning. Atlantis OD og Moni-
tor indgår igen i 2009. Resultaterne viser, at 
midlerne fortsat er interessante. Doseringer, 
der giver 10 procent skade, som anses for ac-
ceptabel, ligger på et realistisk niveau, så der 
vil blive arbejdet videre med de to midler for 
at belyse mulighederne for en sikker anven-
delse i frømarken.

Tabel 21. Logaritmesprøjtninger mod ukrudt 
i græs til frø 2009

Ukrudts-
middel

Alm. rajgræs Engrapgræs Rødsvingel

ED10
1) ED90

2) ED10
1) ED90

2) ED10
1) ED90

2)

2009 
Agil3) - - 0,42 1,49 Ingen effekt
Agil - - 0,53 1,64 Ingen effekt
Atlantis - - 0,57 5,71 Ingen effekt
Boxer 2,31 5,40 - - - -
Lexus4) - - - - 32,22 39,76
MaisTer5) - - - - 130,39 138,50
Primera Super - - - - Ingen effekt
Reglone - - - - 0,83 4,68
Stomp SC Maks. sprøjte-

skade 20 % - - - -
Topik - - 0,36 1,42 Ingen effekt

1) Estimeret dosis svarende til 10 pct. effekt.
2) Estimeret dosis svarende til 90 pct. effekt.
3) Tilsat 0,1 liter DLG Contact pr. ha.
4) Tilsat 0,2 liter Agropol pr. ha.
5) Tilsat 2,0 liter MaisOil pr. ha.
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Engrapgræs
I 2009 er der gennemført logaritmeforsøg 
med forskellige midler i engrapgræs. Behand-
lingerne er gennemført både efterår og forår. 
Midlerne og udvalgte resultater fremgår af ta-
bel 21. Atlantis ser ud til at give den mindste 
afgrødeskade ved anvendelse om efteråret. 
Anvendt om foråret er skaden på afgrøden for 
stor i realistiske doseringer. I 2009 er det inte-
ressant, at engrapgræs tilsyneladende ikke er 
særligt følsom over for Topik. Topik bekæm-
per normalt engrapgræs. Derfor vil der blive 
anlagt forsøg i 2010 til at undersøge disse re-
sultater.
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Spinat – ukrudt

Afløser for Asulox søges stadig

I 2009 er der igen gennemført forsøg med be-
kæmpelse af ukrudt i spinat for at finde midler 
eller strategier, der kan afløse ukrudtsmidlet 
Asulox, som kun må anvendes i afgrøden på 
dispensation. Der er i 2009 gennemført et en-
kelt forsøg, og resultaterne fremgår af tabel 1. 
I 2009 er som noget nyt prøvet Goltix SC 700 
såvel før som efter fremspiring i kombination 
med Command CS og Herbasan. Ligeledes er 
Stomp SC afprøvet i kombination med Herba-
san. Stomp er udbragt fire dage efter såning og 
før afgrødens fremspiring. Det største udbytte 
i årets forsøg er opnået med Command CS før 
fremspiring, efterfulgt af Herbasan og afslut-
tet med Asulox. Se forsøgsled 1. Det mest in-
teressante i årets forsøg er forsøgsled 2, hvor 
Goltix SC 700 er anvendt som jordmiddel i 
blanding med Command CS, efterfulgt af tre 

behandlinger med Herbasan. Behandlingerne 
har ikke påvirket plantebestanden af spinat og 
har heller ikke givet affarvninger eller svid-
ninger. Se Tabelbilaget, tabel M1. Der er hel-
ler ikke konstateret signifikante udbyttetab af 
behandlingen. I forsøgsled 3 er afprøvet en 
deling af Goltixdoseringen i to gange 0,5 liter 
pr. ha, hvor der dels behandles før fremspiring 
i blanding med Command, dels følges op med 
0,5 liter Goltix efter fremspiring og suppleres 
med tre gange Herbasan. Splitbehandlingen 
giver et signifikant udbyttetab.
 De afprøvede behandlinger viser ikke, 
hvordan man kan klare sig uden Asulox. Det 
er interessant, at Goltix tilsyneladende ikke 
skader spinaten ved anvendelse før fremspi-
ring. Stomp SC, der er anvendt som jordmid-
del, ser ikke ud til at kunne anvendes i spinat. 

Tabel 1. Bekæmpelse af ukrudt i spinat. (M1)

Spinat Behandlings-
indeks

21 dage efter sprøjtning af kimblade Stadium 50-55 
21. juni Udbytte og

merudbytte, 
kg frø pr. haHvidmelet 

gåsefod, 
planter pr. m2

Snerlepileurt,
planter pr. m2

Burresnerre, 
planter pr. m2

Tokimbl. ukrudt, 
pct. dækning af 

jord

2009. 1 forsøg 
1. 0,25 l Command CS

1,5 l Herbasan
1,0 l Herbasan
1,0 l Herbasan 
2,0 l Asulox1) 2,78 1 8 1 28 1.625

2. 1,0 l Goltix SC 700
+ 0,25 l Command CS
1,5 l Herbasan
1,0 l Herbasan
1,0 l Herbasan 1,78 3 7 2 26 -129

3. 0,5 l Goltix SC 700
+ 0,25 l Command CS
0,5 l Goltix SC 700 
+ 1,5 l Herbasan 
1,0 l Herbasan
1,0 l Herbasan 1,78 1 6 0 20 -248

4. 2,0 l Stomp SC
1,0 l Herbasan 
1,5 l Herbasan
1,0 l Herbasan 1,35 0 3 0 18 -394

5. 0,25 l Command CS
1,5 l Herbasan2)

1,0 l Herbasan
1,0 l Herbasan 1,78 0 10 2 20 -190

6. 1,5 l Herbasan2)

1,0 l Herbasan
1,0 l Herbasan 0,78 0 7 4 68 -173

LSD 149
1) Tilsat 0,5 liter Agropol.
2) Tilsat 0,5 liter Renol.
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Anvendelsen giver signifikant store udbytte-
tab. Ukrudtsforsøgene i spinat vil blive vide-
reført i 2010. 

Screeningsforsøg i spinat
I 2009 er der gennemført screeningsforsøg 
i spinat for eventuelt at finde nye midler og 
muligheder for at bekæmpe ukrudt i afgrøden. 
Resultaterne kan findes på adressen www.
nfts.dk.
 I forsøget er det prøvet at “bejdse” spinat-
frøene med aktivt kul før såning. I USA an-
vendes aktivt kul i forbindelse med såning, 
hvor det med en specialmaskine strøs ud oven 
over frøene. Det skulle øge tålsomheden over 
for ukrudtsmidler, som normalt ikke kan an-
vendes i spinat. For at undgå at anvende spe-
cialudstyr er det forsøgt at coate frøene med 
aktivt kul før såning. Årets resultater tyder 
ikke på, at det er en brugbar metode. Det 
aktive kul hæmmer ikke afgrødens fremspi-
ring, men der er heller ikke nogen synlig ef-
fekt i forhold til at anvende ukrudtsmidlerne. 
Goltix, Stomp og DFF er alle udbragt i forbin-
delse med såning, mens Safari er udbragt efter 
afgrødens fremspiring. Det har været ret tørt 
i fremspiringsfasen, hvilket kan have påvirket 
jordmidlernes effekt på afgrøden. Resultater-
ne viser, at Goltix ser ud til at være et interes-
sant middel at arbejde videre med, at Stomp 
SC ikke kan anvendes i spinat, og at DFF og 
Safari bør undersøges nærmere.

Spinat – ukrudt

Rækkedyrket og renset spinat. (Foto: Lars 
Egelund Olsen, Landscentret, Økologi).
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Raps – sorter

Rekordudbytte i årets landsforsøg med 
vinterrapssorter

Liniesorten DK Casper er med i landsforsø-
gene for anden gang og er den højestydende 
vinterrapssort i 2009. DK Casper præsterer et 
gennemsnitsudbytte, der er 1 procent større 
end måleblandingens i årets seks landsfor-
søg med vinterrapssorter. Lige efter følger 
hybridsorterne Excalibur, PR46W21 og DK 
Expower, der alle giver samme udbytte som 
måleblandingen. DK Expower er med i lands-
forsøgene for første gang i 2009, mens både 
Excalibur og PR46W21 har været blandt de 
højestydende sorter i forsøgene de foregående 
år.
 En afgørende parameter ved valg af vinter-
rapssort er et stort og stabilt udbytte igennem 
flere års forsøg. I dette afsnits tabel 1 er vist 
forholdstal for udbytte af frø af standardkvali-
tet i de seneste fem års landsforsøg. Tabellen 
giver et godt overblik over sorternes udbytte 
gennem flere års forsøg og kan således være 
en god hjælp ved valg af vinterrapssort.

Såtidspunkter i vinterraps
De to hybridsorter Excalibur og PR46W14 
er de højestydende sorter i årets forsøg med 
såtidspunkter i vinterraps. De to sorter giver, 
uanset såtidspunktet, et udbytte, der er signifi-

kant større end de tre liniesorters i forsøgene. 
I alle de seks afprøvede sorter giver en udsky-
delse af såtidspunktet til først i september et 
statistisk sikkert udbyttetab. I  modsætning til 
de foregående år er der i 2009 en tendens til, 
at hybridsorterne bedre tåler en udsættelse af 
såtidspunktet end liniesorterne.

Vårraps
Der er kun afprøvet to vårrapssorter i lands-
forsøgene 2009. Det største udbytte er høstet 
i sorten Lyside, der giver 9 procent større ud-
bytte end målesorten.

Vælg en vinterrapssort, der

•  har givet et stort udbytte af frø af stan-
dardkvalitet i flere års forsøg,

• har en god vinterfasthed,

• har en passende højde ved høst,

•  er modstandsdygtig over for sygdom-
me,

•  har et lavt indhold af glucosinolater og 
erucasyre.

Strategi

Der er opnået ny udbytterekord i landsforsø-
gene med vinterrapssorter i 2009. I gennem-
snit er der høstet 61,9 hkg pr. ha i målesorts-
blandingen. Udbyttet i forsøgene er dermed 
hele 8,9 hkg pr. ha større end udbyttet i det 
hidtidige rekordår, 2004. (Foto: Morten Haa-
strup, Landscentret, Planteproduktion).

Yderligere oplysninger om vinter- 
rapssorterne findes på www.SortInfo.dk.

Læ
sm

ere
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Tre års forsøg med bekæmpelse af græsukrudt 
og tokimbladet ukrudt i vinterraps viser, at 
der opnås sikre merudbytter for at bekæmpe 
ukrudtsbestande, der kan presse rapsen. I gen-
nemsnit har der været positive nettomerud-
bytter.

Forsøgene med ukrudtsbekæmpelse har vist, 
at

Command CS + Stomp og Command CS, • 
efterfulgt af Focus Ultra + Dash, har en 
betydelig, men variabel effekt mod enårig 
rapgræs, der ikke altid vil være tilstrække-
lig,
Kerb giver sikker bekæmpelse af græsser,• 
Command CS er det bedste middel mod • 
hyrdetaske,
Stomp er effektivt mod valmue,• 
Command CS og Fox 480 SC har god ef-• 
fekt mod burresnerre,
Fox 480 SC har god effekt mod agersted-• 
moder og ærenpris,
Fox 480 SC har effekt mod storkenæb, men • 
at timing er vigtig,
svidningspletter efter anvendelse af Fox • 
480 SC ikke påvirker udbyttet.

Raps – ukrudt

Få muligheder for at bekæmpe græsukrudt

En god etablering er et vigtigt skridt  
for at holde kontrol med ukrudtet.

Rækkesåning og radrensning vil ofte 
være et konkurrencedygtigt alternativ til 
kemisk bekæmpelse. Radrensning udfø-
res normalt to gange i løbet af efteråret. 
Radrensning om foråret er ofte unødven-
dig.

Hold øje med, om hyrdetaske, valmue og 
burresnerre er blevet dominerende ukrudt 
i markerne. I så fald bør hyrdetaske og 
burresnerre bekæmpes med Command 
CS og valmue med Stomp lige efter så-
ning. 

Bekæmp spildkorn i september, hvis det 
presser rapsen.

Så snart rapsen er begyndt at udvikle fjer-
de blad, kan Fox anvendes mod agersted-
moder, ærenpris, tvetand, storkenæb, hyr-
detaske og burresnerre – timing er vigtig 
for god effekt. Sprøjt på tørre planter.

Hvis græsukrudt er et problem på area-
let, kan Agil/Focus Ultra bekæmpe arter 
som rajgræs, agerrævehale, vindaks og 
hejrearter. Command CS og Stomp har 
nogen, men varierende effekt mod enårig 
rapgræs.

Fastlæg behovet for at bekæmpe kamille 
omkring 1. april, og brug Matrigon, når 
temperaturen er tilstrækkeligt høj. Ofte 
vil sprøjtning af foragrene være nok.

Strategi

Storkenæb er meget vanskelig at bekæmpe i 
vinterraps. Her optræder storkenæb så mas-
sivt, at den har udkonkurreret rapsen. (Foto: 
Poul Henning Petersen, Landscentret, Plan-
teproduktion).
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Folicur pr. ha henholdsvis 0,35 kg Cantus pr. 
ha i fire års forsøg. Der har været små for-
skelle på de tre løsninger, men der er opnået 
et sikkert højere nettomerudbytte ved at bruge 
Amistar + Folicur.

Der har været svage angreb af svampesyg-
domme i årets forsøg. Der er opnået negative 
eller små nettomerudbytter ved at behandle i 
fuld blomstring.
 Effekten af 0,35 liter Amistar + 0,35 liter 
Folicur pr. ha er sammenlignet med 0,7 liter 

Raps – sygdomme

Ingen eller små nettomerudbytter for 
svampebekæmpelse

Bekæmpelse under blomstring
Risikoen for svampeangreb i vinterraps er 
størst i år med hyppig nedbør lige før, un-
der og lige efter blomstring. En lang blom-
stringsperiode og hyppig rapsdyrkning 
fremmer angreb af knoldbægersvamp.
 Ved svampebekæmpelse i fuld blomstring 
opnås god effekt mod knoldbægersvamp og 
gråskimmel, og der opnås en relativt god ef-
fekt på skulpesvamp. Det bedste tidspunkt 
at bekæmpe skulpesvamp er efter blom-
string.
 Skulpesvamp er ikke en sædskiftesyg-
dom. Skulpesvamp trives bedst i varmt og 
fugtigt vejr.
 Der eksisterer i dag ikke noget godt hjæl-
pemiddel til at afgøre, i hvilke marker og år 
der skal ske en svampebekæmpelse under 
blomstring. Sprøjtningen må derfor i et vist 
omfang betragtes som en forsikringssprøjt-
ning. Ved en rapspris på 210 kr. pr. hkg har 
kun knap 50 procent af forsøgene været 
rentable i de seneste 12 år.
 Det bedste tidspunkt at bekæmpe svam-
pesygdomme i raps er oftest i fuld blom-
string ved begyndende fald af de gule kron-
blade. Til bekæmpelse anbefales 0,35 liter 
Amistar + 0,35 liter Folicur pr. ha, 0,35 liter 
Amistar + 0,45 liter Orius pr. ha, 0,35 kg 
Cantus pr. ha, 0,7 liter Folicur pr. ha eller 
0,9 liter Orius pr. ha.

Rodhalsråd efterår
Bekæmpelse af rodhalsråd (Phoma) anbefa-
les kun undtagelsesvis ved kraftige angreb 
(bladpletter på næsten alle blade) i tidligt 
såede marker i milde efterår. Bekæmpelse 
udføres i 4 til 6-løvbladstadiet om efteråret 
med 0,25 kg Cantus pr. ha.
 Folicur er også godkendt til at bekæmpe 
rodhalsråd om efteråret, men Cantus har 
bedre effekt mod rodhalsråd, men til gen-
gæld har Folicur en vækstregulerende ef-
fekt. Er der både behov for at bekæmpe rod-
halsråd og at vækstregulere, kan anvendes 
0,5 liter Folicur pr. ha eller 0,5 liter Juventus 
pr. ha, der er godkendt til vækstregulering 
og samtidig har effekt på rodhalsråd. Ved 
meget kraftige angreb af rodhalsråd hæves 
dosis af Folicur og Juventus til 0,75 liter pr. 
ha.

Vækstregulering efterår
Juventus er godkendt til vækstregulering 
af vinterraps om efteråret i 5 til 6-løvblad-
stadiet. Effekten kan sikre en bedre over-
vintring i kraftigt udviklede marker. Dette 
skyldes, at behandlingen mindsker højden 
af vækstpunktet over jorden, og det redu-
cerer risikoen for frostskade. Behandling 
med 0,5 liter Juventus pr. ha er kun aktuel 
i tidligt såede marker og marker med me-
get kraftig vækst. Folicur, som er godkendt 
til at bekæmpe rodhalsråd om efteråret, har 
også en vækstregulerende effekt.

Strategi
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af marken blive nødvendig. Glimmerbøsser 
har optrådt tidligt og med kraftige angreb i 
flere marker, mens angrebene af skulpegal-
myg og skulpesnudebiller har været svage.

I efteråret 2008 var der kraftige angreb af 
rapsjordlopper i mange marker. Der har derfor 
i foråret 2009, hovedsageligt i usprøjtede mar-
ker, været kraftige angreb af rapsjordloppens 
larver. Ved kraftige angreb kan en ompløjning 

Raps – skadedyr

Mange larver af rapsjordlopper i usprøjtede marker

Angreb af rapsjordloppelarver i foråret 2009 
i et træk af marken, hvor der ikke er sprøjtet 
mod rapsjordlopper i efteråret 2008. (Foto: 
Jens Bach Andersen, Agri Nord).

Rapsjordlopper
Omkring fremspiring og frem til, at cirka 
fire løvblade er udviklet, bekæmpes de 
voksne rapsjordlopper ved over 10 pro-
cent bortgnavet bladareal. Vær især op-
mærksom, hvor der er anvendt ubejdset 
udsæd.

Bekæmpelse, rettet mod larver, udføres i 
september og oktober, når bekæmpelses-
tærsklen er overskredet i de gule fang-
bakker i marken eller i Planteavlskonsu-
lenternes Registreringsnet. Følg flyvnin-
gen af rapsjordlopper i sæsonen på www.
landbrugsinfo.dk/regnet.

Glimmerbøsser
Glimmerbøsser bekæmpes i vinterraps 
ved mere end tre glimmerbøsser pr. 
plante i det tidlige knopstadium og ved 
mere end fem glimmerbøsser pr. plante 
i det sene knopstadium. Ved begyndende 
blomstring er bekæmpelse kun aktuel ved 
meget kraftige angreb, i størrelsesorde-
nen 20 glimmerbøsser pr. plante.

Til bekæmpelse af glimmerbøsser an-
befales 0,2 liter Biscaya pr. ha eller 0,2 
liter Mavrik pr. ha. Der er udviklet resi-
stens hos glimmerbøsser mod de fleste 
pyrethroider. Mavrik er et pyrethroid, 
mens Biscaya har en ny virkemekanisme. 
Biscaya må kun anvendes én gang pr. 
vækstsæson.

Strategi

Nærbillede af rapsplanter, angrebet af raps-
jordloppelarver. (Foto: Lars Møller Christen-
sen, Vestjysk Landboforening).
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Sortsafprøvning, 
vinterraps
Et stort og stabilt udbytte gennem flere års 
afprøvning er den væsentligste parameter ved 
valg af vinterrapssort. Forholdstal for udbytte 
i de seneste fem års landsforsøg med vinter-
rapssorter ses i tabel 1.
 Der er afprøvet 67 sorter af vinterraps i årets 
landsforsøg. Det er en stigning på seks sorter 
i forhold til i 2008. Ligesom de foregående år 
er alle sorter afprøvet i samme forsøgsserie, 
og alle resultaterne er som følge deraf direkte 
sammenlignelige. Hele 36 af de afprøvede 
vinterrapssorter er med i landsforsøgene for 
første gang i 2009, mens kun tre af sorterne 
har været med i landsforsøgene i fem år eller 
mere. 

I årets forsøg er 26 af de afprøvede sorter 
hybrider, to er dværghybridsorter, to er po-
pulationssorter, mens de resterende 37 sorter 
er liniesorter. Populationssorterne er en blan-
ding 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 pollenpro-
ducerende liniesort. Der høstes kun frø på de 
pollensterile planter. Hybridsorterne er fertile, 
men afgrøden bliver meget uens, hvis det hø-
stede frø bruges som udsæd det følgende år. 
Liniesorterne er også fertile, men ændrer sig 
ikke fra generation til generation.
 Der er i 2009 gennemført seks landsforsøg 
med vinterrapssorter. Udbytteresultaterne 
er vist i tabel 2, hvor de er opdelt på Øerne, 
Jylland og hele landet. Et flertal af de hø-

Tabel 1. Oversigt over forsøg med vinter-
rapssorter 2005 til 2009. Forholdstal for frø 
af standardkvalitet

Vinterraps 2005 2006 2007 2008 2009

Blanding1) 100 100 100 100 100
Excalibur2) 110 105 108 104 100
ES Astrid 107 104 104 104 98
Castille 107 103 106 102 91
Vision3) 106 105 100 98
Catana 106 103 104 96
PR46W142) 106 105 105 95
Lioness 97 106 100 95
PR46W212) 108 105 100
PR46W202) 104 104 97
NK Rapster 102 104 97
NK Technic2) 106 108 96
Azur3) 104 102 96
Epure 105 100 96
PR45D044) 98 100 94
Tassilo2) 104 99 92
Dot 103 92
Cindi CS 104 88
Visby2) 106 97
DK Cabernet 109 96
PR45D054) 102 96
Hycolor2) 99 96
Tadeus2) 104 95
Brutus2) 100 95
Ladoga 108 94
ES Alienor 102 94
PR46W242) 102 94
Adriana 96 94
Pi 19/04 104 93
Clarence 97 93
Chagall 103 92
HSL 037 99 92
DK Casper 101
DK Expower2) 100
NPZ 06232) 99
H6058862) 98

Vinterraps 2005 2006 2007 2008 2009

Noblesse 98
PR46W302) 98
NSA 06/1382) 98
PR45W332) 98
Fashion 97
Oracle 97
Xenon2) 97
NK Caravel2) 97
ES Alegria 97
Compass2) 97
NSL06/142 96
DK Exspeed2) 96
Rendevous 96
Anaconda2) 95
Dk camella 95
1976-202 95
NK Festivo 95
DK Extron2) 95
Cash 95
H 905760 95
Contour2) 94
EGC7922) 94
Temple 93
Loreley 93
Valdor 92
NSL06/141 91
CSZ 6031 91
Alessio 91
Emerson2) 90
Loveli CS 90
Axion 89
ES Venus 88

1)  2005: SW Calypso2), Disco2), Modena, Labrador; 2006: Castille, 
SW Calypso2), Disco2), Labrador; 2007: Castille, Excalibur2), 
Disco2), Labrador; 2008: Excalibur2), PR46W312), Castille, 
Casoar; 2009: Excalibur2), PR46W142), Castille, Casoar. 

2) Hybrid. 3) Population. 4) Dværghybrid.

Tabel 1. Fortsat
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jestydende sorter i årets forsøg er hybridsor-
ter. Der er imidlertid ikke tale om en generel 
tendens, idet der også er hybridsorter blandt 
de sorter, der givet de mindste udbytter i 
landsforsøgene 2009. Målesortsblandingen 
består som de foregående år af to liniesorter 
og to hybridsorter. I forhold til sidste år er hy-
bridsorten PR46W31 erstattet af hybridsorten 
PR46W14. Der er i gennemsnit af årets seks 
forsøg høstet hele 61,9 hkg frø af standard-
kvalitet pr. ha i målesortsblandingen. Det er 
13,4 hkg pr. ha mere end sidste år og samtidig 

Tabel 2. Landsforsøg med vinterrapssorter. 
(K1)

Vinterraps

Udbytte og mer-
udbytte, hkg pr. ha, 

standardkvalitet

Hele landet

For-
holds-

tal

Pct.
olie i 

tørstof

Udb. 
og mer-

udb.,
 hkg frø 
pr. ha

Øerne Jyl-
land

Hele 
landet

2009. Antal forsøg 4 2 6 6 6
Blanding1) 61,6 62,4 61,9 100 49,4 58,3
DK Casper 0,5 0,6 0,6 101 50,3 0,0
Excalibur2) 0,4 -0,6 0,1 100 49,9 -0,3
PR46W212) -0,3 0,2 -0,2 100 51,0 -1,1
DK Expower2) -0,5 0,4 -0,2 100 49,8 -0,5
NPZ 06232) -1,3 0,2 -0,8 99 50,7 -1,5
NSA 06/1382) -1,0 -1,3 -1,1 98 49,1 -0,8
ES Astrid -1,7 -0,6 -1,3 98 48,3 -0,5
PR45W332) -0,6 -2,8 -1,3 98 49,3 -1,2
Vision3) -0,5 -3,0 -1,3 98 49,0 -1,0
H6058862) -2,4 0,6 -1,4 98 49,7 -1,5
Noblesse -1,7 -0,8 -1,4 98 50,3 -1,8
PR46W302) -2,5 0,4 -1,5 98 50,3 -2,0
Compass2) -2,5 0,2 -1,6 97 51,1 -2,5
Xenon2) -1,4 -2,3 -1,7 97 50,3 -2,1
ES Alegria -2,9 0,4 -1,8 97 50,4 -2,3
PR46W202) -2,5 -0,8 -1,9 97 50,7 -2,6
Fashion -3,7 1,3 -2,0 97 49,7 -2,1
Visby2) -3,0 0,1 -2,0 97 48,0 -1,0
Oracle -1,8 -2,6 -2,1 97 49,1 -1,8
NK Rapster -2,2 -1,9 -2,1 97 50,8 -2,8
NK Caravel2) -2,7 -0,8 -2,1 97 48,1 -1,1
PR45D054) -1,1 -4,5 -2,2 96 49,2 -2,0
Epure -2,4 -2,0 -2,2 96 50,0 -2,5
Rendevous -1,6 -3,7 -2,3 96 48,8 -1,8
NK Technic2) -3,7 0,3 -2,4 96 48,3 -1,6
NSL06/142 -2,5 -2,5 -2,5 96 49,8 -2,6
DK Cabernet -2,2 -3,2 -2,5 96 49,6 -2,4
Hycolor2) -3,5 -0,5 -2,5 96 48,7 -1,9
Azur3) -2,3 -3,2 -2,6 96 49,7 -2,6
DK Exspeed2) -2,4 -3,2 -2,6 96 49,4 -2,5
Catana -3,2 -1,9 -2,8 96 50,7 -3,4
Anaconda2) -3,2 -2,3 -2,9 95 49,6 -2,8
Cash -3,1 -2,6 -2,9 95 50,2 -3,2
NK Festiva -2,1 -5,0 -3,1 95 49,9 -3,2
H 905760 -3,3 -2,7 -3,1 95 48,7 -2,5
Tadeus2) -3,7 -1,9 -3,1 95 48,7 -2,5
Lioness -4,0 -1,5 -3,2 95 51,3 -4,1
PR46W142) -4,8 0,1 -3,2 95 49,5 -3,0
Sherlock -3,0 -3,5 -3,2 95 48,8 -2,7
DK Extron2) -2,3 -5,0 -3,2 95 49,0 -2,8
DK Camella -2,7 -4,5 -3,3 95 49,8 -3,3
Brutus2) -4,1 -1,8 -3,4 95 49,7 -3,3
PR46W242) -3,8 -2,7 -3,4 94 50,9 -4,1
Ladoga -3,6 -3,0 -3,4 94 49,7 -3,4
PR45D044) -2,9 -4,8 -3,5 94 49,5 -3,4
ES Alienor -4,1 -2,6 -3,6 94 49,0 -3,1
Contour2) -5,1 -0,8 -3,6 94 50,2 -3,9
EGC7922) -3,3 -4,9 -3,8 94 49,4 -3,6
Adriana -2,8 -6,3 -4,0 94 50,8 -4,5
Temple -4,7 -3,7 -4,4 93 49,7 -4,3
Loreley -5,0 -3,5 -4,5 93 48,1 -3,5
Clarence -4,6 -4,5 -4,6 93 48,9 -4,0
Pi 19/04 -5,0 -3,9 -4,6 93 50,8 -5,2
HSL 037 -4,0 -6,0 -4,7 92 49,2 -4,3
Dot -5,4 -3,5 -4,8 92 50,4 -5,0
Valdor -4,1 -6,2 -4,8 92 49,9 -4,8
Tassilo2) -4,9 -5,0 -4,9 92 49,3 -4,6
Chagall -6,1 -3,3 -5,1 92 49,2 -4,7

Vinterraps

Udbytte og mer-
udbytte, hkg pr. ha, 

standardkvalitet

Hele landet

For-
holds-

tal

Pct.
olie i 

tørstof

Udb. 
og mer-

udb.,
 hkg frø 
pr. ha

Øerne Jyl-
land

Hele 
landet

NSL06/141 -4,8 -6,3 -5,3 91 49,4 -5,0
Castille -4,7 -7,4 -5,6 91 48,1 -4,5
CSZ 6031 -7,8 -1,4 -5,7 91 50,8 -6,1
Alessio -5,9 -5,2 -5,7 91 49,1 -5,1
Emerson2) -6,7 -4,7 -6,1 90 49,8 -5,9
Loveli CS -6,2 -5,9 -6,1 90 51,2 -6,7
Axion -6,8 -7,3 -7,0 89 48,1 -5,8
Cindi CS -8,0 -5,5 -7,1 88 49,8 -6,9
ES Venus -8,7 -5,2 -7,5 88 48,9 -6,7
LSD 3,6 4,0 2,8 2,6

1) Castille, Excalibur2), Casoar, PR46W142). 
2) Hybrid. 3) Population. 4) Dværghybrid.

Tabel 2. Fortsat

Årets forsøg med vinterrapssorter hos Plante-
direktoratet, Tystofte ved Skælskør. I forsøget 
er der, når de sorter, der er under afprøvning 
til optagelse på den danske sortsliste, medreg-
nes, hele 169 sorter. Det betyder, at forsøget 
på billedet dækker over 2 ha. (Foto: Morten 
Haastrup, Landscentret, Planteproduktion).
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ny udbytterekord, idet årets udbytte er 8,9 hkg 
pr. ha større end udbyttet i målesortsblandin-
gen i det hidtidige rekordår, 2004. Indholdet 
af olie i procent af tørstof og udbytte i hkg frø 
pr. ha er vist til højre i tabel 2. Olieindholdet 
ligger i årets forsøg på niveau med sidste år.
 Siden 2004 har forsøgene med vinterraps-
sorter været gennemført i et “Plot in plot”-de-
sign. Det betyder, at hver sort på hver side af 
høstparcellen har 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. 

Supplerende forsøg med vinterraps-
sorter
Vinterrapssorter i de supplerende forsøg er 
som sidste år alle afprøvet i samme forsøgs-
serie, således at resultaterne for linie-, popu-
lations- og hybridsorter kan sammenlignes di-
rekte. Målesortsblandingen i de supplerende 
forsøg er den samme som i landsforsøgene. 
Udbytteniveauet i de supplerende forsøg er 
noget lavere end i landsforsøgene. De to hy-
bridsorter Excalibur og PR46W14 er som sid-
ste år de højestydende sorter i de supplerende 
forsøg, mens liniesorten Castille og dværghy-
bridsorten PR45D01 giver signifikant mindre 

udbytter end målesortsblandingen i årets for-
søg. Resultaterne af de supplerende forsøg er 
vist i tabel 3.

Vinterrapssorternes egenskaber og 
flere års resultater
Sorter, der har ydet et stort og stabilt udbytte 
gennem flere års forsøg, bør foretrækkes, når 
der skal vælges vinterrapssort. Forholdstallene 
for udbytte af standardkvalitet er vist i tabel 4 
for de sorter, der har været med i landsforsø-
gene i de seneste to til fem år. Tabellen giver 
et overblik over, hvor stabilt udbyttet er i de 
enkelte sorter. Når forholdstallene for flere års 
forsøg skal beregnes, er der ikke taget hensyn 
til, hvor mange forsøg sorten har deltaget i det 
enkelte år.

Tabel 3. Supplerende forsøg med vinterraps-
sorter. (K2)

Vinterraps

Udbytte og mer-
udbytte, hkg pr. ha, 

standardkvalitet

Hele landet

For-
holds-

tal

Pct. 
olie i 

tørstof

Udb. 
og mer-

udb.,
 hkg frø 
pr. ha

Øerne Jyl-
land

Hele 
landet

2009. Antal forsøg 3 3 6 6 6
Blanding1) 49,7 45,8 47,8 100 48,7 45,3
Excalibur2) 1,1 5,5 3,3 107 49,5 2,7
PR46W142) 3,2 3,2 3,2 107 48,8 3,0
Epure 3,4 -1,2 1,1 102 49,7 0,5
Vision3) 3,2 -2,2 0,5 101 49,3 0,2
ES Astrid 1,9 -0,9 0,5 101 48,2 0,7
Catalina 0,0 -0,9 -0,5 99 48,6 -0,4
PR46W312) 0,4 -1,7 -0,6 99 47,8 -0,2
Lioness 0,2 -3,1 -1,5 97 50,2 -2,1
Casoar -1,0 -2,8 -1,9 96 48,2 -1,6
Castille -0,6 -7,0 -3,8 92 47,9 -3,2
PR45D014) -3,6 -4,3 -3,9 92 47,5 -3,2
LSD ns 5,9 3,6 3,4

1) PR46W142), Excalibur2), Castille, Casoar.
2) Hybrid. 3) Population. 4) Dværghybrid.

Tabel 4. Forholdstal for udbytte af standard-
kvalitet, gennemsnit for et til fem år

Vinterraps
2005-2009 2006-2009 2007-2009 2008-2009

5 år 4 år 3 år 2 år

Blanding1) 100 100 100 100
Excalibur2) 105 104 104 102
ES Astrid 103 103 102 101
Castille 102 101 100 97
Vision3) 102 101 99
Catana 102 101 100
PR46W142) 103 102 100
Lioness 100 100 98
PR46W212) 104 103
PR46W202) 102 101
NK Rapster 101 101
NK Technic2) 103 102
Azur3) 101 99
Epure 100 98
PR45D044) 97 97
Tassilo2) 98 96
Dot 98 92
Cindi CS 96 88
Visby2) 102
DK Cabernet 103
PR45D054) 99
Hycolor2) 98
Tadeus2) 100
Brutus2) 98
Ladoga 101
ES Alienor 98
PR46W242) 98
Adriana 95
Pi 19/04 99
Clarence 95
Chagall 98
HSL 037 96

1)  2005: SW Calypso2), Disco2), Modena, Labrador; 2006: Castille, 
SW Calypso2), Disco2), Labrador; 2007: Castille, Excalibur2), 
Disco2), Labrador; 2008: Castille, Excalibur2), Casoar, PR46W312); 
2009: Castille, Excalibur2), Casoar, PR46W142). 

2) Hybrid. 3) Population. 4) Dværghybrid.
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I tabel 5 er vist vinterrapssorternes dyrknings-
egenskaber. De er opgjort på baggrund af re-
gistreringer i årets landsforsøg. Alle sorter har 
opnået samme karakter for plantebestand i 
foråret. Det afspejler, at vinteren igen har væ-
ret mild. Det er nu seks år siden, at der sidst 
blev observeret betydende forskelle i sorter-
nes overvintringsevne i landsforsøgene. Ingen 
af sorterne i årets forsøg var med i forsøgene 
dengang. 
 I årets landsforsøg er der registreret otte 
dages forskel i dato for begyndende blom-
string mellem de tidligste sorter Lioness samt 
PR45D04 og de sildigste sorter ES Venus 
samt Loveli CS. Der er større risiko for, at 
sent blomstrende sorter blive skadet af glim-
merbøsser, da blomsterknopperne på de sent 
blomstrende sorter er mindre, når glimmer-
bøsserne begynder at flyve ind i markerne. 
 Plantehøjden varierer i årets forsøg fra 113 
cm i dværghybridsorten PR45D05, der også 
sidste år var den laveste sort i forsøgene, til 
153 cm i sorterne Alessio, Anaconda, DK Ex-
tron, EGC792 og PR46W14. Plantehøjden, 
målt efter blomstring, giver et indtryk af af-
grødens størrelse og biomasse.
 I årets landsforsøg er der registreret størst 
tendens til lejesæd i sorterne EGC792 og 
Sherlock, der begge har fået karakteren 3,9 
ved høst. Lidt lejesæd er ikke nødvendigvis 

Tabel 5. Vinterrapssorternes egenskaber, 
landsforsøgene 2009

Vinterraps Sortstype
Plante-

be-
stand, 
forår1)

Dato 
for 

begyn-
dende 

blomst-
ring

Efter 
blomst-

ring
Ved høst

Plante-
højde,

cm
Leje-
sæd1)

Af-
grøde-
højde,

cm

Antal forsøg 3 6 4 6 6
Blanding2) 9 01/5 150 2,6 136
Adriana Linie 9 01/5 146 2,2 139
Alessio Linie 9 02/5 153 2,7 140
Anaconda Hybrid 9 02/5 153 2,1 148
Axiom Linie 9 04/5 140 2,5 133
Azur Population 9 01/5 132 1,4 133
Brutus Hybrid 9 01/5 149 1,9 140
Cash Linie 9 03/5 143 2,9 128
Castille Linie 9 01/5 127 1,6 126
Catana Linie 9 03/5 142 2,2 132
Chagall Linie 9 01/5 139 2,9 123
Cindi CS Linie 9 04/5 141 3,4 125
Clarence Linie 9 03/5 131 1,3 133
Compass Hybrid 9 02/5 149 1,9 146
Contour Hybrid 9 01/5 152 1,7 143
CSZ 6031 Linie 9 04/5 141 2,5 134
DK Cabernet Linie 9 03/5 134 0,9 136
Dk Camella Linie 9 04/5 130 1,4 132
DK Casper Linie 9 02/5 130 1,9 123
DK Expower Hybrid 9 02/5 145 3,7 130
DK Exspeed Hybrid 9 01/5 143 3,8 125
DK Extron Hybrid 9 03/5 153 3,4 133
Dot Linie 9 04/5 126 1,2 129
EGC792 Hybrid 9 02/5 153 3,9 122
Emerson Hybrid 9 01/5 149 2,0 141
Epure Linie 9 03/5 136 1,6 136
ES Alegria Linie 9 01/5 142 2,0 141
ES Alienor Linie 9 01/5 130 3,3 120
ES Astrid Linie 9 30/4 122 1,5 123
ES Venus Linie 9 05/5 133 1,8 132
Excalibur Hybrid 9 01/5 143 2,5 135
Fashion Linie 9 02/5 145 1,6 143
H 905760 Linie 9 02/5 143 1,5 142
H605886 Hybrid 9 02/5 144 2,3 138
HSL 037 Linie 9 02/5 145 2,1 136
Hycolor Hybrid 9 03/5 149 2,5 140
Ladoga Linie 9 03/5 139 3,0 127
Lioness Linie 9 27/4 141 1,2 139
Loreley Linie 9 03/5 141 1,6 140
Loveli CS Linie 9 05/5 146 3,2 125
NK Caravel Hybrid 9 02/5 151 3,4 136
NK Festivo Linie 9 03/5 141 1,5 138
NK Rapster Linie 9 01/5 138 2,5 135
NK Technic Hybrid 9 02/5 147 2,9 133
Noblesse Linie 9 02/5 123 2,1 128
NPZ 0623 Hybrid 9 02/5 145 1,6 141
NSA 06/138 Hybrid 9 02/5 150 2,7 133
NSL06/141 Linie 9 02/5 138 1,3 136
NSL06/142 Linie 9 04/5 139 0,9 144
Oracle Linie 9 03/5 134 1,6 137
Pi 19/04 Linie 9 03/5 128 2,7 119
PR45D04 Dværghybrid 9 27/4 115 1,5 114
PR45D05 Dværghybrid 9 03/5 113 1,0 112
PR45W33 Hybrid 9 02/5 139 1,3 137
PR46W14 Hybrid 9 03/5 153 2,1 138
PR46W20 Hybrid 9 03/5 150 1,4 145
PR46W21 Hybrid 9 02/5 152 1,4 146

Vinterraps Sortstype
Plante-

be-
stand, 
forår1)

Dato 
for 

begyn-
dende 

blomst-
ring

Efter 
blomst-

ring
Ved høst

Plante-
højde,

cm
Leje-
sæd1)

Af-
grøde-
højde,

cm

PR46W24 Hybrid 9 02/5 149 2,4 141
PR46W30 Hybrid 9 02/5 144 1,8 139
Rendevous Linie 9 02/5 137 1,6 138
Sherlock Linie 9 02/5 145 3,9 119
Tadeus Hybrid 9 01/5 148 1,9 145
Tassilo Hybrid 9 01/5 147 2,0 141
Temple Linie 9 03/5 138 2,2 130
Valdor Linie 9 04/5 130 1,4 130
Visby Hybrid 9 02/5 146 2,6 133
Vision Population 9 02/5 140 1,3 141
Xenon Hybrid 9 01/5 144 1,6 144

1) Skala 0-10, 10 = tæt plantebestand eller helt i leje.
2) Castille, Excalibur3), PR46W143), Casoar.
3) Hybrid.

Tabel 5. Fortsat
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et problem i vinterraps, når blot afgrødehøj-
den ved høst er over 50 cm, så den kan hø-
stes uden besvær. I 2009 varierer afgrødehøj-
den ved høst fra 112 cm i dværghybridsorten 
PR45D05 til 148 cm i hybridsorten Anacon-
da.

Såtidspunkter i vinterraps
Til høst 2009 er der for fjerde år i træk gen-
nemført forsøg med etablering af vinterraps-
sorter på to tidspunkter. To af forsøgene har 
som de foregående år været placeret i Trige 
ved Århus samt ved Ørbæk på Østfyn, mens 
det tredje forsøg er flyttet fra Sjælland til 
Nordjylland. Sidstnævnte forsøg er desværre 
kasseret i 2009 på grund af usikre resultater. 
Forsøgene har igen i år omfattet seks sorter, 
tre hybridsorter og tre liniesorter.
 Resultaterne af årets to gennemførte forsøg 
er vist i tabel 6. I tabellen ses de gennemsnitli-
ge udbytter samt forholdstal for udbytte, hvor 
udbyttet i sortsblandingen ved det tidligste 
såtidspunkt er sat til 100. I 2009 koster det 
gennemsnitligt 7,8 hkg pr. ha at udsætte så-
tidspunktet 12 til 14 dage. I sidste års forsøg 
kostede det til sammenligning 10,7 hkg pr. ha 
at udsætte såningen til først i september. 
 Det normalt anbefalede såtidspunkt er af-
hængigt af landsdelen og strækker sig fra 
cirka 10. august i de nordlige egne af landet 
til cirka 25. august i de mildeste og sydligste 
egne af landet. Tidspunktet er fastsat ud fra 
forventningen om, at rapsen spirer umiddel-
bart efter såning, og at væksten stopper om-
kring 1. november. Det vil i et normalt år give 
de tilstræbte 500 til 600 graddage for rapsen at 
vokse i, før vinteren sætter ind. I begge årets 
forsøg er det tilstræbte antal graddage opnået 
ved såning på det tidlige såtidspunkt, mens 
der ved det sene såtidspunkt kun er opnået 
henholdsvis 420 og 450 graddage fra såning. 
Det er med til at forklare udbyttetabet på 7 til 
8 hkg pr. ha, når såningen udskydes til først 
i september. I tabel 7 er de beregnede grad-
dage i forsøgene med såtidspunkter vist for 
de seneste fire års forsøg. Graddagene er for 
alle år beregnet på www.planteinfo.dk med 
en basistemperatur på 5 grader C. Det ses af 
tabellen, at der er relativt stor forskel mellem 
årene.

Det primære formål med denne forsøgsse-
rie er at undersøge, om nogle af sorterne er 
bedre egnet til sen såning end andre. De to 
hybridsorter Excalibur og PR46W14 er de hø-
jestydende sorter i årets forsøg og giver uan-

Tabel 6. Såtidspunkter for vinterrapssorter, 
2009. (K3)

Vinterraps 

Såtidspunkter

24.-28. aug. 5.-11. sept. 24.-28. aug. 5.-11. sept.

Udbytte, hkg frø af
standardkval. pr. ha Forholdstal for udbytte

2 forsøg
Blanding1) 59,3 49,7 100 84
Excalibur2) 61,3 56,3 103 95
PR46W142) 61,0 55,3 103 93
PR46W312) 56,5 52,0 95 88
Catalina 55,7 46,8 94 79
Lioness 55,1 45,4 93 77
Castille 49,6 38,3 84 65
Gennemsnit 56,9 49,1
LSD, sorter 4,2
LSD, såtid 2,2

1) PR46W142), Excalibur2), Castille, Casoar.
2) Hybrid.

Tabel 7. Såtidsforsøg, antal graddage fra så-
ning 2006 til 2009. Basistemperatur 5 grader C

Lokalitet Sådato
Graddage 

sum indtil
31. december

500
nået den

2009
Ørbæk 28. august 580 4. november
Ørbæk 11. september 420 ikke nået
Århus 24. august 540 27. oktober
Århus 5. september 450 ikke nået

2008
Ørbæk 4. september 410 ikke nået
Ørbæk 13. september 320 ikke nået
Slagelse 23. august 530 30. oktober
Slagelse 7. september 370 ikke nået

2007
Trige 18. august 810 4. november
Trige 6. september 600 15. november
Ørbæk 24. august 850 7. oktober
Ørbæk 5. september 710 25. oktober
Slagelse 23. august 840 7. oktober
Slagelse 13. september 610 16. november

2006
Trige 29. august 530 8. november
Trige 12. september 390 ikke nået
Ørbæk 28. august 610 28. oktober
Ørbæk 5. september 530 9. november
Slagelse 29. august 590 31. oktober
Slagelse 7. september 480 ikke nået
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set såtidspunktet et udbytte, der er signifikant 
større end de tre liniesorters. I alle seks sorter 
er der høstet et signifikant større udbytte ved 
det tidlige såtidspunkt i forhold til det sene så-
tidspunkt. I modsætning til de foregående år 
er der i 2009 en tendens til, at hybridsorterne 
bedre tåler en udsættelse af såtidspunktet end 
liniesorterne. En udskydelse af såtidspunktet 
koster således mellem 4,5 og 5,7 hkg pr. ha 

i hybridsorterne, mens det koster mellem 8,9 
og 11,3 hkg pr. ha i liniesorterne. I årets for-
søg har såtidspunktet størst betydning i linie-
sorten Castille. I figur 1 er resultaterne af årets 
to forsøg vist i et søjlediagram. Der er anlagt 
tre nye forsøg i forsøgsserien i efteråret 2009 
på samme lokaliteter.

Etableringsmetoder i vinterraps 
I efteråret 2008 blev der for tredje år i træk 
anlagt forsøg med etableringsmetoder i vin-
terraps. Forsøgene er etableret med og uden 
pløjning, og der er afprøvet forskellige såma-
skintyper, herunder en grubbesåmaskine. Ved 
grubbesåning er jorden løsnet til under pløje-
dybden, og rapsfrøene er drysset ud eller pla-
ceret med såskær direkte efter grubbetanden.
 Ligesom de foregående år indgår fire jord-
bearbejdningsintensiteter i forsøgene i 2009: 
Ingen/øverlig bearbejdning, 10 cm harvning, 
20 cm harvning og 20 cm pløjning. Der afprø-
ves ligesom sidste år tre såsystemer: Skive-
skærssåning, tandskærssåning og grubbeså-
ning, hvilket bringer antallet af kombinationer 
af jordbearbejdning og såteknik op på 12. Det 
er til høst 2009 kun lykkedes at gennemføre et 
af de tre anlagte forsøg. Resultaterne af dette 
forsøg fremgår af tabel 8. 
 I årets forsøg er der høstet det mindste ud-
bytte ved grubbesåning, der uanset jordbear-
bejdningsintensitet resulterer i et signifikant 
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Figur 1. Såtidsforsøgene i vinterraps, 2009. 
De vandrette streger viser udbyttet i gennem-
snit af sorterne. Se Tabelbilaget, tabel K3.

Tabel 8. Etableringsmetoder i vinterraps. (K4, K5)

Vinterraps

Ingen/øverlig 
jordbearbejdning 10 cm harvedybde 20 cm harvedybde Pløjning Gennemsnit

Plante-
bestand, 
planter
pr. m2 

Udb., hkg 
frø af std.

kval.
pr. ha

Plante-
bestand, 
planter 
pr. m2 

Udb., hkg 
frø af std.

kval. 
pr. ha

Plante-
bestand, 
planter 
pr. m2 

Udb., hkg 
frø af std.

kval.
pr. ha

Plantebe-
stand, 
planter 
pr. m2

Udb., hkg 
frø af std.

kval. 
pr. ha

Plantebe-
stand, 
planter 
pr. m2

Udb., hkg 
frø af std.

kval. 
pr. ha

2009. 1 forsøg
Skiveskærssåning 48 48,7 54 48,4 52 51,3 59 51,0 53 49,9
Tandskærssåning 38 42,2 64 51,0 47 47,1 48 52,3 49 48,2
Grubbesåning 67 42,7 55 42,3 50 43,7 57 47,7 57 44,1
LSD 2,2 2,2 2,2 2,2
Gns. 51 44,6 58 47,3 50 47,4 55 50,3

2007-2009. 8 forsøg
Skiveskærssåning 29 41,1 41 48,3 44 49,0 50 49,5 41 47,0
Tandskærssåning 28 42,2 38 47,7 37 48,0 43 48,6 36 46,6
Grubbesåning 31 40,4 33 46,4 35 47,4 39 48,2 34 45,6
LSD ns ns ns ns
Gns. 51 41,2 58 47,5 50 48,1 55 48,7

LSD for jordbearbejdning 2009: ns ; LSD for vekselvirkning mellem jordbearbejdning og såmetode: ns.
LSD for jordbearbejdning 2007-2009: 3,3; LSD for vekselvirkning mellem jordbearbejdning og såmetode: ns.
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udbyttetab i forhold til skiveskærssåning. 
Set i forhold til de øvrige såmaskintyper kla-
rer skiveskærssåningen i 2009 sig især godt 
ved såning i ubearbejdet jord, mens der ikke 
er nogen entydig forskel mellem skiveskærs-
såning og tandskærssåning, når jorden bear-
bejdes forud for såningen. I forsøget indgår 
desuden et lokalt forsøgsled med rotorharve i 
kombination med skiveskær. Denne såmetode 
giver udbytter på niveau med skiveskærsså-
ningen. Se Tabelbilaget, tabel K4. Der er som 
de foregående år høstet de mindste udbytter, 
hvor der er ikke er foretaget jordbearbejdning 
forud for såningen. Som gennemsnit er det 
største udbytte i forsøget høstet efter pløjning. 
I forsøget er der ikke nogen entydig forskel 
mellem 10 og 20 cm harvedybde. 
 Resultaterne af de seneste tre års forsøg er 
også vist i tabel 8. Som gennemsnit af de i 
alt otte forsøg har det kostet mellem 6,3 og 
7,5 hkg pr. ha at undlade at bearbejde jorden i 
mindst 10 cm dybde. Forsøgene viser, at vin-
terraps kvitterer for en forudgående jordbear-
bejdning, også ved såning med grubbesåma-
skine. Forskellene mellem de øvrige jordbe-
arbejdningsintensiteter er ikke statistisk sikre, 
men der er en svag tendens til, at pløjning gi-
ver det største udbytte, efterfulgt af harvning i 

20 cm dybde. De tre typer såmaskiner er som 
gennemsnit af tre års forsøg næsten jævnbyr-
dige, selv om der ved en forudgående jordbe-
arbejdning i 10 cm dybde eller mere er en ten-
dens til, skiveskærsmaskinen klarer sig bedst. 
I figur 2 er resultatet af de i alt otte forsøg med 
etableringsmetoder illustreret. Forsøgsserien 
med etableringsmetoder i vinterraps er nu af-
sluttet.
 Til høst 2009 er der som året før sået vin-
terhvede, hvor der det foregående år lå forsøg 
med etableringsmetoder i vinterraps. Hensig-
ten med forsøgene er at måle, om jordløsnin-
gen, der er gennemført i forbindelse med grub-
besåning af vinterrapsen, eller andre af de i alt 
12 etableringsmetoder i vinterraps kan have 
en positiv effekt på afgrøden det følgende år. 
Resultatet af årets tre forsøg fremgår af tabel 
9. Der er ikke effekt af jordbearbejdningsin-
tensiteterne ved etablering af rapsforfrugten 
(Ingen jordbearbejdning, 10 cm harvedybde, 
20 cm harvedybde og pløjning), målt på ker-
neudbyttet i vinterhvede 2009. Heller ikke 
grubbesåning af vinterrapsforfrugten har re-
sulteret i et merudbytte i vinterhvede i 2009. 
Til gengæld tyder forsøgene på, at såning af 
vinterraps med skiveskær til høst 2008 gav 
et lidt større udbytte i vinterhvede i især to 
af årets forsøg. Den positive effekt af ski-
veskærssåningen kan ikke forklares med et 
større udbytte i vinterrapsforfrugten og blev 
heller ikke observeret i sidste års forsøg med 
måling af eftervirkning af etableringsmetoder 
i vinterraps. Forsøgsserien forsættes ikke.
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Figur 2. Etableringsmetoder i vinterraps. 
Gennemsnit af otte forsøg, 2007 til 2009. Se 
Tabelbilaget, tabel K5.

Tabel 9. Eftervirkning af etableringsmetoder 
i vinterraps, vinterhvede 2009. (K6)

Vinterhvede

Ingen 
jordbe-
arbejd-

ning

10 cm 
harve-
dybde

20 cm 
harve-
dybde

Pløj-
ning

Gen-
nem-
snit

Udbytte, 
hkg 

kerne
pr. ha

Udbytte, 
hkg 

kerne
pr. ha

Udbytte, 
hkg 

kerne
pr. ha

Udbytte, 
hkg 

kerne
pr. ha

Udbytte, 
hkg 

kerne
pr. ha

2009. 3 forsøg
Skiveskærssåning 104,5 103,2 102,1 102,3 103,0
Tandskærssåning 98,3 101,1 97,9 100,3 99,4
Grubbesåning 100,2 98,6 97,7 98,6 98,8
LSD 2,7 2,7 2,7 2,7
Gns. 101,0 101,0 99,2 100,4

LSD for jordbearbejdning: ns; LSD for vekselvirkning mellem 
jordbearbejdning og såmetode: ns.
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Såtid, udsædsmængde og kvælstof-
gødskning i vinterraps
I efteråret 2008 blev der anlagt tre forsøg i en 
ny forsøgsserie, der kombinerer såtidspunkt, 
udsædsmængde og efterårsgødskning med 
kvælstof i vinterraps. I forsøgene er afprøvet 
to såtidspunkter (medio og ultimo august), tre 
udsædsmængder (20, 40 og 60 spiredygtige 
frø pr. m2) samt tre kvælstofniveauer (0, 30 og 
60 kg kvælstof, tildelt før såning). I forsøgene 
indgår også en vækstregulering med Juven-
tus. Desværre har kun et af de anlagte forsøg 
givet brugbare resultater. Resultaterne af dette 
forsøg fremgår af Tabelbilaget, tabel K7.
 Såtidspunktet har ingen udbyttemæssig 
betydning i det gennemførte forsøg. Der er 
i forsøget en tendens til, at vinterrapsudbyt-
tet er størst, hvor der er tilført 60 kg kvælstof 
før såning, hvilket ikke er overraskende, idet 
der kun er målt 28 kg N-min i pløjelaget ved 
anlæg af forsøget. I forsøget er det ikke lyk-
kedes at opnå den tilsigtede forskel i plante-
tallet, og der er ikke nogen entydig effekt af 
vækstreguleringen med Juventus. Forsøgsse-
rien videreføres ikke.

Ukrudt
Tre års forsøg med bekæmpelse af græsukrudt 
og tokimbladet ukrudt i vinterraps viser, at 
der opnås sikre merudbytter for at bekæmpe 
ukrudtsbestande, der kan presse rapsen. I gen-
nemsnit er der positive nettomerudbytter.
 Forsøgene i 2009 med ukrudtsbekæmpelse 
i vinterraps er sået mellem 14. og 30. august. 
Væksten i efteråret 2008 har været normal.
 Tabel 10 viser resultaterne af fire forsøg med 
afprøvning af midler og strategier for bekæm-
pelse af tokimbladet ukrudt og græsukrudt i 
vinterraps. Især er det belyst, i hvilket omfang 
middelkombinationerne supplerer hinanden 
med hensyn til effekt mod spildkorn, græsser 
og tokimbladet ukrudt. Efter forsøgenes start 
er godkendelsen til Kerb i vinterraps blevet 
trukket tilbage. Stomp og Fox 480 SC blev 
godkendt til ukrudtsbekæmpelse i raps i hen-
holdsvis 2007 og 2008. I landsforsøgene er 
Boxer for andet år afprøvet i vinterraps, men 
er endnu ikke godkendt til dette formål.
 Enårig rapgræs, agerstedmoder, fuglegræs, 

hyrdetaske, kamille, tvetand og ærenpris har 
været blandt de dominerende ukrudtsarter i et 
eller flere af forsøgene. Forsøgsled 4, 5, 8 og 
9 viser, at det er muligt at opnå markante ef-
fekter mod enårig rapgræs, selv om effekten 
ikke er på højde med de effekter, der er op-
nået med Kerb. Agerstedmoder og ærenpris 
er bekæmpet effektivt med Fox 480 SC uan-
set dosis. Command CS har i et forsøg haft 
god effekt mod kamille og har som forventet 
været meget effektiv mod hyrdetaske. Gene-
relt har Command CS + Stomp i forsøgsled 4 
og Command CS, efterfulgt af Focus Ultra + 
Dash, i forsøgsled 8 givet en betydelig reduk-
tion i bestanden af både tokimbladet ukrudt 
og græsukrudt.
 Plantebestanden af raps er vurderet i de-
cember og igen i april. I et forsøg har behand-
lingen med Boxer efter såning i forsøgsled 9 
påvirket afgrøden, så det har været synligt i 
efteråret, men ikke ved bedømmelsen i april. 
Det har i dette forsøg ikke påvirket rapsens 
udbytte. I et andet forsøg er der i forsøgsled 
9 ikke registreret synlig påvirkning af Boxer, 
men udbyttet er sikkert mindre end i de øv-
rige forsøgsled. I 2008 blev der i et forsøg set 
påvirkning af Boxer efter behandling i vækst-
stadium 10. Der er behov for at fortsætte for-
søgene for at finde en sikker anvendelse af 
Boxer i vinterraps.
 I gennemsnit af forsøgene er der med und-
tagelse af forsøgsled 9 pæne og sikre merud-
bytter for at bekæmpe ukrudt.

Valmue er en ukrudtsart, der yder vinterraps 
stor konkurrence om lys, vand og næring. 
Stomp har i forsøgene givet god bekæmpelse. 
(Foto: Jørgen Ravn, Gefion).
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Nederst i tabel 10 er vist resultater af tre års 
forsøg, hvor en række af behandlingerne er 
gentaget. I gennemsnit er der sikre merudbyt-
ter for ukrudtsbekæmpelse ved alle behand-
linger. Gennemsnittet dækker over tre meget 
forskellige vækstår. I 2007 var rapsens vækst i 
efteråret så kraftig, at merudbytterne var lave 
og i gennemsnit ikke statistisk sikre. I 2008 
og 2009 har rapsens vækst i efteråret været 
normal, og merudbytterne har været højere. 
Der er ikke fundet sammenhæng mellem antal 
ukrudtsplanter og merudbyttet for bekæmpel-
se af ukrudt. Det kan derfor konkluderes, at 
artssammensætning af ukrudtet og afgrødens 
etablering og vækst har større betydning end 
antallet af ukrudtsplanter. Der har ikke været 
tilstrækkelige mængder af græsukrudt i for-
søgene til nærmere at belyse sammenhæng 

mellem merudbytter og bekæmpelse af græs-
ser. I lyset af de opnåede merudbytter for be-
kæmpelse af forholdsvis beskedne bestande 
af tokimbladet ukrudt og græsukrudt kan det 
imidlertid forventes, at bekæmpelse af større 
bestande af græsukrudt vil have tilsvarende 
større påvirkning af udbytterne.

Fox i vinterraps
Der er gennemført to forsøg for at teste afgrø-
deskånsomhed ved behandling af vinterraps i 
vækststadium 14 med Fox 480 SC i blanding 
med henholdsvis Agil, Focus Ultra + Dash, 
Fastac 50, Karate 2,5 WG, Mavrik 2F, Orius 
200 EW, Juventus 90 og Stomp. Skånsomhe-
den er vurderet en og tre uger efter sprøjtning 
samt om foråret. Resultaterne ses i Tabelbi-
laget, tabel K10. Fox giver i raps små svid-

Tabel 10. Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps. (K8, K9)

Vinterraps

Behand-
lingstids-

punkt Behand-
lings-
indeks

Antal ukrudt 
pr. m2, december

Antal ukrudt 
pr. m2, april

Pct. dækning, 
høst

Udb. og 
merudb.,
kg frø af
standard-
kvalitet 
pr. ha 

Netto- 
merudb.,
kg. pr. ha

Stadium græs tokimbl. græs tokimbl. rapgræs tokimbl.

2009. 4 forsøg
1. Ubehandlet - - 107 107 82 101 63 13 3.394 -
2. 0,33 l Command CS 

0,8 l Kerb 500 SC 
00

nov. 1,79 38 55 2 23 2 8 995 436
3. 0,25 l Command CS 

0,5 l Kerb 500 SC 
00

nov. 1,25 37 45 5 28 13 8 929 515
4. 0,25 l Command CS + 0,5 l Stomp 00 1,00 46 51 38 32 26 8 799 512
5. 2,0 l Boxer

0,8 l Matrigon
11-12
forår 0,67 47 66 30 61 33 12 687 340

6. 0,75 l Fox 480 SC 
0,8 l Kerb 500 SC 

14-15
nov. 1,80 85 39 2 43 15 7 773 427

7. 0,38 l Fox 480 SC 
0,8 l Kerb 500 SC 

14-15
nov. 1,47 90 61 0 31 13 9 764 446

8. 0,33 l Command CS 
0,7 l Focus Ultra + 0,5 l Dash HC 

00
12-14 1,34 49 55 43 35 27 7 832 409

9. 2,0 l Boxer 00 - 27 63 21 52 23 11 444 287
LSD 1-9 536
LSD 2-9 ns

2007-2009. 14 forsøg 11 fs. 12 fs.
1. Ubehandlet - - 54 80 52 69 38 19 3.695 -
2. 0,33 l Command CS 

0,8 l Kerb 500 SC 
00

nov. 1,79 17 30 2 13 2 10 480 21
3. 0,25 l Command CS 

0,5 l Kerb 500 SC 
00

nov. 1,25 17 28 4 18 6 10 492 155
4. 0,25 l Command CS + 0,5 l Stomp 00 1,00 20 32 17 21 12 9 373 146
6. 0,75 l Fox 480 SC1)

0,8 l Kerb 500 SC 
14-15
nov. 1,80 39 27 4 19 7 8 415 318

7. 0,38 l Fox 480 SC2)

0,8 l Kerb 500 SC 
14-15
nov. 1,47 41 34 1 16 6 10 352 227

8. 0,33 l Command CS 
0,7 l Focus Ultra + 0,5 l Dash HC 

00
12-14 1,34 20 31 16 22 12 10 374 30

LSD 1-8 184
LSD 2-8 ns

1) I 2007 og 2008 har dosis af Fox 480 SC været 1 liter pr. ha. 
2) I 2007 og 2008 har dosis af Fox 480 SC været 0,5 liter pr. ha. 
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ningspletter på de blade, der er fremme på 
sprøjtetidspunktet. I de to forsøg er der især 
observeret forstærket svidning ved at iblande 
svampemidlerne Orius 200 EW og Juventus 
90. De øvrige blandinger har givet en mindre 
forøgelse af svidningspletterne. Anbefaling 
om blanding kan ikke alene baseres på få for-
søg. Indhent informationer hos firmaet eller 
ved opslag i blandingstabeller i www.Middel-
databasen.dk.
 I de to ovennævnte forsøg indgår et for-
søgsled, behandlet med Fox 480 SC og ud-
sprøjtet med logaritmesprøjte, således at do-
seringen har varieret fra 2,0 til 0,2 liter pr. 
ha. I det ene forsøg har der været en ekstremt 
stor bestand af storkenæb. Doseringskurven 
for Fox 480 SC er bestemt, og det er bereg-
net, at 1,96 liter pr. ha har haft en effekt på 
90 procent og 1,32 liter pr. ha en effekt på 50 
procent. Effekten har altså været utilstrække-
lig. I forbindelse med samme forsøg er der på 
arealet også udført en sprøjtning på rapsens 
vækststadium 12. Det er rapporteret, at der her 
er opnået en betydeligt bedre effekt. Det er i 
andre sammenhænge velkendt, at storkenæb 
bedst bekæmpes, når planterne har maksimalt 
et løvblad. I det andet forsøg har der været 
en dominerende bestand af ærenpris. Der har 
været god effekt af Fox 480 SC. Vurderet på 
den samlede ukrudtsbestand har 0,82 liter Fox 
480 SC pr. ha givet 90 procent effekt og 0,31 
liter pr. ha 50 procent effekt.

Sygdomme
I 2009 har der været svage angreb af svampe-
sygdomme i vinterraps.
 I tabel 11 ses resultatet af årets forsøg med 
svampebekæmpelse i fuld blomstring ved be-
gyndende fald af de gule kronblade (vækst-
stadium 65). I forsøgsled 3 og 12 er effekten 
af en delt sprøjtning omkring blomstring hen-
holdsvis en senere sprøjtning ved afblomstring 
(vækststadie 69 til 71) undersøgt. I forsøgs-
led 11 er svampesprøjtning mod knoldbæ-
gersvamp under blomstring ifølge den tyske 
varslingsmodel SkleroPro (Sclerotinia Prog-
nose) undersøgt. Modellen og resultaterne er 
nærmere omtalt i det følgende afsnit.
 Endelig er effekten af en sprøjtning med 

0,5 liter Juventus pr. ha i 4 til 6-løvbladstadiet 
i efteråret belyst i forsøgsled 2.
 Der har været svage angreb af svampesyg-
domme i årets forsøg. Der er ikke opnået sikre 
merudbytter eller sikre udbytteforskelle ved 
at behandle i fuld blomstring. Det højeste net-
tomerudbytte på 1,1 hkg pr. ha er opnået med 
blandingen Amistar + Folicur.
 Ved at sammenholde forsøgsled 3 og 8 
fremgår det, at det ikke har været nogen for-
del at dele behandlingen omkring blomstring. 
Ved at sammenholde forsøgsled 9 og 12 frem-

I maj er der i flere vinterrapsmarker set plan-
ter, som er væltet eller hældende. En større 
tysk undersøgelse har vist, at både vækstbe-
tingelser og svampesygdomme, blandt andet 
rodhalsråd, kan være årsag til afsnøring af 
rod og rodhals, men at vækstbetingelser er 
klart vigtigst. Vækstbetingelser, som giver be-
skadigelser på rod og rodhals, kan opstå efter 
kraftig nedbør, ved dårlig jordstruktur, vind 
og opfrysning. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, 
Landscentret, Planteproduktion).
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går det, at der er opnået et merudbytte på 
samme niveau ved at udsprøjte Amistar under 
blomstring og ved afblomstring.
 Ved at sammenholde forsøgsled 2 og 8 
fremgår det, at efterårsbehandlingen med Ju-
ventus ikke har været rentabel. Juventus har 
en vækstregulerende effekt og har også ef-

fekt mod rodhalsråd. Forsøgene er sået i pe-
rioden 15. til 31. august. I tabel 14 ses også 
resultater med efterårsbehandling med Juven-
tus, ligesom effekten af Folicur og Cantus er 
belyst. Folicur har også effekt på rodhalsråd 
og en vækstregulerende effekt, mens Cantus 
kun har effekt mod rodhalsråd. Der har ikke 

Tabel 11. Svampebekæmpelse i vinterraps. (K11, K12, K13, K14)

Vinterraps Sta-
dium

Be-
hand-
lings-
indeks

Pct. planter med Pct. dækn. 
på skulper Plante-

højde 
ved 
høst,
cm

Hkg frø af standard-
kvalitet pr. ha 

rodhals-
råd

knoldbæger-
svamp

skulpe-
svamp Udb. og 

merudb.
Netto-

merudb.
i juli

2009. 6 forsøg
1. Ubehandlet - 0 1 0 0,7 141 47,2 -
2. 0,5 l Juventus 90

 0,5 kg Cantus
14-16 

65 1,50 0 0 0 138 2,7 -1,1
3. 0,25 kg Cantus

0,25 kg Cantus
60-61 

65 1,00 0 0 0 141 1,8 -1,1
4. 0,35 l Amistar + 0,35 l Prosaro 65 0,35 0 0 0 137 2,1 0,3
5. 0,7 l Folicur EC 250 65 0,47 0 0 0 137 1,4 0,2
6. 0,35 l Amistar + 0,35 l Folicur EC 250 65 0,58 0 0 0 137 2,6 1,1
7. 0,35 kg Cantus 65 0,70 0 0 0 139 2,7 0,8
8. 0,5 kg Cantus 65 1,00 0 0 0 141 2,5 0,0
9. 0,6 l Amistar 65 0,60 0 0 0 139 1,5 -0,1

10. 0,7 l Prosaro 65 0,73 0 0 0 138 1,7 0,0
11. SkleroPro1) - 0,23 1 0 0 142 1,3 0,7
12. 0,6 l Amistar 69-71 0,60 0 0 0,1 139 1,2 -0,4
LSD 1-12 ns
LSD 2-12 ns

2008-2009. 15 forsøg 13 fs. 13 fs. 13 fs.
1. Ubehandlet - 0 10 0 0,4 137 47,0 -
4. 0,35 l Amistar + 0,35 l Prosaro 65 0,35 10 0 0,1 137 0,5 -1,3
5. 0,7 l Folicur EC 250 65 0,47 10 0 0 136 0,7 -0,5
6. 0,35 l Amistar + 0,35 l Folicur EC 250 65 0,58 10 0 0 136 2,1 0,6
7. 0,35 kg Cantus 65 0,70 10 0 0 136 1,0 -0,9
9. 0,6 l Amistar 65 0,60 10 0 0,1 137 0,8 -0,8

10. 0,7 l Prosaro 65 0,73 10 0 0 135 0,2 -1,5
11. SkleroPro1) - 0,42 10 0 0,1 138 0,7 -0,4
12. 0,6 l Amistar 69-71 0,60 10 0 0 137 0,0 -1,6
LSD 1-12 ns
LSD 4-12 ns

2007-2009. 20 forsøg 18 fs. 18 fs. 18 fs.
1. Ubehandlet - 0 9 1 0,5 136 45,6 -
5. 0,7 l Folicur 65 0,47 9 0 0,2 136 1,0 -0,2
7. 0,35 kg Cantus 65 0,70 9 0 0,1 136 1,4 -0,5
9. 0,6 l Amistar 65 0,60 9 0 0,2 137 1,2 -0,4

10. 0,7 l Prosaro 65 0,73 9 0 0,2 136 0,5 -1,2
11. SkleroPro1) - 0,39 9 1 0,1 138 0,9 -0,1
LSD 1-11 ns
LSD 5-11 ns

2005-2006 og 2008-2009. 26 forsøg 24 fs. 24 fs. 24 fs.
1. Ubehandlet - 0 10 0 0,5 140 43,6 -
5. 0,7 l Folicur EC 250 65 0,47 9 0 0,2 138 0,7 -0,5
6. 0,35 l Amistar + 0,35 l Folicur EC 250 65 0,58 9 0 0,2 139 2,0 0,5
7. 0,35 kg Cantus 65 0,70 10 0 0,2 139 1,0 -0,9

LSD 1-7 0,8
LSD 5-7 0,8

1) Se nærmere i tabel 12.
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været sikre udslag for behandlingerne, og 
merudbytterne for de tre behandlinger ligger 
på samme niveau. Der er ikke registreret ret 
meget rodhalsråd i forsøgene, og der har ikke 
været nogen sammenhæng mellem angreb og 
merudbytter. Forsøgene er sået i perioden 14. 
til 24. august.
 I Tabelbilaget, tabel K11 ses resultatet af 
yderligere to forsøg, hvor et enkelt forsøgsled 
er udgået. I det ene forsøg er der ikke opnået 
rentable merudbytter ved nogen af behandlin-
gerne, mens der i det andet forsøg er opnået 
et nettomerudbytte på cirka 1 hkg pr. ha i for-
søgsled 6 og 10.
 Nederst i tabel 11 ses resultater fra tidligere 
år. Amistar + Folicur har været sammenlig-
net med Folicur henholdsvis Cantus i fire års 
forsøg. Der har været små forskelle på de tre 
løsninger, men der er opnået et sikkert højere 
merudbytte ved at bruge af Amistar + Foli-
cur.
 I figur 3 ses de opnåede bruttomerudbytter 
i 72 landsforsøg fra 1998 til 2009 med svam-
pebekæmpelse med 0,75 til 1,5 liter Folicur 
pr. ha i fuld blomstring. I gennemsnit af for-
søgene er der opnået et bruttomerudbytte på 
1,8 hkg pr. ha. I figuren er omkostningerne 
til 1,0 liter Folicur pr. ha (250 kr. pr. liter) og 
udbringning (70 kr. pr. ha) markeret ved en 

rapspris på 210 kr. pr. hkg. Ved en rapspris på 
210 kr. pr. hkg har kun 47 procent af forsø-
gene været rentable, selv om køreskaden ikke 
er inddraget i beregningerne. I ni landsforsøg 
i 1989 til 1992 var køreskaden med en 24 
meter bred marksprøjte 2 procent af udbyttet 
(udbytteniveau cirka 40 hkg pr. ha i forsøge-
ne). I otte nyere tyske forsøg fra 2006 til 2007 
var køreskaden kun 0,6 procent af udbyttet, 
hvilket ved et udbytteniveau på 40 hkg pr. ha 
svarer til 0,24 hkg frø pr. ha.

Afprøvning af den tyske varslings-
model SkleroPro
I forsøgsled 11 i tabel 11 er bekæmpelse af 
knoldbægersvamp ifølge varslingsmodellen 
SkleroPro afprøvet. SkleroPro (Sclerotinia 
Prognose) er udviklet i Tyskland og er en 
model, der varsler for angreb af knoldbæger-
svamp i vinterraps. Landmænd og rådgivere 
i Tyskland har i dag adgang til modellen via 
internettet.
 SkleroPro beregner bekæmpelsesbehovet 
på baggrund af antallet af infektionsgunsti-
ge timer samt en økonomisk tærskelværdi. 
En infektionsgunstig time er en time, hvor 
temperaturen er over 7 grader C, og luftfug-
tigheden er over 86 procent. Hvis antallet af 
infektionsgunstige timer overskrider 23, er 
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Figur 3. Opnåede bruttomerudbytter for svampebekæmpelse med 0,75 til 1,5 liter Folicur pr. ha 
i fuld blomstring i 72 landsforsøg i 1998 til 2009.
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der risiko for angreb af knoldbægersvamp. 
Risikoen sammenholdes med dyrkningshyp-
pigheden af raps, forventet udbytte, rapspris 
og omkostninger til sprøjtning, og her ud fra 
fastsættes bekæmpelsesbehovet.
 I de tilfælde, hvor SkleroPro har anbefa-
let en behandling, er forsøget behandlet med 
0,35 kg Cantus pr. ha. SkleroPro udløser kun 
behandling fra begyndende til afsluttende 
blomstring og angiver bekæmpelsestidspunk-
tet, som i forsøgene har varieret fra 28. april 
til 23. maj. 
 Fra 2007 til 2009 har sprøjtning ifølge 
SkleroPro været afprøvet i 20 landsforsøg. I 
tabel 12 er behandling ifølge SkleroPro sam-
menlignet med rutinebehandling med 0,35 kg 
Cantus pr. ha. Det er angivet, hvornår Sklero-
Pro har udløst behandling. Der er regnet med 
en rapspris på 200 kr. pr. hkg i 2007, 320 kr. 
pr. hkg i 2008 og 210 kr. pr. hkg i 2009. Der er 
desuden regnet med omkostninger til Cantus 
på 920 kr. pr. kg og en køreskade på 2,6 pro-
cent af det forventede udbytte. Det forventede 
udbytte har i forsøgene ligget på 33 til 60 hkg 
pr. ha. Udbyttet er korrigeret til 0 kg frø pr. ha 
i merudbytte i forsøgene, hvor SkleroPro ikke 
har udløst en sprøjtning.
 SkleroPro har udløst sprøjtning i 11 af de 
20 forsøg. I de ti forsøg, hvor SkleroPro har 
udløst behandling, har der ikke været angreb 
af knoldbægersvamp, mens der i det sidste 
forsøg har været et lille angreb (2 procent 
planter med knoldbægersvamp). I ni ud af 20 
forsøg har SkleroPro ikke udløst en behand-
ling. I et af de ubehandlede forsøg har der 
været et stort angreb af knoldbægersvamp 
(20 procent angrebne planter). I resten af de 
ubehandlede forsøg har der ikke været angreb 
af knoldbægersvamp. Det vurderes som ikke 
tilfredsstillende, at SkleroPro ikke har udløst 
behandling, når der har været stort angreb, 
mens der er udløst behandling ti gange, hvor 
der ikke har været angreb.
 En sammenligning af nettomerudbytterne, 
når der behandles ifølge SkleroPro i forhold 
til rutinebehandling, viser, at der i otte ud af 
20 forsøg er et negativt nettomerudbytte ved 
at sprøjte ifølge SkleroPro. Rutinebehandlin-
gen har klaret sig dårligere, da 15 ud af 20 
forsøg ikke er rentable. Selv om SkleroPro 

gennemsnitligt har givet et højere nettomer-
udbytte, har modellen ikke klaret sig tilfreds-
stillende, da alt for mange behandlinger ikke 
er rentable.
 I figur 4 ses det, hvor godt SkleroPro har 
forudsagt behovet for bekæmpelse i forsøge-
ne i 2007 til 2009. Ved en usikker prognose er 
modellen sat til at overvurdere behovet. Det 
ses, at modellen har angivet en korrekt vars-
ling i 50 procent af forsøgene, hvilket vurderes 
som ikke tilfredsstillende. I 40 procent af for-
søgene har SkleroPro overvurderet behovet. 
Nettomerudbyttet har således været negativt. 
I 2007 undervurderede SkleroPro behovet for 
svampebekæmpelse i to ud af fire forsøg. I de 
to tilfælde har en rutinebehandling givet lave, 
positive nettomerudbytter på 1,6 og 1,9 hkg 
pr. ha. Undervurderingen forklares af model-
udviklerne ved, at der i 2007 var en usædvan-

Tabel 12. Afprøvning af SkleroPro i 20 vin-
terrapsforsøg 2007 til 2009

Forsøg

Pct.  
planter
 med 

knold-
bæger-
svamp 
i ube-

handlet

Behand-
ling
iflg.

Sklero-
Pro1)

SkleroPro Rutine-
behandling

Merud-
bytte,
hkg 

pr. ha

Netto-
merud-
bytte,
hkg 

pr. ha

Merud-
bytte,
hkg 

pr. ha

Netto-
merud-
bytte,
hkg 

pr. ha

2009
001 L 0 0 0,0 0,0 1,0 -1,7
002 NJ 0 0 0,0 0,0 -3,9 -6,3
003 VJ 0 1 1,1 -1,6 3,3 0,6
004 VJ 1 0 0,0 0,0 0,0 -2,6
006 B 0 0 0,0 0,0 1,3 -1,4
007 ØJ 0 0 0,0 0,0 2,2 -0,5
009 S 0 1 2,6 0,0 4,4 1,8
001 S 0 0 0,0 0,0 2,8 -0,3

2008
001NJ 0 1 -0,6 -2,5 -2,2 -4,2
002 F 0 1 3,0 0,9 2,2 0,1
003 L 0 1 -3,0 -5,0 -0,3 -2,3
004 B 0 1 -0,4 -2,5 1,3 -0,8
005 S 0 1 1,5 -0,5 1,5 -0,5
006 S 0 1 2,1 0,1 -1,7 -3,6
007 VJ 0 1 2,0 -0,4 1,7 -0,6
008 ØJ 0 0 0,0 0,0 0,7 -1,2

2007
006 NJ 2 1 2,1 -0,5 1,7 -0,9
007 ØJ 20 0 0,0 0,0 4,1 1,6
009 B 0 1 -0,1 -2,7 -0,7 -3,2
010 F 0 0 0,0 0,0 4,6 1,9

Gns. 2007-2009 -0,7 -1,2
1) 0 = ingen behandling udløst, 1 = behandling udløst.
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ligt sen smitte med knoldbægersvamp efter 
afsluttende blomstring på grund af ekstreme 
vejrforhold. SkleroPro forudsagde dog, at der 
var gode klimatiske betingelser for udvikling 
af knoldbægersvampen efter afblomstring, 
men da rapsen normalt ikke er modtagelig for 
smitte efter afblomstring, anbefalede Sklero-
Pro ikke behandling. Det tyder på, at modellen 
bør udbygges til at tage hensyn til sen smitte. 

Det vurderes, at SkleroPro skal tilpasses på 
flere punkter:

Modellen går ud fra, at der dyrkes raps mi-• 
nimum hvert fjerde år i sædskiftet. Den bør 
udvides til at kunne medtage rapsdyrkning 
færre år i sædskiftet (i forsøgene har der 
været fire år eller mere mellem raps i 19 ud 
af 20 forsøg).
Der er for stor afstand mellem vejrstation • 
og forsøg. Modellen tager ikke højde for 
lokale regnbyger, hvilket har indflydelse 
på, om der er infektionsgunstige vilkår for 
knoldbægersvampen (i forsøgene har der 
været fra 3 til 40 km mellem forsøg og vejr-
station).
Der har været fejl i de vejrdata, som auto-• 
matisk indgår i modellen. Det er meget 
vigtigt, at vejrdata er korrekte for at kunne 
give korrekt varsling (i forsøg 003 i 2009 

er der givet en fejlvarsling på grund af fejl i 
givne vejrdata).
Der er ikke altid sprøjtet netop på dagen, • 
hvor modellen har udløst en sprøjtning. Det 
vil give en bedre plantebeskyttelse, hvis 
SkleroPro på baggrund af en nøjagtig tre til 
fem dages vejrudsigt kan forudsige, om der 
skal sprøjtes.
Der kan ske fejlvarsling på grund af upræ-• 
cist angivet vækststadium. Det kan være 
vanskeligt at bestemme vækststadiet nøj-
agtigt, og der kan forekomme variationer 
inden for marken.

Afprøvningen af SkleroPro er hovedsageligt 
sket ved et lavt smittetryk i forsøgene i 2007 
til 2009. Modellen er således ikke testet ved 
et højt smittetryk. Ved lavt smittetryk er kon-

50%

40%

10%

Forudsigelser af SkleroPro 
i 2007-2009 (20 forsøg)

Korrekt Overvurderet Undervurderet

Figur 4. Procent korrekte, undervurderede og 
overvurderede anvisninger af SkleroPro.

Haglslag på rapsskulpe. Efter nogle dage ses 
tit, at frøene under slagmærket (se nederste 
foto) bliver sorte og skrumpne og angrebet af 
sekundære svampe. Ved opgørelse af en sådan 
type haglskade må man forsøge at optælle 
procent beskadigede frø. Oftest ser det mere 
voldsomt ud, end det er. Ved afslåede skulper 
og stængler kan der derimod optræde relativt 
store udbyttetab. (Fotos: Ghita Cordsen Niel-
sen, Landscentret, Planteproduktion).
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klusionen, at modellen i den nuværende form 
ikke har klaret sig tilfredsstillende, da den i 
for mange tilfælde har udløst en behandling. I 
forsøget med de kraftigste angreb har model-
len desuden ikke udløst en bekæmpelse.

Monitering af kransskimmel
I forbindelse med erhvervsfinansieret forsk-
ning er udbredelsen af svampesygdommen 
kransskimmel (Verticillium longisporum) un-
dersøgt i 47 vinterrapsmarker i et samarbejde 
mellem Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvi-
denskabelige Fakultet og ti planteavlskonsu-
lenter. Markerne er udvalgt ud fra, at sædskif-
tet skal være kendt relativt mange år tilbage i 
tiden, og der skal tidligere have været dyrket 
raps i markerne. Samtidig er der også bedømt 
angreb af knoldbægersvamp og rodhalsråd. 
Resultatet ses i tabel 13.
 Kransskimmel er en sædskiftesygdom, som 
ikke kan bekæmpes kemisk. Svampen er me-
get udbredt i Sydsverige, hvorfor det er re-
levant at undersøge udbredelsen i Danmark. 
Som det fremgår af tabellen, er kransskimmel 
og de øvrige svampesygdomme ikke fundet 
særligt udbredt. Markerne er bedømt i perio-
den 8. til 22. juli, hvilket måske er for tidligt. 
I 2010 vil bedømmelsen blive udført senere. 
I 2009 er også udtaget planteprøver fra alle 
marker, og de vil blive bedømt for angreb via 
en såkaldt PCR-metode, som er mere følsom. 
Disse resultater foreligger ikke p.t.

Skadedyr
I efteråret 2008 optrådte der meget kraftige 
og udbredte angreb af rapsjordlopper i mange 
marker. I foråret 2009 har der været meget 
tidlige og kraftige angreb af glimmerbøsser i 
flere marker. Angreb af øvrige skadedyr har 
overvejende været svage.

Rapsjordlopper
I tabel 14 ses resultater af fire forsøg, hvor ef-
fekten af bejdsemidler samt sprøjtning mod 
rapsjordlopper er belyst. Rapsjordlopper kan 
både skade ved at de voksne rapsjordlopper 
gnaver af bladene i etableringsfasen, og senere 
ved at larverne minerer inde i planten. Ofte er 
larveskaderne de mest betydende, men i 2008 
til 2009 har der både været kraftige angreb af 
de voksne rapsjordlopper og deres larver.

Tabel 13. Forekomst af kransskimmel, Pho-
ma og knoldbægersvamp i vinterraps

Vinterraps Kransskimmel Phoma Knoldbæger-
svamp

Pct. angrebne 
planter

Antal 
marker Pct. Antal 

marker Pct. Antal 
marker Pct.

2009. 47 marker 
0 28 60 5 11 21 45

< 0,5 12 26 21 45 23 49
0,5-2 7 15 14 30 2 4
2,1-5 0 0 6 13 1 2
5,1-20 0 0 1 2 0 0
> 20 0 0 0 0 0 0

Kransskimmel i vinterraps. Først er vist meget tidlige symptomer, som optræder omkring 1. 
juli. En begyndende ensidig farveforskel kan ses. I midten lidt senere angreb. Til højre angreb 
i august. Talrige mikrosklerotier ses, når det øverste lag af stænglen rives af. (Fotos: Ghita 
Cordsen Nielsen, Landscentret, Planteproduktion).
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I forsøgsled 2 til 4 er afprøvet to bejdsemid-
ler, hvor Cruiser OSR er afprøvet i to doserin-
ger, mens Modesto er afprøvet med og uden 
tilsætning af svampemidlerne dimethomorph 
og thiram i bejdsemidlet. Dimethomorph har 
effekt mod kålskimmel. Cruiser OSR inde-
holder både aktivstoffer med effekt mod ska-
dedyr og svampesygdomme, herunder kål-
skimmel. Der har ikke været sikre forskelle 
på de fire bejdsninger, men der er en tendens 
til en bedre effekt af Cruiser OSR ved den 
høje dosis. I forsøgsled 9 til 12 er der foruden 
bejdsning med Cruiser OSR, 7,5 ml pr. kg 
også sprøjtet mod rapsjordlopper med Fastac. 
Det fremgår, at sprøjtning har hævet udbyt-
tet yderligere, så bejdsning alene er ikke nok 
mod rapsjordlopper. Der er opnået nettomer-
udbytter på samme niveau ved de forskellige 
sprøjtetidspunkter. I forsøgsled 9 er der sprøj-

tet ved overskridelse af bekæmpelsestærsk-
len i gule fangbakker. Bekæmpelse udløses 
ved en samlet fangst på 25 rapsjordlopper i 
de små, runde gule fangbakker inden for tre 
uger i hovedflyvningsperioden. Bekæmpelse 
er udløst i alle fire forsøg, men der er ved en 
fejl ikke taget stilling til, om der i forsøgene 
skulle være behov for en supplerende sprøjt-
ning. Bekæmpelse i forsøgsled 9 er i tre af de 
fire forsøg foretaget på samme tidspunkt som 
i forsøgsled 10.
 Et forsøg med meget kraftige angreb af 
rapsjordlopper kan ikke klassificeres på grund 
af meget stor variation i merudbytterne. I fle-
re af forsøgsleddene er der udbyttetab på 17 
til 20 hkg pr. ha. Det er velkendt, at meget 
kraftige angreb af rapsjordloppens larver kan 
resultere i så store tab, at omsåning er nød-
vendig, men det er svært at belyse i forsøg, da 

Tabel 14. Bejdsning eller sprøjtning mod kålskimmel, rodhalsråd og rapsjordlopper samt vækst-
regulering i vinterraps. (K15)

Vinterraps

Gram/
ml 

pr. kg 
frø

Sta-
dium

Plante-
be-

stand, 
plan-
ter 

pr. m2

Raps-
jord-

lopper, 
pct. 

planter
med 
gnav

Raps-
jord-

lopper, 
pct. 
bort-

gnavet 
blad-
areal

Plante-
højde 

Pct. 
plan-
ter 

med 
kål- 

skim-
mel 

Pct. 
plan-
ter 

med 
rod-
hals-
råd

Udb. og 
mer-
udb.,
std.-
kval., 
hkg 

pr. ha

Netto- 
udb., 
hkg. 

pr. ha1)

28 dage efter fremspiring oktober 1. nov. v. høst

2009. 4 forsøg 3 fs. 3 fs.
1. Ubejdset - - 36 38 20 17 10 13 49,9 -
2. Cruiser OSR 7,5 - 38 39 10 17 14 13 0,7 0,7
3. Cruiser OSR 15 - 41 38 8 16 7 13 3,0 3,0
4. Modesto 12,5 - 35 37 6 16 9 13 4,0 4,0
5. Modesto

+ SAT 2002 komponent 4
+ Thiram  

12,5  
5 
4 - 41 35 2 17 5 13 4,0 4,0

6. Cruiser OSR 
0,5 l Folicur EC 250 

7,5
14-16 41 37 6 15 3 13 3,9 3,0

7. Cruiser OSR 
0,25 kg Cantus 

7,5
14-16 41 38 8 16 4 13 4,2 2,8

8. Cruiser OSR
0,5 l Juventus 90 

7,5
14-16 40 38 7 14 2 13 4,4 3,1

9. Cruiser OSR
0,25 l Fastac 502) 

7,5
tærskel 42 37 3 17 2 13 6,2 5,7

10. Cruiser OSR 
0,25 l Fastac 50 

7,5
primo sept. 39 36 3 17 2 13 6,5 6,0

11. Cruiser OSR 
0,25 l Fastac 50 

7,5
ultimo sept. 41 38 9 15 11 13 7,2 6,7

12. Cruiser OSR
0,25 l Fastac 50 
0,25 l Fastac 50 

7,5
ultimo sept. 
+ 21 dage 43 37 7 16 7 13 6,7 5,7

LSD 1-12 ns
LSD 2-12 ns

1) Prisen på bejdsemidler ikke fratrukket.
2) Ved fangster af rapsjordlopper over bekæmpelsestærsklen i gule fangbakker er behandlet med 0,25 liter Fastac 50 pr. ha. Se tekst. 
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angrebsgraden ikke altid er ens i hele marken. 
Der henvises til Tabelbilaget, tabel K15.
 I figur 5 er forekomsten af rapsjordlopper 
i efteråret 2008 sammenlignet med tidligere 
år. Data fra efteråret 2009 er også taget med. 
Der blev i efteråret 2008 fanget rigtigt mange 
rapsjordlopper, og der var bekæmpelsesbehov 
i alle marker i Planteavlskonsulenternes Re-
gistreringsnet. I efteråret 2009 har der været 
moderate angreb af rapsjordlopper. De fang-

bakker, som benyttes i dag, måler omkring 
400 cm2, men i figur 5 er fangsterne i de nu-
værende fangbakker omregnet til indholdet i 
store fangbakker på 825 cm2, fordi disse bak-
ker blev brugt tidligere. Fangster til og med 
uge 41 (primo oktober) er taget med i alle 
årene. Fangsterne kan således sammenlignes 
over årene.

Forsøgsled 1, ubejdset og usprøjtet mod raps-
jordlopper i forsøg 09-012-0909, løbenummer 
003, fotograferet i oktober 2008 ved Århus, 
Koldkærgård, hvor 55 procent af bladarealet 
var bortgnavet (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, 
Landscentret, Planteproduktion).

Forsøgsled 9, bejdset og sprøjtet mod raps-
jordlopper ifølge fangster i gule fangbakker 
i forsøg 09-012-0909, løbenummer 003, fo-
tograferet i oktober 2008 ved Århus, Kold-
kærgård, hvor 5 procent af bladarealet var 
bortgnavet. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, 
Landscentret, Planteproduktion).

Nærbillede af de mindst angrebne planter i 
forsøgsled 1, ubejdset og usprøjtet mod raps-
jordlopper i forsøg 09-012-0909, løbenummer 
003. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, Landscen-
tret, Planteproduktion).
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Glimmerbøsser
I tabel 15 ses resultater af fire forsøg med be-
kæmpelse af glimmerbøsser og andre skade-
dyr omkring blomstring.
 I forsøgsled 2 til 4 er effekten af tre mid-
ler ved to sprøjtninger mod glimmerbøsser 
belyst. Der er ikke opnået sikre merudbytter 
for bekæmpelse. Kun ved brug af Fastac er 
der opnået et rentabelt merudbytte. Det tyder 
på, at der ikke har været ret mange resistente 

glimmerbøsser i marken, hvor forsøgene er 
udført. Der er udviklet resistens hos glim-
merbøsser mod pyrethroider (Fastac, Karate, 
Cyperb 100), så i dag anbefales kun Biscaya 
og Mavrik til bekæmpelse af glimmerbøsser. 
Biscaya er ikke et pyrethroid og har en ny 
virkemekanisme. Mavrik er et pyrethroid, 
men har stadig en tilfredsstillende effekt 
mod glimmerbøsser i de fleste tilfælde. Bis-
caya må kun bruges én gang pr. vækstsæson, 

Tabel 15. Bekæmpelse af glimmerbøsser i vinterraps. (K16)

Raps
Behand-

lings-
indeks

Glimmerbøsser,
antal pr. plante

Pct. planter 
med skulpe-
snudebiller

Pct. skulper 
med galmyg-

larver
Hkg pr. ha,
std.kvalitet 

stadium Udb. og 
merudb.

Netto-
merudb.51 59 61 69

2009. 4 forsøg i vinterraps 3 fs.
1. Ubehandlet 0 2,3 1,6 10 0,4 48,0 -
2. 2 x 0,25 l Fastac 50 2,00 - 0,9 0,0 0,3 1,8 0,8
3. 2 x 0,2 l Mavrik 2F 1,33 - 0,8 2,5 0,3 0,5 -1,3
4. 2 x 0,2 l Biscaya OD 1,33 - 0,8 2,5 0,3 1,2 -0,7
5. 0,3 l Biscaya OD 1,00 - 0,8 7,5 0,4 0,4 -0,8
6. 0,2 l Mavrik 2F 

0,2 l Biscaya OD 
0,25 l Fastac 50  
0,25 l Fastac 50 3,33 - - 2,5 0 2,0 -0,8

LSD 1-6 ns
LSD 2-6 ns

Led 2-4 er behandlet i vækststadium 51 og stadium 54.
Led 5 er behandlet i stadium 51.
Led 6 er behandlet i stadium 51, 54, 58 og 62.

Fangst af rapsjordlopper 1992-2009
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Figur 5. Akkumuleret fangst af rapsjordlopper i efterårene 1992 til 2009 (omregnet til fangster 
i de store gule fangbakker (825 cm2)).
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men er også afprøvet to gange i forsøget for 
at sammenligne effekten med de øvrige mid-
ler.
 I et af forsøgene i tabel 15 er der opnået sik-
re og relativt høje merudbytter for skadedyrs-
bekæmpelse. Det højeste nettomerudbytte på 
3,4 hkg pr. ha er opnået i forsøgsled 2, hvor 
der er behandlet to gange med Fastac. Der er 
i dette forsøg registreret 4,1 glimmerbøsse pr. 
plante ved første sprøjtning.
 I forsøgsled 6 er der sprøjtet fire gange 
mod skadedyr. Bekæmpelserne er rettet mod 
glimmerbøsser, skulpesnudebiller og skulpe-
galmyg. Formålet er at belyse effekten af en 
maksimal indsats af skadedyrsmidler. Der har 

kun været svage angreb af skulpesnudebiller 
og skulpegalmyg i forsøgene. Der er ikke op-
nået rentable merudbytter.

Skulpegalmyg
Flyvningen af skulpegalmyg er siden 2008 
fulgt via gule fangbakker, fordi der i 2007 
forekom mere udbredte angreb efter en år-
række med meget svage angreb. I tabel 16 
ses fangsterne. Fangsterne er indsendt til 
Landscentret, fordi det er vanskeligt at arts-
bestemme forskellige galmyg i marken. Der 
findes ingen tærskel for, hvor mange skulpe-
galmyg der udløser en bekæmpelse. Derfor 
er angrebet af skulpegalmyg senere opgjort i 
marken, hvor fangbakkerne har været udsta-
tioneret. Ved at sammenholde fangstdata med 
angreb over en årrække kan der på sigt forhå-
bentlig opstilles retningslinjer for, hvor høje 

Kraftige angreb af glimmerbøsser. (Fotos: 
Lars Møller Christensen, Vestjysk Landbofor-
ening).

Tabel 16. Fangster af skulpegalmyg i gule 
fangbakker i 2009

Lokalitet

Fangster i gule fangbakker,
gns. 2 bakker Pct. an-

grebne 
skulper, 
ultimo 

juni
Dato 2009

28/4 6/5 13/5 19/5 26/5 3/6

Bornholm
Aakirkeby - 1 0 1 1 0 2
Allinge 0 0 0 2 0 5

Vestsjælland
Ringsted - 0 4 3 4 1 5
Slagelse 0 0 0 0 1 0 0

Storstrøm
Ny Lellinge, Køge - - - 0 0 0 0
Karise - 0 4 10 34 2 2

Lolland-Falster
Nykøbing F - - 2 0 0 0 0

Nordjylland
Brønderslev - - 0 1 0 5 0
Vrå 0 0 0 1 - 0
Horsensvej, Skørping - - 0 0 0 0 5
Brøndumvej, Skørping - - 0 0 0 0 5
Skellerup, Hobro - 0 3 1 1 0 0,5
Sdr. Onsild, Hobro - 0 0 1 2 0 0,5

Ribe
Askov, Vejen - - 0 0 0 0 0

Århus
Rønde - 0 0 0 0 0 0
Auning - 0 0 0 1 0 0
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fangsterne skal være for at give betydende 
angreb. Det fremgår, at der i markerne over-
vejende er set svage angreb.

Bekæmpelse af agersnegle
Der er udført to forsøg i vinterraps med be-
kæmpelse af agersnegle. Resultaterne frem-
går af tabel 17. Forsøg efter en tilsvarende 
forsøgsplan er udført i hvede, og resultaterne 
kan ses i vinterhvedeafsnittet. Behandling 
med alle sneglemidler og begge doser har for-
bedret plantetallet i samme omfang.
 Der er kun høstet udbytte i et af forsøgene, 
og her er ikke opnået sikre udslag. Udbytte-
niveauet er lavt i forsøget, hvilket skyldes, at 
forsøget er udført i en mark med fremavl af 
hybridraps.

Sortsafprøvning, vårraps
Der er kun afprøvet to vårrapssorter i lands-
forsøgene 2009. Sorterne er som de foregå-
ende år afprøvet i tre forsøg. Pluto har for 13. 

år i træk været målesort. Udbyttet i målesor-
ten er som gennemsnit af årets forsøg 26,7 
hkg frø af standardkvalitet pr. ha. Det er 5,2 
hkg pr. ha mindre end i sidste års forsøg. Det 
største udbytte er i 2009 høstet i sorten Lys-
ide, der er med i landsforsøgene for anden 
gang. Lyside giver i 2009 et merudbytte på 9 
procent i forhold til målesorten Pluto. Sorten 
Clipper, der også er med i landsforsøgene for 
anden gang, giver et udbytte, der er 6 procent 
større end målesortens. Olieindholdet i de 
afprøvede sorter ses til højre i tabel 18. Det 
ligger i år på mellem 45,4 procent i tørstof i 
sorten Lyside og 49,1 procent i tørstof i sorten 
Clipper. Olieindholdet i 2009 er dermed på ni-
veau med olieindholdet i sorterne i sidste års 
landsforsøg.

Olieræddike

Glimmerbøsser og svampe i olie-
ræddike
Glimmerbøsser er et alvorligt skadedyr i olie-
ræddike. Derfor er der igen i 2009 anlagt for-
søg for at fastlægge en strategi for en effektiv 
bekæmpelse. Samtidig indgår der forsøgsled 
med bekæmpelse af svampesygdomme. På 
grund af praktiske problemer med gennem-
førelsen af de sene behandlinger i den meget 
kraftige afgrøde er ikke alle forsøgsbehandlin-
ger gennemført. De opnåede resultater frem-
går af tabel 19. Der er ikke opnået signifikante 
merudbytter i forsøgene.
 Der er ikke opnået sikre merudbytter for 
bekæmpelse af glimmerbøsser i forsøgene. 

Tabel 17. Bekæmpelse af agersnegle. (K17)

Vinterraps

Pct. planter med 
angreb af snegle

Pct. bortgnavet 
bladareal

Plantebestand, 
planter pr. m2 Hkg kerne pr. ha

stadium 
10-12 21. okt stadium 

10-12 21. okt stadium 
10-12 21. okt april Udb. og 

merudb.
Netto-

merudb.

2009. 2 forsøg 1 fs. 1 fs.
1. Ubehandlet 45 48 9 10 30 26 30 12,1 -
2. 12 kg Ferramol 6 14 1 3 42 40 47 -2,9 -5,8
3. 6 kg Ferramol 8 8 2 3 41 44 48 -0,8 -2,4
4. 12 kg SmartBayt Professionel 7 5 1 2 41 44 47 -2,4 -5,3
5. 6 kg SmartBayt Professionel 9 7 2 2 43 48 51 -0,3 -1,9
6. 7 kg Ferrox 8 9 2 2 42 39 46 -1,0 -2,3
7. 4 kg Ferrox 6 6 1 3 43 43 47 -0,6 -2,0
LSD 1-7 ns

Tabel 18. Landsforsøg med vårraps, 2009. 
(K19)

Vårraps

Frøudbytte og mer-
udbytte 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 3
Pluto 22,5 28,8 26,7 100 47,1 25,8
Lyside 5,8 0,9 2,5 109 45,4 3,0
Clipper 3,4 0,7 1,6 106 49,1 1,0
LSD 2,8 1,37 2,1 2,0
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Dette er i overensstemmelse med forsøgene 
2008, men i 2008 var der betydeligt kraftigere 
angreb af glimmerbøsser.
 I 2009 har der også været forsøgsled med 
bekæmpelse af svampesygdomme. Behand-
lingerne er udført dels i fuld blomstring 
(vækststadium 65), dels efter blomstring 
(vækststadium 71). Formålet er at undersø-
ge effekt på udbytte, spireevne og angreb af 
skulpesvamp (Alternaria) på de høstede frø. 
Der er ikke konstateret bladangreb af skulpe-
svamp før behandlingerne, og desværre er der 
ikke foretaget en senere bedømmelse. Efter-
følgende analyser af angrebsgraden på frøene 
viser kraftige angreb. Der er ikke nogen græn-
seværdi for forekomst af skulpesvamp på frø-
ene, men der er en grænseværdi for spireevne 
på minimum 80 procent. Kraftige angreb af 
skulpesvamp vurderes at kunne påvirke spire-
evnen. I forsøgene kan angrebsgraderne ikke 
umiddelbart relateres til frøenes spireevne. 
Svampebekæmpelse har heller ikke reduceret 
forekomsten af skulpesvamp på frøene, men 
det kan skyldes den relativt tidlige svampe-
sprøjtning.
 Frøene er ligeledes analyseret for angreb af 
Stemphylium. Der er kun fundet svage angreb 
af denne sygdom.
 Analyser i praksis har vist, at olieræddike-
frøenes spireevne ofte er lav. Baggrunden for 
den lave spireevne i partier af olieræddike er 
derfor stadig uafklaret, men mekanisk skade i 

forbindelse med tærskningen er en mulighed, 
der vil blive undersøgt. Forsøgene vil blive 
forsøgt videreført.

Tabel 19. Bekæmpelse af svampe og skadedyr i olieræddike. (K20)

Olieræddike Sta-
dium

Pct. planter med 
glimmerbøsser, 

stadium Stem-
phy-
lium

Al-
ter-

naria

Spi-
re-

evne

Udb. 
og 

mer-
udb.,

 kg frø 
pr. ha

Pct. planter med 
glimmerbøsser, 

stadium

Pct.
 planter

 med 
knold-
bæger-
svamp

Stem-
phy-
lium

Al-
ter-

naria
Spire-
evne

Udb.
og 

mer-
udb.,

 kg frø 
pr. ha51 54 61 71 51 54 61 71

2009. 2 forsøg fs. 001 fs. 002
1. Ubehandlet - 30 50 55 100 4 99 75 1.804 30 45 80 100 0 3 81 75 1.511
2. 0,2 l Mavrik 2F 

0,2 l Biscaya OD 
0,2 l Mavrik 2F 

51 
54 
58 - - - 100 - - - 23 - - - 100 0 - - - 46

3. 0,2 l Mavrik 2F 
0,2 l Biscaya OD 
0,2 l Mavrik 2F
0,5 l Amistar + 0,5 l Folicur 

51 
54 
58 
65 - - - 100 6 95 77 131 - - - 100 0 4 95 76 53

4. 0,2 l Mavrik 2F 
0,2 l Biscaya OD
0,2 l Mavrik 2F 
0,5 l Amistar + 0,5 l Folicur 

51 
54 
58 
71 - - - - - - - - 45 45 100 0 3 94 74 190

LSD ns ns
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Muligt at påvirke både udbytte og kvalitet i 
biomasseafgrøder

Plantebiomasse er eftertragtet til flere formål 
som fødevarer, foder, energi eller til raffine-
ring til højværdiprodukter, og ofte vil biomas-
sen eller fraktioner af biomassen kunne anven-
des til flere forskellige formål. Efterspørgslen 
efter plantebiomasse retter fokus mod dels at 
dyrke afgrøder med et stort biomasseudbytte, 
dels mod at opnå en biomassekvalitet, der eg-
ner sig til de enkelte formål.

Udbyttepotentiale i enårige energi-
afgrøder
Udbyttepotentialet i energiafgrøder er af stor 
betydning. Der er i 2008 og 2009 gennemført 
et artsforsøg med de enårige afgrøder hamp, 
jordskok, majs og roer. Roer giver et stort 
tør stofudbytte, som overgår udbyttet i både 
majs, jordskok og hamp. Dette gør roer til en 
interessant afgrøde, blandt andet til energifor-
mål. Majs giver også et relativt stort udbytte, 
men kun svarende til tre fjerdedel af udbyttet 
i roer. Hamp giver knap det halve af udbyttet i 
roer, men er også høstet godt en måned før de 
øvrige afgrøder. Den bedste jordskoksort har 
i 2008 givet et samlet udbytte på højde med 
majs, men på grund af sygdom i 2009 er ud-
byttet mere end halveret. Der er således flere 
dyrkningsmæssige udfordringer ved at dyrke 
jordskok.

Roesorter til foder og bioenergi
Der er i 2008 og 2009 gennemført sortsforsøg 
med roer til foder og bioenergi, hvor formå-
let er at anvende roepulp til foder og sukker 
til energiformål. I 2009 er tre nye roesorter 
Hamilton, EB0604 og 8K30 sammenlignet 
med sukkerroesorten Angus. Fodersorten Co-
losse afviger fra de andre sorter ved at have et 
større friskvægtudbytte, et lavere sukkerind-
hold samt et højere indhold af aminokvælstof. 
De øvrige sorter har ikke adskilt sig hverken 
med tørstofudbytte, sukkerindhold eller ami-
nokvælstof.

Slætforsøg med rajsvingel og rød-
kløver til foder og energi
Resultaterne af slætforsøgene viser, at der er 
betydelige muligheder for at påvirke både ud-
bytte og kvalitet ved at ændre antal slæt og 
tidspunkt for slæt. Dette kan eventuelt udnyt-
tes i en samproduktion af græs til både foder 
og energi.

Halmudbytte i vinterhvedesorter
Målingerne af halmudbyttet i udvalgte vinter-
hvedesorter viser for andet år i træk betyde-
lige forskelle i de ti sorters halmudbytte, vari-
erende fra 34 til 48 hkg tørstof pr. ha.

AgroTechs Biomark blev etableret i 2008 og 
har igen i 2009 fungeret som demonstrations-
mark for afgrøder til energi, plantefibre og 
naturmedicin. I 2009 har mange af de fler-
årige afgrøder for alvor fået fat. (Foto: Søren 
Ugilt Larsen, AgroTech).
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Forsøg med afgrøder til 
biomasseproduktion

Sammenligning af udbyttepotentiale 
i højtydende, vårsåede afgrøder til 
energi
Der er stigende opmærksomhed på at anvende 
plantebiomasse til fødevarer, foder, energi, 
biomaterialer eller eventuelt raffinere den 
til flere forskellige formål. Uanset formålet 
er udbyttet vigtigt. Enårige afgrøder vil ofte 
kunne indpasses i et sædskifte, og sammen-
lignet med flerårige afgrøder kan enårige af-
grøder give en mere fleksibel produktion. For 
at sammenligne udbyttepotentialet i enårige 
afgrøder, der eventuelt kan bruges til energi-
formål, er der både i 2008 og 2009 gennem-
ført et forsøg med hamp, jordskok, majs og 
roer. Forsøget i 2008 er for nogle af afgrøder-
ne afrapporteret i Oversigt over Landsforsø-
gene 2008, side 185, og resultaterne for 2008 
og 2009 er sammenstillet for alle afgrøderne i 
tabel 1. I hamp er en af sorterne udskiftet fra 
2008 til 2009, mens der i de øvrige arter er 
anvendt samme sorter i begge forsøgsår.
 I begge årene er forsøget gennemført ved 
Århus, men på JB 7 i 2008 og på JB 3 i 2009. 
Alle forsøgsled er gødsket med samme gød-
ningsmængde, svarende til 120 kg kvælstof 
pr. ha i 2008 og 150 kg kvælstof i 2009. Af-
grøderne er dyrket efter almindelig praksis. 
Ukrudt er i 2009 bekæmpet kemisk i majs og 
roer og ved hjælp af en radrensning og hak-
ning sidst i maj i hamp og jordskok.
 Forsøgene er ikke vandet, og i 2009 har der 
været tegn på tørke i en periode i juni. Mens 
jordskokkerne i 2008 var meget sunde gen-
nem hele vækstsæsonen, er der i 2009 kon-
stateret angreb af knoldbægersvamp fra sidst 
i august, især i sorten Krogerup. Der er ikke 
behandlet mod knoldbægersvamp. Tilvæk-
sten af biomasse er målt fem gange i løbet af 
vækstsæsonen, og resultaterne vil blive brugt 
til at udvikle vækstkurver for afgrøderne. I 
tabel 1 er angivet tørstofindhold og tørstofud-
bytter ved høst i 2009 i gennemsnit for 2008 
og 2009, både for fraktioner og for det sam-
lede udbytte af afgrøden.
 Det største udbytte er opnået i roerne med 

i gennemsnit 245 hkg tørstof pr. ha i rod og 
top, hvilket er lidt større end udbyttet i 2008. 
Roden udgør 79 procent. Sukkerroesorten 
Hamilton giver et lidt større udbytte end sor-
ten Colosse.
 Som i 2009 giver majs det næststørste ud-
bytte på i gennemsnit 174 hkg tørstof pr. ha 
i stængel og kolbe, hvoraf kolbefraktionen 
udgør 60 procent. Ved dyrkning af kolbemajs 
må der derfor forventes at være en biomas-
seressource i stængelfraktionen på cirka to 
tredjedel af kerneudbyttet.
 Hamp giver et lidt mindre udbytte i 2009 
end i 2008, hvilket til dels kan skyldes en let-
tere jordtype og andre sorter. Det gennemsnit-
lige udbytte for hamp er 90 hkg tørstof pr. ha. 
Hampen er høstet medio september, mens den 
stadig er i fuld vækst, dvs. fra en til halvanden 
måned før de øvrige afgrøder i forsøget. Hamp 
skal høstes tidligt, hvis den skal bjærges som 
lagerfast biomasse, dvs. afgrøden skårlægges, 
rødner på marken og snittes eller presses i bal-
ler ved 15 procent vand.
 Som i 2008 er jordskok høstet i november, 
hvor en stor del af biomassen er indlejret som 
oplagsnæring i rodknoldene. Høst på et tidli-
gere tidspunkt vil derfor kunne give en anden 
fordeling mellem top- og rodfraktionen. Ud-
bytteniveauet i 2009 for begge sorter ligger 
på cirka det halve af niveauet i 2008. Mens 
der i 2008 blev høstet i alt 163 hkg tørstof pr. 
ha i den sildige Krogerup, så har dette kun 
været 74 hkg i 2009, især på grund af et min-
dre rodudbytte. Det mindre udbytte kan del-
vis skyldes en lettere jordtype, men primært 
skyldes det formodentlig angrebet af knold-
bægersvamp. Angrebet har stoppet væksten 
for tidligt, hvorfor indlejringen i rodknoldene 
er meget begrænset, især i den sildige sort. 
Selv om visse jordskoksorter har et betyde-
ligt udbyttepotentiale, synes der at være flere 
dyrkningsmæssige udfordringer, blandt andet 
om plantning, sygdomsbekæmpelse og høst 
af rodfraktionen.
 Forsøgene giver et vist indtryk af udbytte-
niveauet i de forskellige afgrøder, men der er 
brug for forsøg i flere år og på flere jordtyper 
for at kunne konkludere mere generelt om ar-
ternes udbyttepotentialer. Specielt er der brug 
for flere undersøgelser vedrørende dyrkning 
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af jordskok, før der kan gives generelle anbe-
falinger for denne art som energiafgrøde.
 Forsøgene er afsluttet.

Konklusion
Forsøgene viser, at

roer giver et stort udbytte. Dette gør roer til • 
en meget interessant afgrøde, blandt andet 
til energiformål,

majs også giver et ret stort udbytte, men • 
dog kun svarende til tre fjerdedel af udbyt-
tet i roer. Ved dyrkning af kolbemajs eller 
kernemajs kan stængelfraktionen udgøre en 
betydelig biomasseressource,
hamp giver et væsentligt mindre udbytte, • 
svarende til knap halvdelen af udbyttet i 
roer. Til gengæld kan hamp høstes tidligere, 

I 2008 og 2009 er der gennemført forsøg med fire våretablerede afgrøder, der eventuelt kan bru-
ges til energiformål: Hamp, jordskok, majs og roer. Der er blandt andet målt biomasseudbytte 
på fem forskellige tidspunkter i løbet af vækstsæsonen. Billederne viser afgrødernes udvikling 
(fra venstre) 15. juni, 9. juli og 19. august 2009. (Fotos: Søren Ugilt Larsen, AgroTech).

Tabel 1. Tørstofindhold og tørstofudbytter i forsøg med enårige energiafgrøder. (L1)

Art Sort Forsøgs-
år

Sådato/
læg-

gedato
Høst-
dato

Tørstof, pct. Udbytte, hkg tørstof pr. ha

Stængel Kolbe Rod Top I alt Stængel Kolbe Rod Top I alt

2009. 1 forsøg
Hamp Felina 32 2009 7/5 18/9 - - - - 39,0 - - - -  83,6
Hamp USO 31 2009 7/5 18/9 - - - - 37,5 - - - -  79,7
Jordskok Krogerup 2009 22/4 5/11 - - 20,2 45,4 42,9 - -   3,8 69,9  73,7
Jordskok Nora 2009 22/4 5/11 - - 21,8 58,5 37,0 - -  22,2 36,4  58,6
Majs Amadeo 2009 28/4 13/10 29,2 50,5 - - 38,6 75,2 103,4 - - 178,6
Majs Anvil 2009 28/4 13/10 27,7 51,3 - - 38,8 65,2 104,5 - - 169,6
Roe Colosse 2009 6/4 27/10 - - 19,5 12,2 17,5 - - 188,1 46,1 234,2
Roe Hamilton 2009 6/4 27/10 23,3 13,3 20,2 202,3 52,8 255,0
LSD art ns 4,4 2,2 10,5 ns 11,1
LSD sort inden for art ns ns 1,9 6,3 3,2 ns ns 14,9 7,0 15,7

2008-2009. 2 forsøg
Hamp Bialobrzeskie 2008 24/4 8/9 - - - - 35,6 - - - - 105,9
Hamp Felina 32 2009 7/5 18/9 - - - - 39,0 - - - -  83,6
Hamp USO 31 2009 7/5 18/9 - - - - 37,5 - - - -  79,7
Jordskok Krogerup 2008-2009 23/4 13/11 - - 20,0 43,3 35,3 - -  38,4 80,1 118,5
Jordskok Nora 2008-2009 23/4 13/11 - - 20,4 66,2 30,3 - -  52,1 33,1  85,3
Majs Amadeo 2008-2009 2/5 18/10 32,0 52,6 - - 42,3 62,2 101,1 - - 163,3
Majs Anvil 2008-2009 2/5 18/10 30,1 53,0 - - 41,1 62,6 100,0 - - 162,6
Roe Colosse 2008-2009 15/4 1/11 - - 19,7 11,7 17,4 - - 172,9 42,0 215,0
Roe Hamilton 2008-2009 15/4 1/11 - - 23,8 13,0 20,3 - - 184,5 47,7 232,2
LSD art 0,9 3,7 3,4 20,8 7,4 21,2
LSD sort inden for art 1,9 ns 1,3 5,2 ns ns ns 29,3 10,5 ns
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ligesom biomassen kan bruges til forædling 
til andre produkter end energi,
udbyttet i jordskok varierer meget, blandt • 
andet på grund af sygdomsangreb. Trods et 
udbyttepotentiale på højde med majs i den 
ene af de afprøvede sorter er der dyrknings-
mæssige udfordringer, som gør, at potentia-
let ikke altid kan udnyttes.

Roesorter til foder og bioenergi
Roer er med det høje udbyttepotentiale en in-
teressant afgrøde til bioenergi. Roer kan for 
eksempel bruges i en samproduktion af foder 
og energi, hvor roepulp kan anvendes til foder 
og sukker til energiformål, men hvor der er 
mindre krav til saftrenhed end ved sukkerpro-
duktion. Der er både i 2008 og 2009 gennem-
ført to forsøg med fem roesorter. I 2009 er de 
tre nye roesorter Hamilton (Danisco Seed), 
EB0604 (Syngenta) og 7AT0260-BIO (KWS) 
sammenlignet med sukkerroesorten Angus og 
fodersorten Colosse. Forsøgene er anlagt på 
JB 7 hos Nordic Beet Research i Holeby og på 
JB 7 hos AgroTech i Skejby og taget op hen-
holdsvis 30. og 27. oktober. Der er gødsket 
efter normen for sukkerroer.
 I tabel 2 er vist resultaterne for 2009 samt 
gennemsnittet for 2008 og 2009. Tørstofud-
byttet er lidt større i 2009 end i 2008 med op 
til 30 ton tørstof pr. ha for rod og top i gen-
nemsnit af lokaliteterne. Colosse giver lidt 
mindre tørstofudbytte i rod og en lavere suk-

kerprocent end de øvrige sorter, som alle lig-
ger på samme niveau. Som gennemsnit af de 
to forsøgsår er det kun Colosse, som adskiller 
sig signifikant ved et større friskvægtudbytte i 
rod og en lavere sukkerprocent end de øvrige 
sorter. Øvrige resultater af forsøgene vil blive 
beskrevet nærmere på www.LandbrugsInfo.
dk.
 Forsøgene er afsluttet.

Konklusion
Forsøgene viser, at

alle roesorterne giver et stort udbytte på • 
begge lokaliteter og i begge forsøgsår,
kun fodersorten Colosse adskiller sig fra de • 
øvrige sorter ved et større friskvægtudbytte 
og et lavere sukkerindhold.

Græsblandinger og slætstrategier til 
biogasproduktion
Flerårige græsblandinger kan dyrkes som 
energiafgrøder, der for eksempel kan anvendes 
til biogasproduktion. For at minimere produk-
tionsomkostningerne for biomassen kan det 
være relevant med slætstrategier med færre 
slæt end ved produktionen af slætgræs til fo-
der. Både rajsvingel og rødkløver har et stort 
udbyttepotentiale, men der er kun begrænset 

Tabel 2. Forsøg med roer til bioenergi og 
foder. Udbytte af rod og top samt saftkvalitet. 
(L2)

Roer til energi 
og foder

Udbytte
SaftkvalitetTon friskvægt 

pr. ha
Ton tørstof 

pr. ha

Rod Top Rod Top Sukker-
pct.

Ami-
no-N

2009. Antal forsøg 2 2 2 1 2 2
Angus 99,2 33,0 24,3 4,3 18,5 67,8
Colosse 115,8 35,2 22,4 3,6 13,8 111,3
Hamilton 101,7 33,1 24,2 4,1 18,0 60,0
EB0604 103,3 34,8 24,6 4,3 18,1 65,4
7AT0260-BIOE 98,9 36,8 24,9 5,1 19,0 42,7
LSD sorter 5,0 ns 1,2 0,3 ns

2008-2009. 
Antal forsøg 4 4 4 3 4 4
Angus 92,0 34,7 22,3 5,1 18,3 64,5
Colosse 109,2 35,1 21,1 4,3 13,9 120,9
Hamilton 94,2 35,6 22,4 4,8 17,9 57,6
EB0604 97,1 36,5 23,0 4,8 17,9 58,9
LSD sorter 10,4 ns ns ns 0,5 ns

Roer kan anvendes til både foder og energi-
produktion. Der er i 2008 og 2009 målt ud-
bytte i forskellige sortstyper. (Foto: Kathrine 
Hauge Madsen, AgroTech).
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viden om udbytteniveauet for disse afgrøder 
ved slætstrategier med to og tre slæt.
 Der er gennemført tre forsøg, som blev an-
lagt i august 2007 på henholdsvis JB 4, JB 6 
og JB 3. Resultaterne for første brugsår blev 
afrapporteret i Oversigt over Landsforsøgene 
2008, side186 til 188. Resultaterne for andet 
brugsår samt gennemsnittet for første og an-
det brugsår ses i tabel 3. Der er gødsket efter 
normen med cirka 350 kg kvælstof pr. ha til 
forsøgsled med rent græs og cirka 250 kg til 
forsøgsled med kløvergræs. Forsøgene er ikke 
vandet.
 I det ene forsøg har overvintringen i for-
søgsleddet med Achilles og to-slætstrategi 
været knap så god som i de øvrige forsøgsled, 
men generelt har overvintringen været god. 
Bedømt ud fra karakteren for kløver synes an-
delen af rødkløver generelt at være lidt lavere 
end i første brugsår. Rajsvingel og rødkløver 
har nået et højt udviklingsstadium før første 
slæt, men ligesom i første brugsår har rajsvin-

gelsorten Achilles nået et højere udviklings-
stadium end Hykor ved de senere slæt.
 Der er også i andet brugsår høstet store ud-
bytter, om end lidt mindre end i første brugsår. 
Der er signifikant større udbytte ved tre slæt 
end ved to slæt, både målt i tørstof og afgrø-
deenheder. Som gennemsnit af alle græsblan-
dinger er der i 2009 høstet i alt 158 hkg tørstof 
eller 109 afgrødeenheder pr. ha ved tre slæt og 
149 hkg tørstof eller 91 afgrødeenheder ved 
to slæt. Energikoncentrationen er også højere 
ved tre slæt end ved to slæt med henholdsvis 
1,46 og 1,63 kg tørstof pr. FE.
 Der er signifikant forskel på de to rajsvin-
gelsorter, idet Hykor giver større udbytte 
end Achilles, både ved to og tre slæt. I første 
brugsår var der en tendens til et mindre ud-
bytte for Achilles ved to slæt, men ikke for 
Hykor. Hykor synes derfor på længere sigt at 
være mere egnet end Achilles til slætstrate-
gier med to eller tre slæt. Der er høstet samme 
udbytte i forsøgsled med og uden rødkløver, 

Tabel 3. Græsblandinger og slætstrategier for biomasse til biogasproduktion. Udbytter og 
kvalitetsparametre er beregnet som sum af alle slæt. (L3, L4)

Slæt-
strategi

Art og sort Høstdato Kløverkarakter1) Vækststadium græs
Tør-
stof, 
pct.

Kg 
tørstof 
pr. FE

Udbytte pr. ha Fht. 
for 

udb., 
a.e.

Raj-
svingel

Rød-
klø-
ver

1. slæt 2. slæt 3. slæt 1. slæt 2. slæt 3. slæt 1. slæt 2. slæt 3. slæt hkg 
tørstof

hkg 
org. 

tørstof
a.e.

2009. 3 forsøg
2 slæt Hykor ÷ 26/6 11/10 - - - - 71 58 - 25,7 1,65 175,7 153,1 106,3 100
2 slæt Hykor Amos 26/6 11/10 - 3 3 - 71 58 - 28,7 1,60 173,0 152,3 108,0 102
2 slæt Achilles ÷ 26/6 11/10 - - - - 68 71 - 28,0 1,62 123,9 114,8  76,5 72
2 slæt Achilles Amos 26/6 11/10 - 3 3 - 68 71 - 29,5 1,65 122,7 113,9  74,5 70
3 slæt Hykor ÷  1/6 2/8 11/10 - - - 62 49 49 22,3 1,46 180,9 156,8 124,0 117
3 slæt Hykor Amos  1/6 2/8 11/10 4 3 4 62 49 49 21,9 1,37 169,3 148,2 123,7 116
3 slæt Achilles ÷  1/6 2/8 11/10 - - - 61 66 49 22,1 1,49 139,9 126,8  93,8 88
3 slæt Achilles Amos  1/6 2/8 11/10 4 5 5 61 66 49 21,4 1,50 143,6 129,9  96,0 90
LSD græsblanding ns 0,06 13,5 10,8 9,9
LSD slætstrategi 1,7 0,04 9,6 ns 7,0
LSD vekselvirkning strategi/blanding ns ns ns ns ns

2008-2009. 5 forsøg
2 slæt Hykor ÷ 25/6 13/10 - - - - 74 55 - 26 2 174 152 108 100
2 slæt Hykor Amos 25/6 13/10 - 4 4 - 74 55 - 28 2 166 146 102  95
2 slæt Achilles ÷ 25/6 13/10 - - - - 72 72 - 26 2 133 122  81  75
2 slæt Achilles Amos 25/6 13/10 - 2 3 - 72 72 - 27 2 129 118  76  71
3 slæt Hykor ÷  1/6 4/8 13/10 - - - 64 46 46 23 1 182 157 126 117
3 slæt Hykor Amos  1/6 4/8 13/10 5 6 5 64 46 46 21 1 174 150 124 115
3 slæt Achilles ÷  1/6 4/8 13/10 - - - 64 65 47 22 1 154 137 104  96
3 slæt Achilles Amos  1/6 4/8 13/10 4 6 5 64 69 47 22 1 160 142 107  99
LSD græsblanding ns 0,06 13 10,1 9,3
LSD slætstrategi 1,3 0,04 9,2 7,2 6,6
LSD vekselvirkning strategi/blanding ns ns ns ns ns

1) Skala 0-10, 0 = ingen bestand, 10 = 100 pct. overfladedækning.
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selv om der er gødsket med 100 kg kvælstof 
mindre pr. ha i forsøgsleddene med kløver. 
Rødkløver giver ikke et sikkert merudbytte, 
men stabiliserer udbyttet ved reduktion af 
kvælstofgødskningen med 100 kg kvælstof. 
Der er en højere energikoncentration i blan-
dingen med Hykor + Amos end i de øvrige 
blandinger. I første brugsår var der en tendens 
til lavere energikoncentration i blandinger 
med rødkløver. Virkningen af rødkløver på 
energikoncentrationen er derfor ikke særligt 
klar.
 Da der antages at være en vis sammenhæng 
mellem energikoncentration i græs ved brug 
til kvægfoder og gaspotentialet ved brug af 
græs til biogasproduktion, må der forventes at 
kunne opnås et større gasudbytte pr. ha ved tre 
slæt end ved to slæt, dels på grund af større 
udbytte, dels på grund af større fordøjelighed. 
Gaspotentialet er analyseret i biomasseprø-
ver fra forsøgene i 2008, men ikke i 2009, og 
resultaterne herfra offentliggøres senere på 
www.landbrugsinfo.dk. Forsøgene er afslut-
tet.

Konklusion
Forsøgene viser:

Der er både i første og andet brugsår opnået • 
store udbytter af græsblandinger med raj-
svingel med og uden rødkløver.
Ved at tage tre slæt frem for to er tørstof-• 
udbyttet som gennemsnit øget fra 151 til 
168 hkg pr. ha, og energikoncentrationen er 
øget fra 1,65 til 1,46 kg tørstof pr. FE.
Rajsvingelsorten Hykor (strandsvingeltype) • 
har i andet brugsår givet et større udbytte 
end sorten Achilles (rajgræstype).
Rødkløver i græsblandingen har ikke påvir-• 
ket udbyttet væsentligt. Der er således spa-
ret 100 kg kvælstof pr. ha og opnået samme 
udbytte og kvalitet.

Tidspunkt for første slæt i tre-
slætstrategi med kombineret produk-
tion af foder og energi
Produktion af plantebiomasse til bioenergi 
skal foregå under hensyn til andre anvendel-
ser af biomasse, især til foder og fødevarer. 
Der vil ofte være mulighed for samspil mel-
lem de forskellige anvendelser. En af mulig-

hederne for samproduktion af foder og energi 
kan være en slætstrategi med tre slæt i slæt-
græs, hvor der for eksempel høstes en første 
slæt af god kvalitet til foder, mens anden og 
tredje slæt med lavere foderværdi anvendes til 
biogasproduktion.
 Der er i 2009 gennemført en forsøgsserie 
med tre forsøg for at belyse, hvordan tids-
punktet for første slæt påvirker mængde og 
kvalitet i hver af de tre slæt. Alle tre forsøg 
er gennemført i kløvergræs blanding 49, som 
er domineret af rajsvingel og rødkløver med 
stort udbyttepotentiale. To forsøg er anlagt på 
henholdsvis JB 1 og JB 3 i eksisterende fjerde 
års græsmarker, og et forsøg er udlagt på JB 6 
sensommer 2008. Forsøgene på JB 3 og 6 er 
gødsket med 250 kg kvælstof pr. ha, mens for-
søget på JB 1 er gødsket med 160 kg kvælstof. 
Forsøget på JB 1 er vandet fire gange med 30 
mm vand. De to øvrige forsøg er uvandede. 
Karakteren for kløver ved forsøgsstart har 
henholdsvis været 10, 3 og 10 på JB 1, 3 og 
6.
 I de fire forsøgsled er tidspunkterne for 
første slæt forskellige, mens tidspunktet for 
anden og tredje slæt er ens. Se tabel 4. Det 

Når græs anvendes til energiformål, kan kva-
liteten være af mindre betydning end ved an-
vendelse til foder, og for at spare omkostnin-
ger kan det derfor være aktuelt kun at tage tre 
eller to slæt. Billedet viser rajsvingel ved tids-
punktet for første slæt i en tre-slætsstrategi 
primo juni 2009. (Foto: Søren Ugilt Larsen, 
AgroTech). 
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er tilstræbt at høste første slæt i forsøgsled 1, 
når energikoncentrationen er 1,05 til 1,10 kg 
tørstof pr. FE. Slætprognosen er benyttet som 
hjælp til at vælge dette tidspunkt, selv om pro-
gnosen er udviklet til den lidt senere blanding 
45. I praksis er første slæt i forsøgsled 1 høstet 
i perioden 6. til 12. maj, hvilket resulterer i en 
energikoncentration på 1,07 kg tørstof pr. FE. 
Forsøgsled 2, 3 og 4 er efterfølgende høstet 
med ugentlige intervaller. Anden slæt er i alle 
forsøgsled høstet primo august, og tredje slæt 
er høstet primo oktober.

Når tidspunktet for første slæt udskydes, fal-
der energikoncentrationen, og udbyttet stiger. 
Se tabel 4. Tørstofudbyttet i første slæt øges 
således fra 37 til 75 hkg pr. ha ved at udskyde 
høsten fra 8. til 29. maj. Da anden slæt høstes 
samtidigt i alle forsøgsled, har vækstperioden 
været af forskellig længde. Når første slæt 
høstes sent, er tørstofudbyttet mindre i anden 
slæt, mens energikoncentrationen er lidt hø-
jere. I tredje slæt er der ikke forskel mellem 
forsøgsleddene, hverken med hensyn til ud-
bytte eller energikoncentration, hvilket skyl-
des, at vækstperioden har været lige lang i alle 
forsøgsled.
 Det samlede udbytte for alle tre slæt øges 
signifikant, når tidspunktet for første slæt ud-
skydes, både målt i hkg tørstof og afgrødeen-
heder. Tørstofudbyttet er øget fra 131 til 160 
hkg pr. ha ved at udsætte første slæt fra 8. til 
29. maj. Det større samlede udbytte skyldes 
primært det høje merudbytte i første slæt ved 
sen høst, som kun delvis modvirkes af et min-
dre udbytte i anden slæt. Den samlede energi-
koncentration for alle tre slæt er til gengæld 
upåvirket af tidspunktet for første slæt.
 Det større samlede udbytte, der opnås ved 
at udskyde første af tre slæt to til tre uger, er 
interessant. Men selv om energikoncentratio-
nen ikke ændres samlet set for alle slæt, vil 
kravet til foderkvaliteten ofte fordre en tid-
ligere høst for at opnå en bedre kvalitet end 
den, der er opnået ved høst sidst i maj. Ved 
anvendelse af græs til for eksempel biogas-
produktion vil letfordøjeligt græs også være 
at foretrække for at få en hurtig omsætning og 
et stort gasudbytte, men kvalitetskravene vil 
formodentlig være mindre end til fodergræs. 

Tabel 4. Tidspunkt for første slæt i slætstrategi med tre slæt med kombineret produktion af fo-
der og bioenergi. (L5)

Tidspunkt for slæt Vækststadium græs Kg tørstof pr. FE
Udbytte pr. ha

hkg 
tørstof hkg organisk tørstof a.e.

1. slæt 2. slæt 3. slæt 1. slæt 2. slæt 3. slæt 1. slæt 2. slæt 3. slæt I alt I alt 1. slæt 2. slæt 3. slæt I alt 1. slæt 2. slæt 3. slæt I alt

2009. 3 forsøg
 8/5 7/8 4/10 43 55 42 1,07 1,67 1,22 1,35 130,8 34,2 60,9 25,0 117 34,9 39,3 22,9  97,0
15/5 7/8 4/10 46 54 42 1,20 1,59 1,22 1,35 135,9 40,4 57,6 26,2 120 37,0 39,3 24,2 100,3
21/5 7/8 4/10 54 53 42 1,21 1,57 1,21 1,34 150,5 54,6 57,0 26,5 132 48,8 39,3 24,6 112,5
29/5 7/8 4/10 58 53 42 1,37 1,51 1,22 1,38 159,9 69,2 51,0 27,0 140 54,6 36,6 24,8 115,9
LSD 0,09 ns ns ns 5,1 3,3 6,2 ns 4,1 5,5 ns ns 5,7

Ved kombineret produktion af græs til foder 
og energi kan en mulighed være en slætstra-
tegi med tre slæt, hvor første slæt bruges til 
foder, mens anden og tredje slæt bruges til 
energiformål. Tidspunktet for første slæt er 
afgørende for mængde og kvalitet i både før-
ste og anden slæt. I dette forsøg ved Ytteborg 
(fotograferet den 2. juni 2009) er første slæt 
taget henholdsvis (fra venstre) 2. juni, 25. 
maj, 12. maj og 18. maj. (Foto: Søren Ugilt 
Larsen, AgroTech).
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Hvis det er muligt at afsætte græs til både fo-
der og biogasproduktion, skal slættidspunktet 
optimeres for at få en første slæt af god foder-
kvalitet, mens anden og tredje slæt med lavere 
foderkvalitet eventuelt kan anvendes til bio-
gasproduktion. Optimering af tidspunktet for 
anden slæt vil formodentlig også påvirke ud-
byttet og kvaliteten af anden og tredje slæt.
 Forsøgene er afsluttet.

Konklusion
Forsøgene viser:

Det samlede udbytte af alle tre slæt er øget • 
markant ved at udskyde første slæt fra først 
i maj til sidst i maj.
Den samlede energikoncentration for alle • 
tre slæt er upåvirket af tidspunktet for før-
ste slæt, men energikoncentrationen i første 
slæt falder, jo senere det høstes.

Halmudbytte i vinterhvedesorter
Efterspørgslen på halm til blandt andet energi-
formål øger interessen for halmressourcerne. 
I 2008 og 2009 er der foretaget målinger af 
halmudbytte i ti udvalgte vinterhvedesorter.
 Halmmålingerne er udført i tre sortsforsøg. 
Se tabel 5. Både halmudbyttet og kerneud-
byttet er større i forsøgene på lerjord end på 
sandjord, men da kerneudbyttet er relativt 
større end halmudbyttet på lerjord, er forhol-
det mellem halm og kerne også forskelligt.
 I tabel 6 ses resultaterne for de ti vinterhve-
desorter. Strålængden varierer markant mel-
lem sorter fra 70 til 89 cm, hvorimod der ikke 
er nogen sikker forskel i antal strå pr. m2. Hal-
mudbyttet varierer fra 34 hkg til 48 hkg tør-
stof pr. ha med mindst udbytte i de kortstråede 
sorter Viscount og Oakley og størst udbytte i 

de langstråede sorter JB Asano, Inspiration og 
Mariboss. Der er til gengæld ikke sikre sorts-
forskelle i kerneudbyttet, som bortset fra et 
lidt mindre udbytte i sorten Opus ligger mel-
lem 75 og 80 hkg tørstof pr. ha. Det samlede 
biomasseudbytte (halm + kerne) varierer hel-
ler ikke signifikant mellem sorterne. Forhol-
det mellem halm og kerne varierer til gengæld 
betydeligt fra 44 til 66 procent halm i forhold 
til kerne.
 Udbytterne svarer godt til resultaterne i 
2008, hvor der også var signifikante sortsfor-
skelle i halmudbytte på op til 15 hkg pr. ha, 
men ingen sikre forskelle i kerneudbytte. Kun 
seks af de ti sorter er med i halmmålingerne i 
både 2008 og 2009. I tabel 7 er der for disse 
sorter vist gennemsnitsresultater for begge 
årene for forsøgene ved Holstebro og Århus. 

Tabel 5. Stedvariation i tørstofudbytter af henholdsvis halm, kerne og halm plus kerne i vin-
terhvedesorter. Gennemsnit af alle sorter. (E1, E2)

Vinterhvede JB Antal sorter Høstdato Stubhøjde, 
cm

Strålængde, 
cm

Stråtæthed, 
strå pr. m2

Hkg tørstofudbytte pr. ha Pct. halm i 
forhold til 

kerneHalm Kerne Halm + 
kerne

2009. 3 forsøg
Holstebro 1 10  6/8  8 75,5 291 34,1 57,3  91,1 60
Holeby 7 5  1/8 11 - - 44,0 92,5 136,7 49
Århus 6 10 20/8 10 87,2 371 39,7 79,8 119,6 50
LSD 1,8 18 2,7 4,0 5,7 3

Tabel 6. Tørstofudbytter af henholdsvis halm, 
kerne og halm plus kerne i ti vinterhvedesor-
ter. (E1, E2)

Vinterhvede
Strå-
læng-
de, cm

Strå-
tæthed, 

strå
pr. m2

Hkg tørstofudbytte 
pr. ha

Pct. 
halm i 
forhold 

til 
kerneHalm Kerne Halm + 

kerne

2009. Antal forsøg 2 2 31) 31) 31) 31)

Viscount 69,9 345 33,7 77,5 111,1 44
Oakley 69,8 343 34,4 77,5 112,0 46
Ambition 82,1 321 35,8 76,2 112,0 47
Audi1) 84,0 314 37,2 77,6 114,9 49
Hereford 79,4 317 37,8 80,3 116,9 49
Smuggler1) 81,6 335 39,3 78,0 117,5 52
Opus1) 88,5 329 40,1 67,8 108,0 62
Mariboss 83,9 348 43,0 77,2 120,2 56
Inspiration1) 85,3 338 43,4 78,4 121,9 57
JB Asano1) 88,9 324 48,1 75,1 123,3 66
LSD 4,0 ns 4,5 ns ns 5

1)  For fem af sorterne er udbyttemålinger kun foretaget i to af de tre 
forsøg.
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Sorten Inspiration giver større halmudbytte 
og større samlet biomasseudbytte end de fle-
ste øvrige sorter, mens kerneudbyttet er på 
samme niveau. Resultaterne tyder på, at det 
er muligt at vælge sorter med større halmud-
bytte uden at gå på kompromis med kerneud-
byttet. Dette understreges af, at der hverken i 
2008 eller 2009 er signifikant sammenhæng 
mellem halmudbytte og kerneudbytte. Tabel 
7 viser desuden, at halmudbyttet er større og 

kerneudbyttet mindre i 2009 end i 2008, og 
at forholdet mellem halm og kerne derfor va-
rierer betydeligt mellem årene. I halmmålin-
ger på markniveau i perioden 1980 til 1988 
varierede det gennemsnitlige halmudbytte 
for vinterhvede fra 31 til 64 hkg pr. ha (frisk-
vægt) mellem årene. I tilsvarende målinger i 
perioden 1994 til 1996 svingede halmudbyttet 
for vinterhvede mellem 36 og 52 hkg pr. ha 
(friskvægt). Årsvariationerne mellem 2008 og 
2009 er således ikke usædvanlige.
 For forsøgene ved Holstebro og Århus er 
det analyseret, hvordan halmudbyttet afhæn-
ger af stråtæthed og strålængde. Stråtætheden 
har ingen sikker indflydelse på halmudbyttet, 
men der er kun en lille forskel i stråtæthed 
mellem sorterne. Se tabel 6. Der er til gen-
gæld en klar sammenhæng mellem strålængde 
og halm udbytte og samme sammenhæng ved 
begge lokaliteter. Se figur 1. Mens sammen-
hængen mellem strålængde og halmudbytte 
har været mindre klar i tidligere forsøg, så 
forklarer strålængden en stor del af forskel-
lene i halmudbytte i årets forsøg. Strålængde 
kan derfor i nogen udstrækning anvendes som 
indikator for halmudbytte.

Tabel 7. Tørstofudbytter af henholdsvis halm, 
kerne og halm plus kerne i seks vinterhvede-
sorter i 2008 til 2009

Vinterhvede

Hkg tørstofudbytte pr. ha Pct. halm i 
forhold til 

kerneHalm Kerne Halm + 
kerne

2008-2009. 4 forsøg
Sorter
Oakley 30,5 75,4 106,0 42
Ambition 31,6 75,3 106,9 43
Audi 31,9 74,4 106,4 45
Opus 34,2 66,4 100,7 53
Smuggler 34,7 74,8 109,5 48
Inspiration 41,2 73,9 115,1 57
LSD 3,9 5,2 6,7 5

År
2008 31,9 78,9 110,8 42
2009 36,1 67,9 104,0 54
LSD 2,3 3,0 3,8 3
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Der er i både 2008 og 2009 fundet signifikan-
te forskelle i halmudbytte mellem vinterhve-
desorter. Strålængden forklarer en væsentlig 
del af forskellene i halmudbytte. Den korte 
sort Oakley (til venstre) har betydeligt mindre 
halm udbytte end den længere sort Inspiration 
(til højre). (Foto: Søren Ugilt Larsen, Agro-
Tech).

Figur 1. Sammenhæng mellem strålængde og 
halmudbytte i ti vinterhvedesorter.
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Forsøg med vinterhøst i hamp 2008 til 
2009
Efter vækstsæsonen 2008 er hampen i demon-
strationsmarken blevet stående vinteren over, 
og der er løbende målt høstudbytte indtil det 
tidlige forår. Formålet med forsøget er at be-
lyse, hvordan udbytte og råvarekvalitet æn-
drer sig i perioden fra oktober indtil foråret. 
I Sverige praktiseres udelukkende forårshøst 
af hamp, da stænglerne er lettere at bjærge om 
foråret og har et lavere vandindhold. I Dan-
mark praktiseres indtil videre kun efterårshøst 
af industrihamp, og der er ikke tidligere fore-
taget udbyttemåling ved vinterhøst/forårshøst 
af hamp. Den anvendte hampesort i høstfor-
søget er Bialobrzeskie. Forsøget er tilført 121 
kg kvælstof pr. ha, hvilket er lidt lavere end 
kvælstofnormen for hamp. Udbyttet falder i 
løbet af vinteren. Det største udbytte er målt 
til 118 hkg råhamp pr. ha med 15 procent 
vandindhold ultimo oktober. Allerede i de-
cember er udbyttet faldet til under 100 hkg pr. 
ha, og ultimo marts er udbyttet målt til 87 hkg 
pr. ha, svarende til et udbyttetab på 26 procent 
i forhold til oktober. Udbyttetabet er dog ikke 
signifikant. Tilsvarende udbyttetab er regi-
streret i Sverige, hvor udbyttetab på cirka 30 
procent er normalt ved forårshøst i forhold til 
efterårshøst. Tørstofprocenten var 47 procent 
ultimo oktober og steg henover vinteren, og 
er nået op på 84 procent ved den seneste høst 
ultimo marts.
 Plantehøjden ultimo oktober er 2,4 meter 
og er faldet svagt til cirka 2,3 meter ultimo 
marts 2009. I løbet af vinteren knækker en del 
af hampestænglerne ned på grund af vind og 

vejr. I høstforsøget er cirka fire ud af ti planter 
knækket ned, målt medio februar og ultimo 
marts. Hampen kan let blive mere end 3 me-
ter høj, men den begrænsede kvælstofkvote i 
Danmark vurderes at være hovedårsagen til, 
at de prøvede hampesorter ikke når samme 
højde og udbytte som i vore nabolande.
 Bjærgning af hamp om foråret ved høj tør-
stofprocent foregår betydeligt lettere end ved 
bjærgning om efteråret, hvor hampestængler-
ne er meget stærke. Om efteråret skal afgrø-
den skårlægges og rødnes på marken, før den 
kan bjærges med et lagerfast tørstofindhold, 
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Figur 2. Udbytte, tørstofindhold og plantehøj-
de ved høst af hamp på forskellige tidspunkter 
i løbet af vinteren 2008 til 2009. Se Tabelbi-
laget, tabel L6.

Hampeforsøget i demonstrationsmarken på 
frost ultimo februar 2009. Nærbillede af den 
trevlede hampetop, hvor de lange fibre, samlet 
i tætte fiberbundter yderst på hampestænglen, 
ses meget tydeligt. Den træholdige stængel 
(skæven) er forsat oprejst. Fra frosten sæt-
ter ind og frem til sidste høst, rødner hampe-
stænglerne på roden og vil ved efterfølgende 
høst og forarbejdning nemt kunne adskilles i 
en fiber- og en skævefraktion. (Fotos: Søren 
Ugilt Larsen, AgroTech).



198

Alternative afgrøder

mens forårshøstet hamp kan snittes direkte 
med kun 15 procent vand.
 Udbyttepotentialet i hamp har i tidligere 
landsforsøg været højere end i vinterhøst-
forsøget 2008 til 2009. Der blev i 2006 målt 
mere end 16 ton råhamp pr. ha med 15 procent 
vandindhold. Tørstofudbyttet i hamp i forsø-
get med vårsåede energiafgrøder har i 2009 
været mindre end i vinterhøstforsøget 2008. 
Årsagen er blandt andet en ændring i sort, let-
tere jordtype og tørke i juni. Se forsøget med 
vårsåede afgrøder til energi.
 Hamp har et stort udbyttepotentiale og kan 
anvendes i mange produkter fra isolering, pa-
pir, geotekstiler, biokompositter, hampeskæ-
ver til strøelse, dyrkningsmedie til bioenergi 
samt frø til kosttilskud.

Konklusion
Vinterhøst af hamp medfører, at

udbyttet falder fra ultimo oktober til ultimo • 
marts med 26 procent,
tørstofprocenten stiger i løbet af vinteren • 
og er nået op på 84 procent ved den seneste 
høst ultimo marts,
fire ud af ti planter er knækket ned i løbet • 
af vinteren, 
forårshøst af hamp ved høj tørstofprocent • 
foregår betydeligt lettere end ved bjærg-
ning i efteråret ved høj vandprocent og me-
get stærke stængler.
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Gødskning – kvælstof

Dårligt bytteforhold mellem gødning og afgrøde

Beregningen af optimale kvælstofmængder er 
i 2009 præget af et usædvanligt dårligt byt-
teforhold mellem kvælstof og korn. Igennem 
nogle år har der skullet avles fire til fem kilo 
korn for at betale for 1,0 kg kvælstof. En for-
sat højt kvælstofpris ved indkøb til 2009 og 
stærkt faldende kornpriser har resulteret i, at 
der i 2009 skal avles 10 kg korn for at beta-
le 1,0 kilo kvælstof. Derfor er den optimale 
kvælstofmængde mere end 20 kg kvælstof pr. 
ha lavere end ved de tidligere prisforhold. Ved 
sammenligning af kvælstofbehovet i 2009 
med tidligere år er der i alle beregninger i alle 
år anvendt samme prisrelationer. I gødnings-
planlægningen benyttes de aktuelle forvent-
ninger til priser på korn og kvælstof.
 Kvælstofbehovet i forsøgene i vårbyg har 
været 21 kg kvælstof pr. ha højere end i de 
foregående fem år. Udbyttet i det ugødede 
forsøgsled er på niveau med de forudgående 
år, mens merudbyttet for at tilføre kvælstof i 
2009 er betydeligt højere. Den optimale kvæl-
stofmængde til vinterhvede med forfrugt korn 
er uden korrektion for proteinindhold bestemt 
til 176 kg kvælstof pr. ha i gennemsnit af ni 
forsøg i 2009. Det er 17 kg kvælstof pr. ha 
mere end i årene forud. Merudbyttet for at 
tilføre kvælstof er betydeligt højere i 2009, 
og udbyttet ved at tilføre den optimale kvæl-
stofmængde er således 15 hkg pr. ha større i 
2009 end i de foregående år. Det meget store 
udbytte har resulteret i, at proteinindholdet i 
kernerne er betydeligt mindre i 2009 ved sam-
me kvælstofniveau. Ved en tilførsel på 200 kg 
kvælstof pr. ha er proteinindholdet i 2009 1,5 
procentenheder lavere end i årene forud.

For hvert forsøg beregnes Plantedirektora-
tets kvælstofnorm ud fra forfrugt, jordtype, 
tilførsel af husdyrgødning i tidligere år og 
kvælstofprognosen. I de tidligere år har kvæl-
stofnormerne ligger på cirka 15 procent under 
de økonomisk optimale kvælstofmængder. 
Plantedirektoratets normer er frem til 2008 
til 2009 indstillet ved et bytteforhold mellem 
korn og kvælstof på cirka 5:1. Det meget dår-
lige bytteforhold i 2009 betyder, at kvælstof-
normerne svarer til den økonomisk optimale 
kvælstofmængde, fordi denne er faldet med 
godt 20 kg kvælstof pr. ha i vinterhvede. 

Tabel 1. Kvælstofbehov i 2009, sammenlignet med foregående år

Afgrøde

2004-2008 2009

Antal
forsøg

Udbytte,
hkg pr. ha

Optimal 
kvælstof-
mængde,
kg pr. ha

Plantedirek-
toratets norm,

kg pr. ha
Antal
forsøg

Udbytte,
hkg pr. ha

Optimal 
kvælstof-
mængde,
kg pr. ha

Plantedirek-
toratets norm,

kg pr. ha

Vinterhvede 73 85,3 159 163 9 100,2 175 176
Vårbyg 46 54,2  91 100 7  61,9 111 110

Kvælstofbehovet på markniveau i  
forhold til normen skal korrigeres for:

Markens dyrkningshistorie gennem en • 
årrække forud eller en bestemmelse af 
indholdet af totalkvælstof i jorden.

Tilførsel af husdyrgødning i foregå-• 
ende år.

Udbyttepotentialet i marken.• 

I marker med stor eftervirkning og ved 
dyrkning af afgrøder som maltbyg, hvor 
proteinindholdet er afgørende, kan kvæl-
stofforudsigelsen forbedres ved at udtage 
en N-min prøve ved vækstsæsonens be-
gyndelse.

Strategi
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Tre års forsøg med placering af fosfor og 
kvælstof til vinterhvede om efteråret på ler-
jord med lave fosfortal har vist,

at merudbyttet for at tilføre fosfor om for-• 
året er lavt og ikke rentabelt i det enkelte 
år,
at effekten af placeret fosfor om efteråret • 
ikke har været bedre end tilførsel af fosfor 
om foråret,
et signifikant merudbytte for placering af • 
kvælstof om efteråret, men merudbyttet er 
ikke højere, end hvad der kan opnås ved at 
øge tilførslen med samme mængde om for-
året,
at der ikke er sammenhæng mellem det • 
målte fosfortal og merudbytte for tilførsel 
af fosfor,
at der er en tendens til, at udbytteniveauet • 
er lavest ved lave fosfortal,
at placering af fosfor om efteråret ved så-• 
ning frem for bredspredning om foråret kun 
skal foretrækkes, hvis der er andre grunde 
end merudbyttet,
at strategien for at tilføre fosfor skal tilret-• 
telægges efter at opretholde et tilstrækkeligt 
fosforniveau i jorden, mens tidspunkt for at 
tilføre fosfor er mere underordnet.

I tre forsøg i vinterhvede er der afprøvet et 
flydende fosforholdigt produkt. Der er ikke 
opnået merudbytte for tilførsel af flydende 
fosfor.

I 2008 blev der påbegyndt en forsøgsserie i 
vinterhvede for at belyse forskellen i effekten 
af faste gødningstyper (NS 27-4, kalksalpe-
ter, svovlsur ammoniak) og flydende typer 
(DanGødning NS 27-4, N-32 og N-32 tilsat en 
kvælstofinhibitor). I 2008 blev der i gennem-
snit af fem forsøg ikke målt sikre forskelle på 
effekten af de afprøvede gødninger. I 2009 er 
der gennemført fem forsøg i vinterhvede efter 
samme forsøgsplan. To af de fem forsøg er 
ikke taget med på grund af stærkt afvigende 
resulter. I gennemsnit af de tre forsøg er der 
målt en lidt bedre effekt af kalksalpeter og NS 
27-4 end af urea, flydende NS 27-4 (DanGød-
ning) og N-32. Forskellene er ikke statistisk 
sikre.
 Tilsvarende forsøg med forskellige kvæl-
stoftyper til gyllegødet vinterhvede viser en 
bedre effekt af kalksalpeter eller en NS 27-4 
som fast gødning i sammenligning med NS 
20-10 (flydende DanGødning), NS 21-24 
(svovlsur ammoniak) eller NS 26-14 (fast). 
Årsagen kan være de tørre forhold under og 
efter udbringning i 2009. I forhold til fast NS 
27-4 er det kun virkningen af NS 20-10 (fly-
dende DanGødning), der har en signifikant 
dårligere effekt. I 2008 blev der i to forsøg 
ikke målt forskelle.

Gødskning – handelsgødning

Ikke behov for at placere gødning om efteråret
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begyndelsen af juni. Ud fra de otte forsøg er 
udarbejdet en tolkningsmodel til at behandle 
efter fluorescensmålinger. Brug af tolknings-
modellen medfører et rentabelt merudbytte 
i forhold til at behandle én eller flere gange 
forebyggende. En egentlig dokumentation af 
tolkningsmodellen kræver flere forsøg.
 I 2009 er planteanalyser anvendt i rådgiv-
ningen i større omfang end hidtil. De gene-
relle erfaringer med planteanalyserne er gode. 
Landscentret har i perioden 2007 til 2009 
gennemført en monitering af næringsstofind-
holdet i de marker, der indgår i Planteavlskon-
sulenternes Registreringsnet.

I 2006 blev påbegyndt en forsøgsserie med 
placering af forsurende gødninger samtidig 
med såning af vinterbyg på arealer, der var 
stærkt disponeret for manganmangel. To for-
søg i 2006 og to forsøg i 2007 viste, at place-
ring af 30 kg kvælstof i svovlsur ammoniak 
har en tydelig forebyggende effekt mod man-
ganmangel. Resultaterne har givet anledning 
til at anbefale placering af 15 til 20 kg svovl-
sur ammoniak ved såning af vintersæd, sup-
pleret med én sprøjtning med mangan på are-
aler, hvor der forventes stærk manganmangel. 
I to forsøg i vinterbyg i 2009 med udslag for 
tildeling af mangan er der opnået bedre effekt 
af at placere 15 kg kvælstof i svovlsur ammo-
niak pr. ha samtidig med såning end af én eller 
flere udsprøjtninger af mangan. Der er opnået 
samme effekt af at blande svovlsur ammoniak 
i udsæden som af at placere gødningen.
 I tre forsøg i 2009 er strategier for at tilføre 
mikronæringsstoffer ud fra dels planteanalyser, 
dels plantesaftanalyser afprøvet i vinterhvede. 
Forsøgene i 2009 bekræfter tidligere års resul-
tater, at der ikke generelt er merudbytte for at 
udsprøjte mikronæringsstoffer på almindelig, 
velgødet jord. Planteanalyser kan give en in-
dikation af, om afgrøden er tilstrækkeligt for-
synet med næringsstoffer her og nu, men det 
er vanskeligt at omsætte resultatet til et mer-
udbytte ved udsprøjtning af næringsstoffer. 
Plantesaftanalysen synes ud fra resultaterne at 
variere mere over tid, men det spinkle forsøgs-
grundlag gør det ikke muligt at sammenligne 
egnetheden af de to metoder. Planteanalyser 
og plantesaftanalyser synes mest velegnet til 
at afdække en egentlig mangel på næringsstof-
fer og kan måske bruges til at kontrollere den 
anvendte gødskningsstrategi.
 I 2008 blev påbegyndt en forsøgsserie for at 
undersøge, om fluorescensmålinger i vårbyg 
kan anvendes til en mere målrettet behandling 
mod manganmangel. I fem forsøg i 2009 er 
der opnået signifikante merudbytter for at be-
handle med mangan tre gange. Størst effekt 
af én behandling er opnået af en sprøjtning i 

Gødskning – mikronæringsstoffer og planteanalyser

Brug mikronæringsstoffer efter behov

Tilførsel af mikronæringsstoffer

Behovet for mangan og bor afhænger pri-
mært af afgrøde, jordtype og reaktionstal. 
For mangan kan plantens manganstatus 
måles med en mangantester, og for bor 
kan planteanalyser anvendes i roer, raps 
og andre følsomme afgrøder.
Behovet for at tilføre kobber og zink af-
hænger meget af tilførslen af husdyrgød-
ning og kan afdækkes ved hjælp af jord-
analyser.
I sukkerroer og korsblomstrede afgrøder 
er det vigtigt, at behovet for bor bliver 
dækket.
I korn er kobber- og manganforsyningen 
vigtig.
Tilførsel af bredspektrede mikronærings-
stofmidler giver sjældent et rentabelt 
merudbytte. Der findes ofte billigere al-
ternativer til at erstatte de mikronærings-
stoffer, der bortføres med afgrøden. 
Placering af svovlsur ammoniak ved så-
ning af vinterbyg er et lovende alternativ 
til udsprøjtning af mangan på arealer, der 
er disponeret for manganmangel.

Strategi
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positive og negative effekter af mellemafgrø-
der på kerneudbyttet i vinterhvedeafgrøden. 
I 2009 har korsblomstrede mellemafgrøder, 
sået før høst, ikke givet anledning til høstpro-
blemer i dæksæden.
 Erfaringerne viser imidlertid også, at der er 
en række uafklarede forhold, da det har vist 
sig, at der er meget store forskelle på, hvor 
godt mellemafgrøden udvikler sig. Centrale 
emner er blandt andet såtidspunkt og høsttids-
punkt, nedbørsforhold, snegle, ukrudt, halm, 
færdsel i marken og rapsjordlopper. Erfarin-
gerne fra efteråret 2008 viser, at vækstforhol-
dene for mellemafgrøder i mange tilfælde har 
været dårligere end i 2007. Specielt har ringe 
nedbør i juli og august 2008 gjort, at mellem-
afgrøderne har udviklet sig dårligt. Generelt 
viser erfaringerne, at korsblomstrede mellem-
afgrøder, sået før høst, er meget følsomme for 
færdsel i marken. Lokalt har snegle, specielt i 
olieræddike, været et stort problem.

Efterafgrøder og mellemafgrøder er afgrøder, 
der dyrkes mellem to afgrøder med det formål 
at opsamle kvælstof i den pågældende periode. 
En mellemafgrøde er en afgrøde, der dyrkes 
mellem to vintersædsafgrøder, mens en efteraf-
grøde dyrkes forud for en forårsået afgrøde. 
 Efterafgrøder har været kendt i mange år, 
og effekten på nitratudvaskning og kvælstof-
behov i den efterfølgende afgrøde er rimeligt 
velbeskrevet. Mellemafgrøder er et forholds-
vis nyt begreb, hvor forhold som etablering, 
effekt på nitratudvaskning og eftervirkning i 
den efterfølgende vintersædsafgrøde er ved at 
blive afklaret. Det specielle ved mellemafgrø-
den er, at den har en kort vækstperiode, fordi 
den skal nedmuldes, inden den efterfølgende 
vintersædsafgrøde skal etableres. 
 Interessen for mellemafgrøder skyldes, at 
vintersæd har et udbyttepotentiale, der ofte er 
20 procent højere end vårsæd. Derfor ønsker 
landmænd at have en stor andel af vintersæd 
i sædskiftet. Mellemafgrøder kan medvirke til 
at reducere nitratudvaskningen og samtidig 
muliggøre opretholdelse af sædskifter baseret 
på vintersæd.
 Mellemafgrøder nedpløjes tidligere end ef-
terafgrøder og reducerer derfor nitratudvask-
ningen mindre. Potentialet i mellemafgrøder 
er, at de kan anvendes på et stort areal, så ef-
fekten på landsplan kan blive betydelig.
 Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret 
har i et samarbejde med Aarhus Universitet, 
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet i 2007 
til 2008 og 2008 til 2009 gennemført en række 
forsøg og demonstrationer for at belyse effek-
ten af mellemafgrøder i vinterhvede. I forsøg 
og demonstrationer er afprøvet forskellige ar-
ter og sorter. Resultaterne viser, at under opti-
male forhold for høst af vinterhvede og gode 
vækstforhold indtil såning af vinterhvedeaf-
grøden har olieræddike og til dels gul sennep 
som mellemafgrøde potentiale til at optage en 
betydelig kvælstofmængde og dermed redu-
cere jordens indhold af uorganisk kvælstof i 
efterårsmånederne. Resultaterne viser både 

Gødskning – efterafgrøder og mellemafgrøder

Store forskelle i udviklingen af mellemafgrøder

Marker med blomstrende olieræddike om ef-
teråret bliver et mere almindeligt syn i Dan-
mark fremover. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, 
Landscentret, Planteproduktion).



203

ning. Den ekstra ophobede mængde kvælstof 
er et udtryk for, at potentialet for nitratud-
vaskning i løbet af vinteren er forøget ved ef-
terårsudbringning af fjerkrægødning.

Ingen effekt af at placere fosfor og 
kalium til vårbyg, der har fået nedfæl-
det gylle
Forsøgene viser, at hvis vårbyg er tilført ned-
fældet svinegylle, skal der tilføres suppleren-
de kvælstof i handelsgødning, kan svolvsur 
ammoniak med fordel placeres ved såning. 
Derimod tyder forsøgene ikke på, at der er be-
hov for at placere fosfor og kalium.

Overdækning af fiberfraktioner fra 
gylleseparering giver bedre kvælstof-
effekt end beluftning
Der er gennemført tre forsøg i vårbyg, hvor 
kvælstofeffekten af fiberfraktioner fra gyl-
leseparering er undersøgt. Fiberen har inden 
udbringning været lagret under beluftede 
forhold eller overdækket med plast. Analy-
ser af fiberfraktionerne viser, at indholdet af 
ammoniumkvælstof og ammoniumandelen af 
totalkvælstoffet i gødningen har været højere 
efter overdækning end efter beluftning af fi-
beren inden udbringning. For alle tre fiberty-
per har kvælstofvirkningen (værditallet) også 
været højere for den overdækkede fiber end 
for den beluftede.

Separering af kvæggylle sikrer en hur-
tigere nedtrængning af gyllen i jorden
I 2009 er gennemført tre forsøg i kløvergræs 
med væskefraktionen efter separering af 
kvæggylle til kløvergræs. De viser, at væske-
fraktionen trænger hurtigere ned i jorden end 
ubehandlet kvæggylle. I forsøgene er der ikke 
konstateret sikre forskelle i kvælstofvirknin-
gen af kvæggylle og væskefraktion fra sepa-
reret kvæggylle. Der er heller ikke konstateret 
sikre forskelle i kvælstofvirkningen mellem 
slangeudlægning og nedfældning, hverken for 
kvæggylle eller for væskefraktion.

Nedfældning af gylle i vinterhvede 
øger ikke udbyttet
Flere års forsøg har vist, at kvælstofeffekten 
er lidt højere ved nedfældning af gylle i vin-
terhvede end ved slangeudlægning, fordi pro-
teinprocenten stiger cirka 0,5 enhed ved ned-
fældning, men selve høstudbyttet øges ikke 
ved nedfældning. Forsøgene har også vist, 
at den direkte afgrødeskade af nedfælderag-
gregaterne er ubetydelig. Derimod påvirker 
de ekstra kørespor ved nedfældning udbyttet 
negativt, fordi arbejdsbredden er mindre end 
ved slangeudlægning. I 2009 er der målt en 
ekstra køreskade ved nedfældning på 1,3 til 
1,7 hkg pr. ha i forhold til slangeudlægning. 
Ud fra en driftsøkonomisk betragtning er 
standardmetoden til udbringning af gylle til 
vinterhvede således fortsat slæbeslanger.

Tidligt udbragt gylle til vinterhvede 
 giver en god virkning
I ni forsøg gennemført i Sønderjylland i 2007 
til 2009 har udbyttet ved slangeudlægning af 
svinegylle i vinterhvede i gennemsnit været 
2,4 hkg pr. ha større, når gyllen er udbragt i 
februar, end når den er udbragt i april. Re-
sultaterne viser, at jordens beskaffenhed og 
vejret bør være mere afgørende for udbring-
ningstidspunktet end kalenderen. Når gyllen 
skal bringes ud sent om vinteren eller i det 
tidlige forår, er det vigtigt at være opmærk-
som på risikoen for overfladeafstrømning ved 
kraftig regn eller tøbrud og for køre- og struk-
turskader.

Fjerkrægødning virker dårligere i 
 vinter hvede end i vårbyg
Fire forsøg i 2009 viser, at kvælstofudnyttel-
sen af fjerkrægødning i vinterhvede generelt 
har været lavere end forventet ud fra tidligere 
forsøg med de samme typer fjerkrægødning i 
vårbyg. I forsøgene er udtaget N-min prøver 
sidst i november 2008. Resultaterne viser, at 
der har været ophobet 8 til 49 kg N-min pr. ha 
mere, hvor der har været tilført fjerkrægød-

Gødskning – husdyrgødning

Konklusioner fra årets forsøg med husdyrgødning
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Stigende mængder 
kvælstof
Det er både af økonomiske og miljømæs-
sige årsager vigtigt at kunne bestemme kvæl-
stofbehovet på markniveau så nøjagtigt som 
muligt. Forsøgene er grundlaget for de kvæl-
stofnormer, der årligt indstilles til Plantedi-
rektoratet. Forsøgene er ligeledes nyttige til 
løbende at belyse, hvad de underoptimale 
kvælstofnormer koster i udbytte. Metoden til 
at beregne den optimale kvælstofmængde er 
beskrevet i afsnittet Sorter, anmeldere, priser, 
midler og principper. I nogle forsøgsserier er 
afregningsprisen for foderkorn korrigeret for 
proteinindholdet med 1,00 kr. pr. hkg pr. pro-
centenhed protein. Denne pris svarer til prisen 
på protein i sojaskrå. For eksporthvede er der 
anvendt en korrektion på 4,00 kr. pr. hkg pr. 
procentenhed protein.
 Kvælstofbehovet på den enkelte mark af-
hænger blandt andet af jordtypen og jordens 
indhold af organisk stof og kvælstof. Jordfy-
siske parametre påvirker markens udbyttepo-
tentiale og jordens evne til at frigøre kvælstof 
og derved kvælstofbehovet. Jordens dyrk-
ningshistorie, herunder forfrugt, tidligere års 
tilførsel af let omsætteligt organisk stof i form 
af husdyrgødning og afgrøderester, påvirker 
også kvælstofbehovet. Klimaet i vækstsæ-
sonen påvirker også kvælstofbehovet. I alle 
forsøg bestemmes tekstur og indhold af to-
talkvælstof i pløjelaget, indholdet af mine-
ralsk kvælstof i roddybden (N-min), der fore-
tages registreringer af lejesæd ved skridning, 
og ved høst måles proteinprocenten i kerne. 
Derudover indsamles oplysninger om sæd-
skifte og tilførsel af organiske gødninger i 50 
år forud for forsøget.
 Forsøgene viser, at variationen i kvælstof-
behovet mellem markerne er stor. En del af 
variationen kan skyldes, at bestemmelsen af 
kvælstofbehovet i enkeltforsøgene er behæf-
tet med en relativt stor usikkerhed. Det kan i 
nogen grad sløre den systematiske variation 
som følge af forskelle i forfrugt, eftervirkning 
af husdyrgødning m.m.
 I dette afsnit præsenteres resultaterne af 
forsøgene med stigende mængder kvælstof til 
forskellige kornafgrøder. Mange af forsøgene 

er gennemført på ni udvalgte ejendomme, 
hvor der i tre marker gennemføres ét forsøg 
pr. år i en treårig periode.
 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 
gennemsnitsresultater af forsøgsserier med 
mindre end cirka ti forsøg. Sidst i afsnittet er 
vist en oversigt over resultaterne af de seneste 
ti års forsøg i forskellige afgrøder, opdelt efter 
forfrugt og jordtype. Tabel 11 kan bruges som 
udgangspunkt til at forudsige kvælstofbeho-
vet og udbyttekurven i den enkelte mark.
 Langt de fleste forsøg er etårige, hvor for-
søgsarealet 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 kvælstofmængden.
  I 2009 er beregningerne præget af, at der 
har været et meget dårligt bytteforhold mel-
lem korn og kvælstof. Med de anvendte pri-
ser (80 kr. pr. hkg for vinterhvede og 8,00 kr. 
pr. kg for kvælstof) skal der 10 kg korn til at 
betale for 1,0 kg kvælstof. I tidligere år har 
forholdet været cirka 5 kg korn til at betale 1,0 
kg kvælstof. Dette har afgørende indflydelse 
på den optimale kvælstofmængde. I afsnittet 

Gødningssæsonen 2009 har været præget af 
direkte import af gødning fra udlandet samt af 
flere leverandører på markedet end i tidligere 
år. Det gør det endnu vigtigere at være op-
mærksom på spredekvaliteten. Brug af spre-
debakker er en udmærket måde at tjekke spre-
dekvaliteten i marken på. (Foto: Lars Møller 
Christensen, Vestjysk Landboforening).
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er vist, hvordan bytteforholdet påvirker den 
optimale kvælstofmængde.

Stigende mængder kvælstof til vårbyg
Vårbyg med forfrugt korn
Den optimale kvælstofmængde til vårbyg med 
forfrugt korn er i årets syv forsøg bestemt til 
111 kg kvælstof pr. ha, hvilket er 20 kg mere 
end i årene forud. Indholdet af tilgængeligt 
kvælstof i jorden (N-min), målt før anlæg af 
forsøgene, har været 10 kg kvælstof lavere 
end normalt. Se tabel 2. Det skyldes, at fire 
af de syv forsøg er gennemført på grovsandet 
jord, hvor N-min indholdet normalt er lavere 
end på lerjord. Alle fire forsøg på grovsandet 
jord er vandet. Fem af de syv forsøg er tilført 
væsentlige mængder husdyrgødning i årene 
forud for forsøget.
 Udbyttet i det ugødede har været på niveau 
med de forudgående år, mens merudbyttet for 
at tilføre kvælstof i 2009 er betydeligt højere. 

Tabel 2. Stigende mængder kvælstof til vårbyg i 2009 og i gennemsnit fra 2004 til 2008. (N1)

Vårbyg

2004-2008 2009

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 

Nettomerudb., 
hkg kerne pr. ha

Forfrugt korn
Antal forsøg 46 7 7 7 7 7
Grundgødet 34,4 0 9,7 45 33,9 -
 40 N 11,0 0 9,6 62 13,0 8,1
 80 N 17,8 0 10,0 79 24,4 15,2
120 N 20,6 0 10,8 91 27,7 14,3
160 N 21,6 1 11,6 99 28,9 11,2
200 N 21,2 2 12,5 106 28,6 6,6
LSD 7 4,6

2004-2008 2009
Gns. N-min i rodzonen, kg N pr. ha 48 (12-100) 38 (32-44)
Gns. opt. N-mængder, kg N pr. ha 91 (0-165) 111 (65-136)
Gns. merudb. ved opt., hkg pr. ha 19,7 (0,2-42,3) 28,0 (12,9-36,0)
Proteinkorri. optimum, kg N pr. ha 101 (0-210) 114 (74-140)

Forfrugt sukkerroer
Antal forsøg 8 2 2 2 2 2
Grundgødet 32,8 0 8,3 38 33,8 -
 40 N 13,1 0 8,3 59 18,8 13,9
 80 N 21,2 0 8,5 71 27,5 18,3
120 N 24,5 0 9,2 86 34,4 20,9
160 N 25,1 2 9,9 95 36,5 18,8
200 N 24,3 2 10,6 98 34,0 12,0
LSD 15 11,0

2004-2008 2009
Gns. N-min i rodzonen, kg N pr. ha 49 (30-77) 38 (32-44)
Gns. opt. N-mængder, kg N pr. ha 92 (68-128) 111 (104-119)
Gns. merudb. ved opt., hkg pr. ha 23,0 (11,6-32,4) 33,5 (25,4-41,5)
Proteinkorri. optimum, kg N pr. ha 102 (76-133) 117 (109-125)

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.
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Figur 1. Udbytte og nettoudbytte ved stigen-
de mængder kvælstof til vårbyg med forfrugt 
korn.
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Proteinindholdet er betydeligt lavere end i de 
foregående år ved samme kvælstofniveau. 
Det kan skyldes den lavere kvælstofforsyning 
fra jorden, kombineret med det højere udbyt-
teniveau.

Vårbyg med andre forfrugter
Den optimale kvælstofmængde til vårbyg 
med forfrugt sukkerroer er i to forsøg på Lol-
land bestemt til 111 kg kvælstof pr. ha, hvilket 
er 19 kg pr. ha mere end i de foregående år. I 
ét forsøg med forfrugt kløvergræs i Sønder-
jylland har det ikke været rentabelt at tilføre 
kvælstof. Udbyttet i dette forsøg har i det 
ugødede forsøgsled været over 65 hkg pr. ha, 
hvilket illustrerer jordens evne til at frigøre 
kvælstof efter kløvergræs. Se Tabelbilaget, 
tabel N1.

Stigende mængder kvælstof til vårbyg 
med husdyrgødning
Der er gennemført fire forsøg, hvor forsøgs-
arealet har fået samme mængde husdyrgød-
ning som den omkringliggende mark. Tre af 
forsøgene er gennemført på JB 1 til 3 og ét 
forsøg på JB 8. Gylle er tilført før såning. I 
to af forsøgene er tilført 20 til 35 ton svine-
gylle pr. ha med en samlet tilførsel på 28 til 
105 kg ammoniumkvælstof, mens der i de to 
andre forsøg er tilført 20 til 30 ton kvæggylle, 
svarende til en tilførsel på 32 til 57 kg ammo-
niumkvælstof pr. ha.
 Til trods for den lave mængde tilført am-
moniumkvælstof med gyllen giver ingen af 
de tre forsøg rentable udslag for at supplere 
husdyrgødningen med kvælstof i handelsgød-
ning. Tilførsel af kvælstof har dog givet en 
kraftig stigning i proteinprocenten.

Stigende mængder kvælstof til vinter-
hvede
I vinterhvedeforsøgene er kvælstoftildelingen 
i hovedparten af forsøgene sket ad to gange 
med 50 kg kvælstof pr. ha medio marts og re-
sten fra ultimo april.
 Den økonomisk optimale kvælstofmængde 
er beregnet ved tre korrektioner af kornprisen 
efter proteinindhold på henholdsvis 0,00, 1,00 
og 4,00 kr. pr. hkg pr. procentenhed protein ud 
fra en kornpris på 80 kr. pr. hkg ved 10,0 pro-
cent protein. Der er kun korrigeret for protein 
op til en proteinprocent på 12,0. Korrektio-
nerne svarer til, at der sælges foderhvede (in-
gen korrektion for protein), at kornet fodres 
op til svin (1,00 kr. pr. hkg pr. procentenhed 
protein), eller at kornet sælges som eksport-
hvede (4,00 kr. pr. hkg pr. procentenhed pro-
tein). Med en korrektion på 4,00 kr. pr. hkg pr. 
procentenhed protein koster vinterhvede med 
for eksempel 12,0 procent protein 8,00 kr. pr. 
hkg mere end vinterhvede med 10,0 procent 
protein. Udgangspunktet er en kornpris på 80 
kr. pr. hkg ved et proteinindhold på 10,0 pro-
cent.

Vinterhvede med forfrugt korn
Den optimale kvælstofmængde til vinterhve-
de med forfrugt korn er uden korrektion for 
proteinindhold bestemt til 176 kg kvælstof pr. 
ha i gennemsnit af ni forsøg i 2009. Det er 17 
kg kvælstof pr. ha mere end i årene forud.
 Otte af forsøgene er gennemført på JB 5 til 
7, og kun to forsøg er tildelt betydende mæng-
der husdyrgødning i årene forud for forsøget.
 N-min indholdet, målt ved vækstsæsonens 
begyndelse, har været 17 kg kvælstof pr. ha 
mindre end i årene forud. Se tabel 4.
 Udbyttet i det grundgødede forsøgsled er i 
2009 er på samme niveau som i de foregående 
år. Merudbyttet for at tilføre kvælstof er deri-
mod betydeligt højere i 2009, og udbyttet ved 
at tilføre den optimale kvælstofmængde er så-
ledes 15 hkg pr. ha større end i de foregående 
år. Det meget store udbytte har resulteret i, at 
proteinindholdet i kernerne er betydeligt min-
dre i 2009 ved samme kvælstofniveau. Ved en 
tilførsel på 200 kg kvælstof pr. ha er prote-
inindholdet i 2009 1,5 procentenheder lavere 
end i årene forud.

Tabel 3. Stigende mængder kvælstof til vår-
byg med husdyrgødning. (N2)

Vårbyg
Kar.1) for 
lejesæd 
ved høst 

Pct. 
råprotein 
i kerne-
tørstof 

Udb., 
kg N i 
kerne 
pr. ha 

Udb. og 
merudb.,
hkg kerne 

pr. ha 

Netto- 
mer-

udbytte, 
hkg pr. ha

2009. 4 forsøg
Grundgødet 0 10,9  96,8 65,0 -
40 N 0 11,6 104,3  1,4 -3,2
80 N 1 12,0 108,8  1,7 -6,9
LSD ns

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.
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Op til en kvælstoftilførsel på 200 kg kvælstof 
pr. ha har marginaloptagelsen i 2009 i kerne 
alene været 51 procent af det tilførte kvæl-
stof, hvor den i den foregående periode kun 
har været 46 procent.
 Ved et kvalitetstillæg på 4,00 kr. pr. hkg pr. 
procentenhed protein op til 12,0 procent pro-
tein stiger den optimale kvælstofmængde med 
63 kg til 239 kg kvælstof pr. ha. Ved et kvali-
tetstillæg svarende til 1,00 kr. pr. procentpoint 
protein stiger den optimale kvælstofmængde 

Tabel 4. Stigende mængder kvælstof til vinterhvede. (N3)

Vinterhvede

2004-2008 2009

Procent 
råprotein i 

kerne-
tørstof 

Udb. og 
merudb., 
hkg kerne 

pr. ha 

Kar.1) for 
lejesæd

Procent 
råprotein i 

kerne-
tørstof 

Udbytte, kg 
N i kerne 

pr. ha

Udb. og 
merudb.,
hkg kerne

pr. ha 

Nettoudbytte, kr. pr. ha

Kr. pr. procentenhed protein pr. hkg

0,00 1,00 4,00

Forfrugt korn
Antal forsøg 70 73 9 9 9 9 8 8 8
Grundgødet  9,0 42,1 0  7,9  52 44,2 3.537 3.406 3.012
 50 N  8,8 18,9 0  7,5  74 21,8 4.830 4.616 3.972
100 N  9,4 33,4 0  8,0 102 40,7 5.943 5.715 5.031
150 N 10,4 40,7 0  9,1 130 51,0 6.369 6.223 5.784
200 N 11,5 43,8 0 10,2 151 55,5 6.330 6.279 6.128
250 N 12,1 45,0 0 11,3 171 57,9 6.117 6.176 6.354
LSD 11,3 6,9

2004-2008 2009
Gns. N-min i rodzonen, kg N pr. ha 45 (14-256) 28 (9-42)
Gns. opt. N-mængder, kg N pr. ha 159 (46-228) 176 (87-226) 176 193 239
Gns. merudb. ved opt., hkg pr. ha 43,2 (5,4-75,1) 56,0 (23,7-83,4)
Gns. proteinindhold v. opt., pct. 10,5 (8,5-12,2) 9,6 (9,0-10,1)

Forfrugt majs
Antal forsøg 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Grundgødet 10,3 33,2 0  8,4  48 38,5 3.080 2.999 2.756
 50 N  9,0 14,9 0  8,2  71 19,4 4.182 4.051 3.657
100 N  9,5 28,8 0  8,3 100 41,8 5.570 5.397 4.878
150 N 10,9 33,3 0  9,0 118 48,7 5.726 5.599 5.218
200 N 12,4 31,1 0 10,3 137 50,4 5.462 5.449 5.408
250 N 13,6 30,9 0 12,1 157 48,7 4.926 5.066 5.484
LSD 12,5 4,6

2004-2008 2009
Gns. N-min i rodzonen, kg N pr. ha 17 (12-21) 20 (18-21)
Gns.opt. N-mængder, kg N pr. ha 124 (122-125) 161 (156-166) 161 170
Gns. merudb. ved opt., hkg pr. ha 30,2 (29,2-31,3) 50,0 (47,5-52,5)
Gns. proteinindhold ved opt., pct. 10,2 (10,1-10,2) 9,3 (9,3-9,4)

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.
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208

Gødskning

tilsvarende 17 kg kvælstof pr. ha. Figur 3 illu-
strerer tydeligt, at værdien af protein i kernen 
har afgørende indflydelse på det økonomiske 
nettomerudbytte for tildeling af kvælstof.

Vinterhvede med forfrugt majshelsæd
Tidlig høst af majshelsæd giver mulighed for 
at etablere vinterhvede efterfølgende. I årets 
to forsøg med vinterhvede efter majshelsæd 
er bestemt en optimal kvælstofmængde på 
161 kg kvælstof pr. ha. Begge forsøg er gen-
nemført på vandet sandjord. Der er opnået 
store udbytter. Det relativt lave kvælstofbe-
hov skyldes, at begge forsøg er gennemført 
på arealer med stor tilførsel af husdyrgødning 
i årene forud, og at der indgår kløvergræs i 
sædskiftet. I de foregående fem år er der kun 
gennemført to forsøg med forfrugt majshel-
sæd.

Vinterhvede med andre forfrugter
Der er gennemført ét forsøg i 2009 med vin-
terhvede efter konservesærter på lerjord. Her 
er bestemt en optimal kvælstofmængde på 
182 kg kvælstof pr. ha ved et udbytte på 108 

hkg pr. ha. Der er ikke tilført husdyrgødning 
på arealet de foregående fem år. I ét forsøg 
med alm. rajgræs som forfrugt på lerjord er 
der bestemt en optimal kvælstofmængde på 
162 kg kvælstof pr. ha ved et udbytte på 120 
hkg pr. ha.

Stigende mængder kvælstof til vinter-
hvede med husdyrgødning
På ejendomme med husdyrgødning gen-
nemføres der, udover et forsøg med stigende 
mængder kvælstof uden samtidig tilførsel af 
husdyrgødning, et supplerende forsøg, hvor 
forsøgsarealet tildeles husdyrgødning som i 
den omkringliggende mark. I 2009 er der gen-
nemført fire forsøg med stigende mængder 
kvælstof til husdyrgødet vinterhvede. I de tre 
forsøg er tildelt 30 til 35 ton svinegylle, inde-
holdende fra 2,4 til 3,6 kg ammoniumkvælstof 
pr. ton. Det giver en tilførsel af ammonium-
kvælstof fra 72 til 126 kg pr. ha. Svinegyllen 
er tildelt fra 13. marts til 18. april. I ét forsøg 
er tildelt 20 ton kvæggylle. Der er opnået et 
rentabelt merudbytte for at tilføre 50 kg kvæl-
stof i handelsgødning oven i den tilførte gylle. 
Det har ikke været rentabelt at øge kvælstof-
tilførslen til 100 kg pr. ha. I ét af forsøgene 
med svinegylle har det ikke været rentabelt at 
tildele kvælstof udover gyllen, mens forsøget 
med kvæggylle giver et stort udslag for at øge 
tildelingen til 100 kg kvælstof pr. ha.

Stigende mængder kvælstof til vinter-
byg 
I årets tre forsøg med stigende mængder 
kvælstof til vinterbyg er bestemt et optimalt 
kvælstofbehov på 158 kg kvælstof pr. ha. Det 
er 28 kg kvælstof højere end i årene forud.
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Figur 3. Nettoudbytte i kr. pr. ha uden kor-
rektion af afregningsprisen og med korrektion 
på 1,00 kr. og 4,00 kr. pr. hkg pr. procentenhed 
protein (op til 12,0 procent) i forsøgene 2009 
med vinterhvede med forfrugt korn.

Tabel 5. Stigende mængder kvælstof til vin-
terhvede med husdyrgødning. (N4)

Vinterhvede

Kar.1) for 
lejesæd 

ved 
høst1) 

Pct. 
råprotein 
i kerne-
tørstof 

Udb., 
kg N i 
kerne 
pr. ha 

Udb. og 
merudb.,
hkg kerne 

pr. ha 

Netto- 
mer-

udbytte, 
hkg pr. ha

2009. 4 forsøg
Grundgødet 0 8,1  82 67,7 -
 50 N 0 8,5 104 13,8 8,2
100 N 0 9,3 119 17,5 6,9
LSD 9 6,6

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.
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To forsøg er gennemført på grovsandet jord 
og ét forsøg på lerjord. To af forsøgene er 
tilført væsentlige mængder husdyrgødning i 
årene forud.
 Udbyttet i det grundgødede forsøgsled er i 
2009 på niveau med de foregående år. Deri-
mod er der opnået meget store merudbytter 
for at tilføre kvælstof. Udbyttet ved den opti-
male kvælstofmængde er 19 hkg pr. ha større 
i 2009. Dette kan være en årsag til det store 
kvælstofbehov i 2009 i forhold til de tidligere 
år.

Stigende mængder kvælstof til vinter-
byg med husdyrgødning
Der er gennemført to forsøg med stigende 
mængder kvælstof til vinterbyg, der tillige er 
tildelt gylle. Gylle er tildelt i form af cirka 25 
ton svinegylle pr. ha henholdsvis den 3. marts 
og den 6. april. Med gylle er der tilført hen-

holdsvis 77 og 50 kg ammoniumkvælstof pr. 
ha. Kvælstof i handelsgødning er tildelt me-
dio marts.
 Der er opnået et stort merudbytte for at sup-
plere kvælstof i gylle med kvælstof i handels-
gødning. Det skyldes både den relativt lave 
tilførte mængde ammoniumkvælstof i gylle 
og det høje kvælstofbehov i vinterbyg i 2009.

Stigende mængder kvælstof til vinter-
raps
Der er gennemført to forsøg med stigende 
mængder kvælstof til vinterraps. Begge forsøg 
er gennemført på lerjord, og i det ene forsøg 
er tildelt væsentlige mængder husdyrgødning 
i årene forud. Forsøget uden tilførsel af kvæl-
stof i husdyrgødning i årene forud er tildelt 30 
kg kvælstof om efteråret. Kvælstofmængden 
om foråret er udbragt ad to gange, henholds-
vis medio marts og medio april.
 Den optimale kvælstofmængde er beregnet 
til 184 kg kvælstof pr. ha. Det er samme ni-
veau som i 11 forsøg, gennemført i perioden 
2004 til 2008. Udbyttet i 2009 er 8,0 hkg frø 
større end i de foregående år. Olieprocenten i 
tørstof falder ved stigende kvælstofmængder 
over 50 kg kvælstof pr. ha.
 I en af de samme marker er der gennem-
ført et forsøg med tilførsel af stigende mæng-
der kvælstof til vinterraps, hvor der er tilført 
svinegylle om foråret. Det er tilført 27 ton 
gylle pr. ha den 30. marts. I alt er der tilført 

Tabel 6. Stigende mængder kvælstof til vinterbyg. (N5)

Vinterbyg

2004-2008 2009

Procent 
råprotein i 

kernetørstof 

Udb. og mer-
udb., hkg kerne 

pr. ha 
Kar.1) for 
lejesæd

Procent 
råprotein i 

kernetørstof 

Udbytte, 
kg N i kerne 

pr. ha

Udb. og mer-
udb., hkg kerne

pr. ha 

Nettomer-
udbytte, hkg 
kerne pr. ha

Forfrugt korn
Antal forsøg 12 12 3 3 3 3 3
Grundgødet  9,7 31,6 0  8,4  38 33,8 -
 50 N  9,1 17,2 0  8,2  61 21,1 16,1
100 N 10,0 30,5 0  9,3  93 40,0 30,8
150 N 11,7 34,2 1 10,6 120 49,6 36,1
200 N 13,0 36,5 1 12,2 143 52,7 35,0
LSD 13,3 6,9

2004-2008 2009
Gns. N-min i rodzonen, kg N pr. ha 37 (14-67) 45 (16-100))
Gns. opt. N-mængder, kg N pr. ha 130 (86-181) 158 (151-164)
Gns. merudb. ved opt., hkg pr. ha 34,5 (16,4-54,8) 51,3 (42,0-56,3)
Gns. proteinindhold v. opt., pct. 139 (97-211) 172 (169-177)

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd

Tabel 7. Stigende mængder kvælstof til vin-
terbyg med husdyrgødning. (N6)

Vinterbyg
Kar.1) for 
lejesæd 
ved høst 

Pct. 
råprotein 
i kerne-
tørstof 

Udb., 
kg N i 
kerne 
pr. ha 

Udb. og 
merudb.,
hkg kerne 

pr. ha 

Netto- 
mer-

udbytte, 
hkg pr. ha

2009. 2 forsøg 
Grundgødet 1  8,8  73 61,3 -
 50 N 2  9,4  98 15,5  8,9
100 N 2 10,3 123 27,0 15,7
LSD 15 10,8

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.
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65 kg ammoniumkvælstof med gyllen pr. ha. 
I forsøget er opnået et højt merudbytte for at 
tilføre 100 kg kvælstof i handelsgødning. Se 
Tabelbilaget, tabel N8.

Halmudbytte ved stigende mængder 
kvælstof
I forsøg med stigende mængder kvælstof må-
les normalt kun kerneudbytte. I 2009 er der 
gennemført målinger af halmudbytte i to af 
forsøgene med stigende mængder kvælstof 
til vårbyg og tilsvarende i tre forsøg i vinter-
hvede. Der er udtaget en prøve af halm, som 
er analyseret for indhold af næringsstoffer.
 I tabel 9 ses en sammenstilling af udbytter 
samt kvælstofindhold i kerne og halm for for-
søg i vårbyg. Forsøgene er gennemført i sor-
terne Power og NFC Tipple. I figur 4 er vist 
kerne- og halmudbyttet for de to enkeltforsøg. 
Kvælstofindholdet i halm stiger med stigende 

tilførsel af kvælstof, men stigningen er ikke 
så stor som for kerneudbyttet. I ét af forsø-
gene er merudbyttet for tilførsel af kvælstof 
lavt, og det samme er tilfældet for halm op 
til et kvælstofniveau på 160 kg kvælstof pr. 
ha. Ved en kvælstofmængde på op til 120 kg 
pr. ha fjernes der med halm cirka 20 procent 
af kvælstofmængden i kerne. Derfor er det 
afgørende for markens kvælstofbalance, om 
halmen nedmuldes eller fjernes.
 Ved stigende tilførsel af kvælstof stiger 
halmudbyttet i forhold til kerneudbyttet. Ved 
tilførsel af 120 kg kvælstof pr. ha udgør halm-
udbyttet 58 procent af kerneudbyttet.
 I tre forsøg med stigende mængde kvæl-
stof til vinterhvede stiger udbyttet af halm 
kun op til tilførsel af 50 kg kvælstof pr. ha, 
mens kerneudbyttet bliver ved med at stige op 
til 250 kg. Tilsvarende resultater blev fundet 
i tre forsøg i 2008. Det betyder, at udbyttet 

Tabel 8. Stigende mængder kvælstof til vinterraps. (N7)

Vinterraps

2004-2008 2009

Udbytte og merudbytte, 
kg frø pr. ha

Pct. olie i 
tørstof

Udbytte og merudbytte, 
kg frø pr. ha

Nettomerudbytte, 
kg frø pr. ha

Forfrugt korn
Antal forsøg 11 2 2
Grundgødet 2.468 50,6 2.878 -
 50 N 770 51,4 1.075 861
100 N 1.377 50,2 1.730 1.325
150 N 1.770 49,5 2.101 1.506
200 N 1.955 48,9 2.477 1.691
250 N 2.068 47,5 2.397 1.611

2004-2008 2009
Gns. N-min i rodzonen, kg N pr. ha 29 (11-58) 16 (16-24)
Gns. opt. N-mængder, kg N pr. ha 179 (86-217) 184 (176-193)
Gns. merudb. ved opt., hkg pr. ha 1.977 (1.036-2.739) 2.398 (2.110-2.686)

Tabel 9. Stigende mængder kvælstof til vårbyg med måling af halmudbytte. (N1)

Vårbyg

Kerne Halm I alt, kerne + halm
Halmud-

bytte i pct. 
af kerne-
udbytte

Procent 
råprotein i 
kernetør-

stof 

Udbytte, 
kg N i kerne 

pr. ha

Udbytte, 
hkg kerne 

pr. ha 

Procent 
råprotein i 
kernetør-

stof 

Udbytte, 
kg N i halm 

pr. ha

Udbytte, 
hkg halm 

pr. ha 

Udbytte, 
kg N i alt i 

kerne + 
halm

Udbytte, 
hkg tørstof 

pr. ha i kerne 
+ halm 

2 forsøg 
Grundgødet 10,2 72 52,0 3,8 13 24,4  85 64,9 47
 40 N 10,8 88 60,1 4,5 20 32,0 108 78,3 53
 80 N 10,5 93 65,0 3,8 18 34,7 111 84,7 53
120 N 10,6 99 68,6 3,6 19 39,5 118 91,8 58
160 N 10,5 99 69,3 4,2 24 42,4 123 94,9 61
200 N 11,9 109 67,7 4,6 32 51,6 141 101,4 76
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af halm falder i forhold til kerne ved stigende 
mængder kvælstof. Halmandelen er mindre i 
2009 end i 2008. Ved en tilførsel på 200 kg 
kvælstof pr. ha udgør udbyttet af halm 45 pro-
cent af kerneudbyttet mod 51 procent i 2008. 
Indholdet af protein i halmen ligger på et lavt 
niveau, og set over de to år er der ingen en-
tydig sammenhæng mellem indhold af pro-

tein i halm og den tilførte kvælstofmængde. 
Bortførslen af kvælstof i halm udgør cirka 15 
procent af bortførslen af kvælstof i kerne.

Andre forsøg med stigende mængder 
kvælstof
I kernemajs er gennemført tre forsøg med sti-
gende mængder kvælstof. Tilsvarende er der 
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Tabel 10. Stigende mængder kvælstof til vinterhvede med måling af halmudbytte. (N2)

Vinterhvede

Kerne Halm I alt, kerne + halm
Pct. halm i 
forhold til 

kerne
Procent 

råprotein i 
kerne-
tørstof 

Udbytte, 
kg N i kerne 

pr. ha

Udbytte, 
hkg kerne 

pr. ha 

Procent 
råprotein i 

kerne-
tørstof 

Udbytte, kg 
N i halm 

pr. ha

Udbytte, 
hkg halm 

pr. ha 

Udbytte, 
kg N i alt i 

kerne + 
halm

Udbytte, 
hkg tørstof 

pr. ha i kerne 
+ halm 

2009. 3 forsøg 
Grundgødet 8,3 44 36,0 2,4 6 19,2 51 46,9 53
 50 N 7,8 69 58,9 2,6 12 34,2 81 79,1 58
100 N 8,4 93 74,2 2,7 12 33,0 105 91,1 44
150 N 9,7 116 79,7 2,7 12 33,1 128 95,9 42
200 N 11,1 130 78,2 3,9 19 35,5 149 96,7 45
250 N 12,2 141 77,6 4,7 24 37,4 165 97,8 48

2008. 3 forsøg 
Grundgødet 7,9 59 50,2 2,9 12 29,9 71 68,1 60
 50 N 7,8 83 71,4 2,4 14 42,5 97 96,8 59
100 N 8,7 114 87,6 2,3 14 46,6 128 114,0 53
150 N 9,6 140 98,2 2,7 18 47,6 158 123,9 48
200 N 10,3 155 101,5 2,9 21 52,2 176 130,6 51
250 N 10,8 173 107,1 3,2 23 52,8 196 136,0 49
LSD 5,2
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gennemført fire forsøg i majshelsæd. Resulta-
terne heraf fremgår af afsnittet om majs.
 I græs- og kløvergræsblandinger er der 
gennemført tre forsøg med stigende mængder 
kvælstof. Resultaterne heraf fremgår af afsnit-
tet om græs.

Oversigt over forsøg med stigende 
mængder kvælstof
I tabel 11 ses et sammendrag af ti års forsøg 
med kvælstof til forskellige afgrøder. Det er 
vigtigt at være opmærksom på, at de optimale 
kvælstofmængder er beregnet ud fra de me-
get ugunstige prisrelationer mellem gødning 
og afgrøder, der har været gældende for høst 
2009.
 Hvor der er tilstrækkeligt mange forsøg, er 
de opdelt efter forfrugt, jordtype og tilførsel 
af husdyrgødning til forsøgsarealet i de fore-
gående år. Der er ikke tilført husdyrgødning 
til forsøgsafgrøden.
 I vårbyg er såvel udbyttet ved den optimale 
kvælstofmængde som udbyttet i det grundgø-
dede forsøgsled større på JB 5 og 6 end på 
JB 1 til 4. Kvælstofbehovet er ikke væsentligt 
forskelligt på de to jordtyper trods udbyttefor-
skellene, fordi indholdet af N-min ved vækst-
sæsonens begyndelse er lavest på JB 1 til 4. 
Det største kvælstofbehov er bestemt på JB 
7 til 9, hvor udbyttet også er størst. Det kan 
være et udtryk for regionale forskelle i kvæl-
stofbehovet, 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 beregnet til kun 
35 kg kvælstof pr. ha. Det skyldes dels ef-
tervirkningen af selve afgrøden, dels af den 
husdyrgødning, der er afsat under afgræsning 
af arealet. I havre er der ved samme udbytte-
niveau bestemt et betydeligt mindre kvælstof-
behov end i vårbyg.
 I vinterhvede er tendensen den samme som 
i vårbyg. Kvælstofbehovet på JB 1 til 4 og på 
JB 5 og 6 er på samme niveau, mens beho-
vet er lidt større på JB 7. Ved forfrugt raps er 
der generelt tildelt husdyrgødning i sædskif-
tet. Kvælstofbehovet er lavt samtidig med, 
at udbyttet i det ugødede forsøgsled er stort. 
Udbytteniveauet er generelt højere end efter 

korn. Også i vinterhvede efter kløvergræs (in-
klusive lucerne til slæt) er der et betydeligt 
mindre kvælstofbehov end efter korn.
 Forsøgene i vinterrug og triticale er over-
vejende gennemført på JB 1 til 4. I forhold 
til udbytteniveauet er der fundet et stort kvæl-
stofbehov i triticale.
 I tabel 11 er vist resultaterne af alle forsøg 
for kartofler, sukkerroer, alm. rajgræs og rød-
svingel til frø uden opdeling efter forfrugter 
og husdyrgødning i sædskiftet forud for afgrø-
den. I kartofler er der fundet et stort kvælstof-
behov, mens behovet i sukkerroer har været 
beskedent. I rødsvingel skal det bemærkes, at 
der kun er målt på forårstilførsel af kvælstof. 
De fleste forsøg er derudover tildelt cirka 60 
kg kvælstof pr. ha om efteråret.
 Mange års forsøg med stigende mængder 
kvælstof har vist, at behovet varierer meget 
fra mark til mark. De vigtigste faktorer, der 
skal indgå i fastsættelsen af kvælstofbehovet, 
er forfrugten, dyrkningshistorien inklusive 
tilførslen af husdyrgødning i de tidligere år, 
udbytteniveauet og jordtypen. En mere præ-
cis 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 såvel kvælstof som 
korn svinget meget. Forholdet mellem kornpris 
og kvælstofpris påvirker den optimale kvæl-
stofmængde. Med en kornpris på 80 kr. pr. hkg 
og en kvælstofpris på 8,00 kr. pr. kg kvælstof, 
som er udgangspunktet for beregninger af de 
optimale kvælstofmængder i tabel 11, skal der 
cirka 10 kg korn til at betale 1,0 kg kvælstof. 
Koster kvælstof derimod kun 4,00 kr. pr. kg og 
korn 100 kr. pr. hkg, skal der cirka 4 kg korn til 
at betale 1,0 kg kvælstof. Dermed bliver den 
optimale kvælstofmængde højere.
 I tabel 12 er vist en beregning af den øko-
nomisk optimale kvælstofmængde til vinter-
hvede ved forskellige priser på korn og kvæl-
stof. Beregningen er foretaget på 130 forsøg i 
perioden 2000 til 2009 med forfrugt korn.
 Den optimale kvælstofmængde kan for ek-
sempel ved en kornpris på 75 kr. pr. hkg og en 
kvælstofpris på 8,00 kr. pr. kg beregnes til 172 
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Tabel 11. Optimale kvælstofmængder uden hensyntagen til proteinindholdet, 2000 til 2009

Afgrøde Forfrugt JB nr.
Husdyr-
gødning 
i sæd-
skiftet

Antal 
forsøg

N-min,
kg N pr. 

ha

Udb. og merudb., hkg pr. ha Økono-
misk 

optimalt 
udbytte,

hkg pr. ha

Økono-
misk 

optimal
N-tilførsel,
kg N pr. ha

Handelsgødning, kg N pr. ha

0 40 80 120 160

Vårbyg Korn  1-4 Nej 7 41 30,7 12,4 20,2 24,3 24,9 54,7 105
Vårbyg Korn  1-4 Ja 47 35 31,3 11,1 18,9 22,2 22,9 52,6 94
Vårbyg Korn  5-6 Nej 14 51 39,0 14,0 21,6 25,1 25,0 63,5 100
Vårbyg Korn  5-6 Ja 19 66 37,5 11,0 17,7 21,4 22,8 58,3 93
Vårbyg Korn  7-9 Nej 11 52 36,2 12,9 22,8 27,8 32,2 66,9 131
Vårbyg Sukkerroer  5-6 Nej 12 43 36,6 13,1 21,7 26,3 27,7 62,3 104
Vårbyg Sukkerroer  7-9 Nej 8 37 34,3 16,6 27,9 32,3 33,1 66,4 110
Vårbyg Kartofler  1-4 Nej 11 25 24,2 16,1 24,0 28,3 30,0 56,1 120
Vårbyg Kløvergræs  1-4 Ja 12 48 50,7 1,5 0,6 0,3 -1,7 51,8 8

Havre Korn  1-4 Ja/nej 10 38 31,2 11,8 18,3 19,9 19,2 50,3 81
Havre Korn  5-9 Ja/nej 5 44 41,3 15,1 24,6 30,7 32,4 72,2 108

Vinterrug Korn  1-4 Ja/nej 7 21 32,1 11,7 20,7 26,2 29,3 58,3 113

Handelsgødning, kg N pr. ha
0 50 100 150 200 250

Vinterhvede Korn  1-4 Nej 9 29 29,6 19,9 33,0 39,7 42,5 43,7 71,5 155
Vinterhvede Korn  1-4 Ja 17 42 37,2 16,5 27,4 32,8 34,4 35,6 70,6 138
Vinterhvede Korn  5-6 Nej 46 46 39,8 19,8 36,2 44,8 48,1 49,1 87,6 169
Vinterhvede Korn  5-6 Ja 15 57 43,5 20,9 36,9 45,3 48,6 50,0 91,6 161
Vinterhvede Korn  7-9 Nej 34 35 40,9 19,2 35,4 45,2 49,7 51,4 90,5 177
Vinterhvede Korn  7-9 Ja 9 29 42,2 16,9 32,8 41,8 46,5 47,8 87,6 175
Vinterhvede Raps  1-4 Ja 6 59 50,7 12,7 21,9 25,7 25,9 25,9 75,6 116
Vinterhvede Raps  5-9 Ja 9 47 52,7 19,4 29,1 35,3 34,9 34,1 87,5 129
Vinterhvede Bælgsæd  1-4  - 5 48 38,4 24,0 37,8 45,3 46,9 50,0 86,2 158
Vinterhvede Bælgsæd  5-6  - 7 38 54,5 19,6 34,5 41,2 44,4 44,4 99,5 158
Vinterhvede Kløvergræs mv.  4-9 Ja 2 41 60,2 14,3 24,9 29,0 25,6 25,5 87,2 114

Vinterbyg Korn  1-4 Ja 11 34 29,4 17,1 28,9 33,3 35,4 62,3 128
Vinterbyg Korn  5-6 Nej 8 32 31,6 18,3 34,1 40,6 44,5 73,7 153
Vinterbyg Korn  5-9 Ja 7 28 39,6 14,3 23,1 26,1 28,0 65,1 112

Triticale Korn  1-10 28 28 24,0 14,5 23,5 26,8 27,1 50,2 117

Vinterraps1)  5-9 15 27 26,0  7,6 13,3 16,7 18,8 18,8 44,7 175

Udb. og merudb., kg frø pr. ha Kg frø 
pr. ha0 40 80 120 160 200

Alm. rajgræs 10 458 315 558 728 820 823 1279 148

0 20 40 60
Rødsvingel2) 7 996 106 151 232 1119 24

100 130 160 190
Engrapgræs 8 1.075 90 115 77 1.164 99

Udb. og merudb., hkg sukker pr. ha Hkg sukker 
pr. ha

Sukkerroer3)  4-7 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 10 31 358 78 125 151 166 179 544 220

Udbytte og merudb., afgrødeenh. pr. ha Afgrøde-
enh. pr. ha0 50 100 150 200 250

Silomajs  -  - Ja 28 56 119,7 8,5 12,6 13,8 14,3 13,5 132,9 93
1) Vinterraps: Efterårstilførsel af kvælstof ikke medregnet. 2) Rødsvingel er tildelt ca. 60 kg kvælstof pr. ha om efteråret.
3) Sukkerroer: Kopi fra 2006.
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kg kvælstof pr. ha. Hvis kornprisen stiger til 
100 kr. pr. hkg, stiger den optimale kvælstof-
mængde til 176 kg pr. ha. Falder kvælstofpri-
sen samtidig til 4,00 kr. pr. kg kvælstof, stiger 
den optimale kvælstofmængde til 198 kg pr. 
ha. Kvælstofprisen betyder meget ved lave 
kornpriser, hvor den optimale kvælstofmæng-
de falder cirka 5 kg pr. ha ved en ændring i 
kvælstofprisen på 1,00 kr. pr. kg. Kornpri-
sen har tilsvarende størst betydning ved høje 
kvælstofpriser, hvor den optimale kvælstof-
mængde ændres med 6 til 8 kg kvælstof ved 
en ændring i prisen på 20 kr. pr. hkg.

Fastliggende forsøg med stigende 
mængder kvælstof
I etårige kvælstofforsøg er der ved alle kvæl-
stofniveauer samme eftervirkning af de fore-
gående års tilførsel af kvælstof i handels- og 
husdyrgødning. Derfor er udbyttet ved de lave 
kvælstoftilførsler i etårige forsøg forholds-
vis større, end hvis kvælstoftilførslen i flere 
år konsekvent er reduceret. For at undersøge 
denne akkumulerede virkning af en reduktion 
i kvælstofmængden blev der i 1998 anlagt 
fastliggende kvælstofforsøg på forskellige 
brugstyper. Der gennemføres forsøg på fem 
ejendomme, hvoraf de tre er husdyrbrug. På 
husdyrbrugene gennemføres et forsøg med 
og et forsøg uden tildeling af husdyrgødning. 
Forsøgene med husdyrgødning tilføres samme 
mængde husdyrgødning i alle forsøgsled. For-
søgene anlægges i den afgrøde, der er på mar-
ken. I forsøg med kartofler, majs og sukkerroer 
gødes der efter forsøgsplanen, men afgrøden 
høstes ikke forsøgsmæssigt det givne år. 2009 
er 11. år, hvor forsøgene bliver gennemført.

I Oversigt over Landsforsøgene 2008 på side 
204 til 206 er der beregnet kvælstoftab og 
kvælstofbalancer ved de for skellige kvæl-
stoftilførsler, og i Oversigt over Landsforsø-
gene 2006, side 197 til 201 er der en detaljeret 
opgørelse af de første ni års resultater.
 Modelberegningerne og de hidtidige resul-
tater viser, at det i markforsøg er vanskeligt 
at påvise den akkumulerede effekt af under-
gødskning. En afklaring af, om forsøgsresul-
taterne kan bekræfte, at en konsekvent un-
dergødskning har konsekvenser for jordens 
evne til at stille kvælstof til rådighed for af-
grøderne, kompliceres af, at der er klimatiske 
forskelle mellem årene, og at der er tale om 
forskellige afgrøder, hvoraf kun nogle høstes 
forsøgsmæssigt.
 Forsøgene afsluttes i 2009 med et udvidet 
måleprogram for blandt andet N-min om-
kring høst og i det sene efterår. I Oversigt 
over Landsforsøgene 2010 afrapporteres den 
samlede forsøgsserie.

Prognose for 
kvælstofbehovet 2009
Kvælstofprognosen er en forudsigelse af for-
skellen mellem kvælstofbehovet i det aktuelle 
år og kvælstofbehovet i et normalt år. Forud-
sigelsen baseres på kendskab til, hvor meget 
kvælstof der i forvejen er i jorden. Hvert år 
fastsætter Plantedirektoratet på grundlag af 
kvælstofprognosen, om kvælstofnormerne 
skal reguleres opad eller nedad.
 Kvælstofprognosen for 2009 er udarbejdet 
af Landscentret, Planteproduktion i samar-
bejde med Aarhus Universitet, Det Jordbrugs-
videnskabelige Fakultet, som har indstillet 
kvælstofprognosen til Plantedirektoratet. 
Plan te direktoratet har offentliggjort kvælstof-
prognosen den 12. marts 2009.
 Kvælstofprognosen for 2009 har angivet en 
stigning i kvælstofbehovet på knap 7.000 ton 
på landsplan. Kvælstofprognosen har således 
angivet en forøgelse af kvælstofbehovet på 0 
til 10 kg kvælstof pr. ha, afhængigt af jordtype 
og geografisk placering. Den offentliggjorte 
prognose findes på www.LandbrugsInfo.dk.
 Efter prognosens offentliggørelse har det 

Tabel 12. Prisrelationernes betydning for den 
optimale kvælstofmængde i vinterhvede, 130 
forsøg fra 2000 til 2009 med forfrugt korn

Vinterhvede
Kr. pr. hkg

75 100 125 150 175

Kr. pr. kg N Optimal kvælstofmængde, kg kvælstof pr. ha
4,00 191 198 203 206 208
6,00 176 187 194 198 201
8,00 172 176 185 191 195
10,00 148 166 176 183 189
12,00 135 155 168 176 182
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vist sig, at analyseværdierne fra laboratoriet 
har været behæftet med fejl. Hvis analysevær-
dierne havde været korrekte, havde der ikke 
været grundlag for at forøge kvælstofbehovet 
udover normerne. Plantedirektoratet har den 
3. april 2009 meddelt, at kvælstofprognosen 
indeholder fejl. Da mange landmænd allerede 
har haft gødsket på det pågældende tidspunkt, 
har Plantedirektoratet ikke udstedt en ny 
bekendtgørelse med den korrekte kvælstof-
prognose. Den oprindelige bekendtgørelse er 
således stadig juridisk gældende.

Gødningstyper og 
-strategier
Kvælstoftyper til vinterhvede
I 2008 blev der påbegyndt en forsøgsserie i 
vinterhvede for at belyse forskellen i effekten 
af faste gødningstyper (NS 27-4, kalksalpe-
ter, svovlsur ammoniak) og af flydende typer 
(DanGødning NS 27-4, N-32 og N-32 tilsat en 
kvælstofinhibitor). I 2008 blev der i gennem-
snit af fem forsøg ikke målt sikre forskelle på 
effekten af de afprøvede gødninger. I 2009 er 
der gennemført fem forsøg i vinterhvede efter 
samme forsøgsplan. To af de fem forsøg er 
ikke taget med på grund af stærkt afvigende 
resultater. I gennemsnit af de tre forsøg er der 
målt en lidt bedre effekt af kalksalpeter og NS 
27-4 end af urea, flydende NS 27-4 (DanGød-
ning) og N-32. Forskellene er ikke statistisk 
sikre. 
 Kvælstof forekommer som nitrat-, ammo-
nium- eller amidkvælstof. Gødningerne kan 
findes i fast eller flydende form. Nitrat har den 
fordel, at det er let opløseligt, men til gengæld 

kan det udvaskes. Ammonium omsættes hur-
tigt i jorden til nitrat. Denne omsætning for-
surer jorden og giver en øget tilgængelighed 
af mangan. Risikoen for fordampning af am-
monium i form af ammoniak er normalt lille. 
Amid omsættes til ammonium og derefter til 
nitrat. Ved omsætning af amid til ammonium 
er der risiko for fordampning af ammoniak. 
Risikoen er størst for fast urea, der kan ligge 
på jordoverfladen i lang tid. Amid, tilført med 
flydende gødninger, kommer hurtigere i kon-
takt med jordvandet, og det nedsætter risikoen 
for fordampning. Ved at tilsætte en ureasein-
hibitor til gødningen forsinkes omdannelsen 
fra amid til ammonium. Derfor kan der være 
en længere periode med tørt vejr, uden at der 
sker fordampning. Al DanGødning indehol-
der ammoniumthiosulfat, der i litteraturen 
angives at have en vis reducerende effekt på 
ammoniakfordampningen. Der findes andre 
mere specifikke ureaseinbitorer. I forsøgene 
er afprøvet en amerikansk produceret inhibi-
tor med handelsnavnet Agrotain som tilsæt-
ning til N-32. Agrotain indeholder forbin-
delsen nBTPT (N-(n-butyl)-thiophosphoric 
triamide). Der er tilsat 0,38 liter Agrotain pr. 
100 liter N-32.
 En oversigt over sammensætningen af de 
afprøvede gødninger ses i tabel 13. Der er ud-
taget og analyseret en prøve af de anvendte 
partier af flydende gødninger. Resultatet af 
disse analyser er ligeledes vist i tabellen.
 Den kemiske analyse har vist et lidt lavere 
indhold af kvælstof både i DanGødning og i 
N-32. For DanGødning betyder afvigelsen, at 
der i stedet for en planlagt tilførsel på 150 kg 
kvælstof pr. ha kun er tilført 130 kg pr. ha.
 Gødningerne er udbragt ad to gange. Første 
gang er der udbragt 50 kg kvælstof pr. ha me-

Tabel 13. Sammensætning af kvælstoftyper i vinterhvede

Kvælstoftype Form Total-
kvælstof

Nitrat-
kvælstof

Ammoium-
kvælstof

Amid-
kvælstof Svovl

NS 27-4 Fast 27,0 13,5 13,5 0,0 4,0
DanG NS 27-4, dekl. Flydende 27,0 6,8 7,7 12,5 5,0
DanG NS 27-4, ana. Flydende 24,2 5,2 9,2 9,8  -
N-32, dekl. Flydende 31,7 7,9 7,9 15,9 0,0
N-32, ana. Flydende 30,8 7,6 8,3 14,9 0,0
Kalksalpeter Fast 15,5 15,5 0,0 0,0 0,0
Svovlsur ammoniak Fast 21,0 0,0 21,0 0,0 23,0
Urea Fast 46,0 0,0 0,0 46,0 0,0
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dio marts, mens anden udbringning er sket fra 
15. til 23. april. I alle tre forsøg er gødningen 
ved anden tildeling udbragt under meget tørre 
forhold. Der er ikke kommet nedbør inden for 
syv døgn før og syv døgn efter udbringning. 
Den maksimale temperatur i døgnet omkring 
udbringning har været cirka 15 grader C. De 
klimatiske betingelser har givet mulighed for, 
at der kan ske en ammoniakfordampning.
 Resultaterne fremgår af tabel 14 og figur 6 
og 7.
 Der er ikke signifikante forskelle i merud-
byttet ved de forskellige typer af gødning, når 
der korrigeres til den faktisk tilførte kvælstof-
mængde. Virkningen af de enkelte kvælstofty-
per vurderes bedst ud fra kvælstofoptagelsen 
i kernen. Den meget høje kvælstofrespons i 
alle enkeltforsøgene gør det muligt at vurdere 
eventuelle forskelle mellem kvælstoftyperne.
 I figur 6 ses, at kvælstofoptagelsen for alle 
kvælstoftyper ligger meget nær kvælstofopta-
gelsen af referencegødningen. For DanGød-

ning og N-32 er den tilførte mængde korrige-
ret til den faktisk tilførte mængde. Der er en 
tendens til en lidt bedre effekt af kalksalpeter 
end af referencegødningen, mens effekten af 
DanGødning, N-32 og urea er lidt dårligere. 
I tabel 14 er det ud fra kvælstofoptagelsen i 
kerne beregnet, hvor mange kg kvælstof af 
fast NS 27-4 der skal til at erstatte 100 kg 
kvælstof i den afprøvede gødning. I 2009 har 
for eksempel 94 kg kvælstof i fast NS 27-4 
givet samme effekt som af 100 kg kvælstof i 
DanGødning 27-4. I 2009 har effekten af de 
amidbaserede gødninger (DanGødning, N-32 
og urea) generelt været lidt dårligere end af 
fast NS 27-4 gødning, mens der er målt en 
bedre effekt af kalksalpeter. I 2008 var for-
skellene mindre. Både i 2008 og i 2009 har de 
tørre forhold før, under og efter udbringning 
betinget en ammoniakfordampning.
 I vækststadium 32 er udtaget en plante-
prøve af det sidste fuldt udviklede blad. Der 
er gennemført en kemisk planteanalyse for 

Tabel 14. Kvælstoftyper til vinterhvede. (N9)

Vinterhvede

St. 32 planteprøve Ved høst Pct. virkning 
i forhold til 

NS 27-4, fastMangan, 
ppm

Kvælstof, 
procent

Procent råprotein 
i kernetørstof 

Udbytte, kg N i 
kerne pr. ha

Udb. og merudb., 
hkg kerne pr.ha

2009. 3 forsøg
1. Grundgødet 8,1 63 51,5
2. 50 N i NS 27-4 7,9 85 20,7
3. 100 N i NS 27-4 8,6 115 38,1
4. 150 N i NS 27-4 52 3,5 9,5 142 48,6 100
5. 200 N i NS 27-4 10,8 163 50,1
6. 250 N i NS 27-4 11,5 180 53,2
7. 150 N i DanG. NS 27-4 56 3,4 8,9 121 39,4 94
8. 150 N i N-32 55 3,6 9,4 134 43,7 96
9. 150 N i N-32 + inhibitor 53 3,8 9,4 137 46,4 98

10. 150 N i kalksalpeter 56 3,7 9,8 147 49,1 106
11. 150 N i svovlsur amm. 56 3,4 9,5 137 45,8 99
12. 150 N i urea 52 3,5 9,2 135 46,5 97
LSD 1-12 20 12,9
LSD 4, 7-8 ns ns

2008. 5 forsøg
1. Grundgødet 7,8 70 60,1
2. 50 N i NS 27-4 8,0 98 22,1
3. 100 N i NS 27-4 8,6 128 39,5
4. 150 N i NS 27-4 24 4,6 9,5 154 48,3 100
5. 200 N i NS 27-4 10,5 179 54,1
6. 250 N i NS 27-4 11,2 194 55,9
7. 150 N i DanG. NS 27-4 24 4,2 9,2 145 45,0 100
8. 150 N i N-32 23 4,3 9,4 148 45,6 98
9. 150 N i N-32 + inhibitor 25 3,5 9,4 152 47,5 100

10. 150 N i kalksalpeter 23 4,5 9,7 158 48,5 103
11. 150 N i svovlsur amm. 28 4,4 9,6 154 47,1 100
12. 150 N i urea 23 4,4 9,3 147 45,3 96
LSD 1-12 12 5,1
LSD 4, 8-12 ns ns
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alle essentielle næringsstoffer. Normalt vil 
en tilførsel af ammoniumbaserede gødninger 
give et højere indhold i bladet af mangan på 
grund af gødningens forsurende effekt. Det 
viser analyserne i forsøgene i 2008, men ikke 
i 2009, hvilket kan skyldes det høje niveau af 
mangan i bladene.

Kvælstoftyper til husdyrgødet vinter-
hvede
Forsøg med forskellige kvælstoftyper til gyl-
legødet vinterhvede viser en bedre effekt af 
kalksalpeter eller en NS 27-4 som fast gød-
ning i sammenligning med NS 20-10 (flyden-
de DanGødning), NS 21-24 (svovlsur ammo-
niak) eller NS 26-14 (fast). Årsagen kan være 
de tørre forhold under og efter udbringning 
i 2009. I forhold til fast NS 27-4 er det kun 
virkningen af NS 20-10 (flydende DanGød-
ning), der har en signifikant dårligere effekt. I 
2008 blev der i to forsøg ikke målt forskelle.
 Ved tilførsel af gylle til vinterhvede supple-
res normalt med en mindre mængde kvælstof 
i handelsgødning. I 2008 blev påbegyndt en 
forsøgsserie med henblik på at undersøge ef-
fekten af forskellige gødningstyper til dette 
formål. Effekten af NS 27-4 (fast), svovlsur 
ammoniak (fast), NS 20-10 (Dangødning, fly-
dende), kalksalpeter (fast) og NS 27-14 (fast) 

er sammenlignet med tilførsel af 50 kg kvæl-
stof pr. ha til gyllegødet vinterhvede.
 I 2009 er der gennemført fire forsøg med 
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Figur 6. Kvælstofoptagelse i kerne ved for-
skellige gødningstyper.
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Figur 7. Merudbytte for at tilføre forskellige 
kvælstoftyper til vinterhvede.

Tabel 15. Sammenligning af forskellige kvæl-
stoftyper til gyllegødet vinterhvede. (N4)

Vinterhvede

Pct. 
ammo-
nium + 
amid af 
total-N

Ved høst 

Procent 
råprotein 
i kerne-
tørstof 

Udbytte, 
kg N i 

kerne pr. 
ha

Udb. og 
merudb.,

hkg 
kerne
pr. ha 

2009. 4 forsøg
1. Grundgødet - 8,1 82 67,7
2. 50 N i NS 27-4 50 8,5 104 13,8
3. 100 N i NS 27-4 50 9,3 119 17,5
4. 50 N i sv.amm. 100 8,5 98 10,0
5. 50 N i kalksalpeter 0 8,7 106 14,2
6. 50 N i DanG. NS 20-101) 81 8,3 94 8,4
7. 50 N i NS 26-14 73 8,6 99 9,8
LSD, led 1-7 9 6,6
LSD, led 2, 4-7 7 ns
LSD, led 2,6 3 4,4

2008. 2 forsøg
1. Grundgødet - 10,2 126 82,7
2. 50 N i NS 27-4 50 10,6 145 8,7
3. 100 N i NS 27-4 50 11,4 164 14,2
4. 50 N i sv.amm. 100 10,8 149 9,8
5. 50 N i kalksalpeter 0 10,6 147 9,5
6. 50 N i DanG. NS 20-101) 81 10,3 137 6,6
7. 50 N i NS 26-14 73 10,7 146 8,6
LSD, led 1-7 9 3,1
LSD, led 2, 4-7 ns ns

1) Inklusive amid. 
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kvælstoftyper til gyllegødet vinterhvede. 
Handelsgødningerne er tilført fra 19. marts til 
20. april, mens gylle er tilført fra 13. marts til 
20. april. Vejret i dagene før og efter tilførsel 
af handelsgødning har i alle fire forsøg været 
tørt, hvilket giver en forøget risiko for ammo-
niakfordampning. I to forsøg i 2008 blev der 
ikke målt forskelle. Resultaterne er vist i tabel 
15.

I vækststadium 32 er indholdet af nærings-
stoffer bestemt i en planteanalyse. På grund af 
forskelle i gødningernes forsurende effekt gi-
ver en tilførsel af svovlsur ammoniak et høje-
re indhold af mangan og en højere PEU-værdi 
(udtryk for afgrødens manganforsyning) i 
dette forsøgsled. Der er imidlertid ikke målt 
forskelle, og manganforsyningen har været 
tilstrækkelig i alle forsøgsled. Derimod er der 
målt et lidt højere svovlindhold i afgrøden, 
når der tilføres svovlsur ammoniak, hvilket 
skyldes den større tilførsel af svovl i denne 
gødningstype. Se Tabelbilaget, tabel N4.

Placering af kvælstof og fosfor til 
 vinterhvede om efteråret
I vårsæd opnås der ofte et merudbytte for at 
placere fosfor ved såning. Placering af for-
skellige gødningstyper til vintersæd er tidlige-
re afprøvet i landsforsøgene uden at give sig-
nifikante merudbytter. I 2007 blev der påbe-
gyndt en ny forsøgsserie for at belyse effekten 
af placering af fosfor og en mindre mængde 
kvælstof ved såning om efteråret. Forsøgene 
gennemføres på arealer, hvor vinterhveden er-
faringsvis har svært ved at komme i vækst om 
foråret, og hvor fosfortallene er lave.
 I 2009 er der gennemført fire forsøg efter 
samme forsøgsplan. Forsøgsplan og resultater 
fremgår af tabel 16. I 2009 er desuden afprø-
vet effekten af at placere TurboSeed m. Zn 
samt HumiZink. TurboSeed m. Zn er en mi-
krogranulatgødning med et indhold af fosfor 
på 20 procent og 1 procent Zink. HumiZink 
er et produkt bestående af forskellige humus-
forbindelser, tilsat 3,0 procent zink. 
 Alle forsøg er gennemført på lerjord. Ved 
anlæg er fosfortallet målt fra 1,4 til 2,7. Fos-
fortallene er i to af de fire forsøg under det 
anbefalede niveau på mellem to og fire. For-
søgene er sået omkring 20. september, og om 
foråret er forsøgsgødningen udbragt fra 20. 
marts til 24. april.
 Der er ikke opnået merudbytter for at til-
føre fosfor om foråret, selv om fosfortallene 
er lave. Det negative udslag skyldes ét af de 
fire forsøg. Der er opnået merudbytte for at 
placere diammoniumfosfat eller svovlsur am-
moniak om efteråret ved såning. Hovedpar-
ten af dette merudbytte skyldes placering af 

Svovlmangel har optrådt mere udbredt end 
normalt i 2009. Sidst i april har der været 
mange marker med gule områder. I nogle 
tilfælde skyldes det kvælstofmangel, i andre 
tilfælde svovlmangel. Ved svovlmangel fore-
kommer symptomerne altid på de yngste bla-
de, fordi svovl ikke er så mobilt i planten som 
kvælstof. Desuden giver svovlmangel i mod-
sætning til kvælstofmangel ikke røde bladske-
der. Planteanalyser er en sikker måde til at 
fastslå, om svovlmangel er årsagen. (Fotos: 
Martin Ugilt Thomsen, LandboSyd).
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kvælstof. Der er ikke opnået merudbytte for 
at placere TurboSeed Zn eller HumiZink. Den 
meget høje pris på fosfor og samtidig lave af-
grødepris betyder, at nettomerudbytterne for 
alle behandlinger er negative.
 Af tabel 16 fremgår desuden resultater af 
12 forsøg, gennemført i perioden 2007 til 
2009. Nederst i tabellen er vist effekten af de 
enkelte faktorer i forsøgsserien. Alle 12 for-
søg er gennemført på lerjord, og forfrugten er 
korn i ti af forsøgene. Forsøgene er alle sået 
omkring 20. september. Fosfortallet er målt til 
2,4. I fire forsøg er målt et fosfortal på under 
2,0. Reaktionstallet er i gennemsnit 7,0, vari-
erende fra 6,1 til 7,6.
 Bedømmelse af plantefarve og mangan-
mangel om efteråret viser ingen forskelle 
mellem forsøgsbehandlingerne. Der er ikke 
konstateret manganmangel i forsøgene. En 
bedømmelse af plantefarve om foråret viser 
heller ikke forskelle mellem behandlingerne. 
I 2009 er der i forsøgsleddet uden tilførsel af 
fosfor målt indhold af plantenæringsstoffer 
i en planteprøve af det sidst fuldt udviklede 
blad, udtaget i vækststadium 32. Indholdet af 

fosfor varierer mellem forsøgene mellem 0,29 
og 0,34 procent af tørstof. Det viser, at afgrø-
den i alle forsøg har været tilstrækkeligt for-
synet med fosfor i forsøgsleddet uden tilførsel 
af fosfor.
 Der er kun opnået et beskedent og ikke ren-
tabelt merudbytte for at tilføre fosfor om for-
året. Merudbyttet er uafhængigt af, om der er 
tilført kvælstof og fosfor om efteråret. Der er 
opnået et signifikant merudbytte for at placere 
kvælstof om efteråret. Det skal bemærkes, at 
der ikke er korrigeret for denne kvælstoftilfør-
sel om foråret, og forsøgsleddene med place-
ring af kvælstof om efteråret har fået cirka 20 
kg kvælstof pr. ha mere end i forsøgsled uden. 
Den målte effekt af placering af kvælstof om 
efteråret svarer til effekten af tilført kvælstof 
om foråret. Der er ikke opnået bedre effekt af 
at placere fosfor om efteråret, sammenlignet 
med at tilføre fosfor om foråret.
 Der er ingen sammenhæng mellem fosfor-
tallet og merudbyttet for tilførsel af fosfor til 
trods for, at flere af forsøgene har et fosfortal 
under det anbefalede niveau. Tidligere forsøg 
har vist en svag sammenhæng mellem fosfor-

Tabel 16. Placering af diammoniumsulfat og svovlsur ammoniak ved såning af vinterhvede. 
(N10, N11)

Vinterhvede
Fosfor, kg pr. ha Kvælstof, 

kg pr. ha Procent 
råprotein i 

kernetørstof 

Udb. og mer-
udb., hkg 

kerne pr. ha 

Nettomerudb., 
hkg kerne 

pr. ha Placeret efterår Bredspredt forår Placeret efterår

2009. 4 forsøg
Grundgødet 0 0 0 9,4 93,1
Triplefosfat 0 30 0 9,3 -1,2 -8,3
Diamm.fosf. 20 18 9,3 2,3 -4,9
Diamm.fosf.1) 20 30 18 9,3 3,3 -11,0
Sv.amm.1) 30 20 9,3 2,7 -7,1
10 kg TurboSeed m. Zn 0,2 0 0 9,2 -1,1
10 kg TurboSeed m. Zn1) 0,2 30 0 9,2 -0,9
HumiZink 0 0 0 9,3 -1,7
LSD 2,8

2007-2009. 12 forsøg
Grundgødet 0 0 10,3 92,6
Triplefosfat 0 30 10,2 0,4 -6,7
Diamm.fosf. 20 18 10,2 3,0 -4,2
Diamm.fosf.1) 20 30 18 10,3 4,0 -10,3
Sv.amm.1) 30 20 10,3 2,9 -6,8
LSD 1,6

Effekt af 30 kg fosfor forår 0,4
Effekt af 30 kg fosfor forår, med kvælstof og fosfor om efteråret 1,0
Effekt af 20 kg kvælstof om efteråret 2,5
Effekt af placering af 18 kg fosfor om efteråret 0,5

1) Suppleret med triplefosfat om foråret. 
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tallet og merudbyttet for at tilføre fosfor. Den 
manglende sammenhæng mellem fosfortal og 
merudbytte for at tilføre fosfor kan skyldes, at 
85 til 90 procent af plantens fosforoptagelse 
skal ske fra jorden og kun den resterende del 
fra den tilførte gødning. Hvis fosfortallet bli-
ver for lavt, vil hele udbytteniveauet blive for 
lavt. Den kritiske grænse for fosfortal er af-
hængig af afgrødens rodudvikling. På lerjord 

med en god struktur og et godt potentiale for 
rodudvikling viser engelske forsøg, at udbyt-
tet først falder ved et fosfortal under 1,5.
 I figur 9 er vist udbyttet i det grundgødede 
forsøgsled (uden tilførsel af fosfor) som funk-
tion af det målte fosfortal i forsøget. Der er en 
tendens til, at udbytterne er mindst ved de la-
veste fosfortal, men statistisk analyse af sam-
menhængen viser, at der ikke er en signifikant 
sammenhæng mellem fosfortal og udbytte, når 
der korrigeres for udbytteniveauet i de tre år.
 Tre års forsøg med placering af fosfor og 
kvælstof til vinterhvede om efteråret på ler-
jord med lave fosfortal har vist,

at merudbyttet for tilførsel af fosfor om for-• 
året er lavt og ikke rentabelt i det enkelte 
år,
at effekten af placeret fosfor om efteråret • 
ikke har været bedre end tilførsel af fosfor 
om foråret,
at der er opnået et signifikant merudbytte • 
for placering af kvælstof om efteråret, men 
merudbyttet er ikke højere, end hvad der 
kan opnås ved at øge tilførslen med samme 
mængde om foråret,
at der ikke er konstateret sammenhæng • 
mellem det målte fosfortal og merudbyttet 
for tilførsel af fosfor,
at der er en tendens til, at udbytteniveauet • 
er lavest ved lave fosfortal,
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at placering af fosfor om efteråret ved så-• 
ning frem for bredspredning om foråret 
ikke giver noget merudbytte,
at strategien for tilførsel af fosfor skal til-• 
rettelægges efter at opretholde et tilstræk-
keligt fosforniveau i jorden, mens tidspunkt 
for tilførsel af fosfor er mere underordnet.

Mikronæringsstoffer

Placering af svovlsur ammoniak 
I to forsøg i vinterbyg i 2009 med udslag for 
tildeling af mangan er der opnået bedre ef-
fekt af placering af 15 kg kvælstof i svovl-
sur ammoniak pr. ha samtidig med såning af 
vinterbyg end af én eller flere udsprøjtninger 
af mangan. Der er opnået samme effekt af at 
blande svovlsur ammoniak i udsæden som af 
at placere gødningen.
 I 2006 blev påbegyndt en forsøgsserie med 
placering af forsurende gødninger samtidig 
med såning af vinterbyg på arealer, der var 
stærkt disponeret for manganmangel. To for-
søg i 2006 og to forsøg i 2007 viste, at place-
ring af 30 kg kvælstof i svovlsur ammoniak 
havde en tydelig forebyggende effekt mod 
manganmangel. Bredspredning af samme 
mængde svovlsur ammoniak havde en signi-
fikant dårligere effekt, og placering af kun 15 
kg kvælstof i svovlsur ammoniak gav også en 

signifikant dårligere virkning. Tilsætning af 
cirka 4 kg mangan til gødningen forbedrede 
effekten mod manganmangel yderligere. I 
2008 blev der gennemført tre forsøg, men der 
var ikke betydende manganmangel på area-
lerne, og derfor var der ikke udslag for hver-
ken udsprøjtning af mangan eller placering af 
forsurende gødninger. 
 I 2009 er der gennemført fire forsøg i Nord-
jylland med tildeling af mangan. Forsøgspla-
nen og resultater fremgår af tabel 17. Kun i to 
forsøg er der opnået merudbytte for udsprøjt-
ning af mangansulfat. Disse to forsøg er vist 
separat i tabellen. Begge forsøg er gennemført 
i sorten Pelican, mens sorterne i forsøgene 
uden udslag for mangantilførsel er Campanile 
og Zephyr. Mangansulfat er udsprøjtet sidst i 
oktober og 14 dage efter. Sidste udsprøjtning 
af mangan er sket cirka 1. december. Ved så-
ning er de forsurende gødninger placeret 5 cm 
under og 5 cm ved siden af sårækken. I for-
søgsled 9 er gødningen iblandet udsæden før 
udsåning. 
 I de to forsøg med udslag for udsprøjtning 
af mangan er der opnået fuldt udbytte ved 
kun én tidlig sprøjtning med mangansulfat 
i forhold til tre sprøjtninger. Placering af 15 
kg kvælstof i svovlsur ammoniak har givet 
bedre effekt end blot én og tre sprøjtninger 
med mangan. Det største udbytte er målt ved 
at kombinere placering af gødning ved såning 
og én sprøjtning med mangansulfat. Tids-

Tabel 17. Virkning af forsurende gødninger på manganmangel ved såning af vinterbyg. (N12)

Forsøgsbehandling Manganmangel1) 

Kar.2)

for 
overvin-

tring

Udbytte 
og 

merudb., 
hkg 

kerne 
pr. ha

Manganmangel1) 
Kar.2) 

for 
overvin-

tring

Udbytte 
og 

merudb., 
hkg 

kerne 
pr. ha

Manganmangel1) 

Kar.2) 
for 

overvin-
tring

Udbytte 
og 

merudb., 
hkg 

kerne 
pr. ha

Kvælstof, 
kg pr. ha

Udbring-
nings-

metode, 
gødning

Antal 
mangan-
sprøjtn.  
efterår

Mangan-
mangel 
ca. 1. 
dec.

Mangan-
mangel 

beg. 
vækst 
forår

Mangan-
mangel 
ca. 1. 
dec.

Mangan-
mangel 

beg. 
vækst 
forår

Mangan-
mangel 
ca. 1. 
dec.

Mangan-
mangel 

beg. 
vækst 
forår

2008. Gns. af 3 forsøg 2009. 2 forsøg m. udslag for mangan2009. 2 forsøg u. udslag for mangan
1. 0  - 0 1 2 10 69,0 2 3  9 51,5 3 1 9 53,1
2. 0  - 33) 1 0 10 0,1 1 1 10 4,4 2 1 9 -0,8
3. 0  - 13) 1 1 10 -1,5 1 1 10 4,4 1 1 10 2,3
4. 15 Plac. 0 1 1 10 -1,1 1 1 10 6,1 1 1 10 2,1
5. 8,3 Plac. 13) 1 0 10 0,5 1 1 10 7,1 1 1 10 2,2
6. 15 Plac. 13) 1 1 10 -1,8 1 1 10 8,9 1 1 10 1,7
7. 30 Plac. 13) 1 0 10 1,3 1 1 10 9,0 1 1 10 0,4
8. 15 Plac. 14) 1 0 10 -1,9 1 1 10 5,7 1 1 9 2,8
9. 15 I udsæd 13) 1 0 10 0,1 1 1 10 7,0 2 1 10 1,0

10. 15 Plac. 2 1 0 10 -0,6 1 1 10 6,3 2 1 10 1,7
LSD 1 ns ns ns

1) Skala 0-10, 10 = kraftig manganmangel. 2) Skala 0-10, 10 = fuld overvintring.
3) Sprøjtning st. 14, 2 uger senere og sidst i november. 4) Sprøjtning st. 14.
5) Sprøjning sidst i november.
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punktet for den supplerende sprøjtning med 
mangansulfat har ikke været afgørende. Der 
er opnået samme effekt af at placere 7,5 kg 
kvælstof pr. ha som af 30 kg. Iblanding af 15 
kg kvælstof i udsæden har været på højde med 
placering af samme mængde gødning.
 I de to forsøg med udslag for mangan er 
der målt lave PEU-værdier både i oktober 
og før sidste udsprøjtning af mangan den 1. 
december. PEU-værdien er ikke målt i de to 
andre forsøg. I såvel forsøg med udslag for 
mangantildeling som forsøg uden er der regi-
streret manganmangel før sidste udsprøjtning 
af mangan den 1. december. Overvintringen 
er tilfredsstillende i alle fire forsøg, og der 
er ikke bedømt betydende forskelle mellem 
behandlingerne. I forsøgene med udslag for 
manganmangel er der givet en lidt højere ka-
rakter for manganmangel end i de to forsøg 
uden udslag.
 Resultaterne bekræfter, at manganmangel 
kan forebygges ved at placere 15 kg kvælstof 
pr. ha ved såning, suppleret med én sprøjtning 
med mangan. I år med kraftig manganmangel 
kan det eventuelt være nødvendigt at sprøjte 
flere gange. Et sammendrag af tidligere års 
forsøg med forsurende gødninger ses i Over-
sigt over Landsforsøgene 2008, side 212 og 
213.

Flydende fosfor og mikronæringsstof-
fer til vinterhvede
I tre forsøg i vinterhvede er dels afprøvet et 
flydende fosforholdigt produkt, dels tilførsel 

af næringsstoffer ud fra planteanalyse. Der 
er ikke opnået merudbytte for at tilføre fly-
dende fosfor eller mikronæringsstoffer, og 
der er ikke målt forøget optagelse af fosfor i 
en planteprøve, udtaget syv dage efter sidste 
sprøjtning.
 Fosfor tilføres normalt i fast gødning eller 
på en måde, hvor plantens fosforforsyning er 
baseret på rodoptagelse. Fosfor bindes i jor-
den i utilgængelige forbindelser og er meget 
immobilt. Et flydende fosformiddel er afprø-
vet for at undersøge, om tilførsel af egentlige 
bladgødskningsmidler med fosfor kan sikre 
en hurtigere fosforforsyning til planten. For-
søgene er gennemført på lerjord med lave fos-
fortal varierende fra 1,3 til 2,2.
 2,5 liter HI-phos er tilført sidst i april i 
vækststadie 23 til 25. I forsøgsled 3 og 4 er 
der igen i vækststadium 32 midt i maj ud-
sprøjtet henholdsvis 2,5 og 5,0 liter HI-phos. 
I forsøgsled 5 er der i vækststadie 22 til 23 og 
i vækststadium 32 udsprøjtet 0,5 liter Multi-
ple, som er en mikronæringsstofblanding med 
mangan, kobber, zink og også makronærings-
stoffet magnesium.
 Før udsprøjtning i vækststadie 22 til 23 og 
i vækststadium 32 samt syv dage efter sidste 
behandling er der udtaget en planteprøve til 
dels en planteanalyse, dels plantesaftanalyse. 
Ved planteanalysen analyseres totalindholdet 
af næringsstoffer i det sidst fuldtudviklede 
blad. I plantesaftanalysen analyseres indhol-
det af næringsstoffer i plantesaften. Ud fra 
resultaterne af analyserne er der udarbejdet 

Tabel 18. Tilførsel af flydende fosfor og mikronæringsstoffer til vinterhvede. (N13)

Vinterhvede

Pct. fosfor i planteprøve Råprotein i 
kerne-

tørstof, pct.

Udbytte og 
merudb., hkg 
kerne pr. haSt. 23-25

ved anlæg
St. 32 før 

behandling
7 dage efter sidste 

behandling

2009. 3 forsøg
1. Ubehandlet 0,39 0,33 0,33 9,7 90,2
2. 2,5 l HI-Phos1) st. 23-25 0,32 0,32 9,7 -0,8
3. 2,5 l HI-Phos st. 23-25, 2,5 l HI-Phos st. 32 0,34 9,8 0,4
4. 2,5 l HI-Phos st. 23-25, 5 l HI-Phos st. 32 0,32 9,5 0,1
5. St. 23-25 og st. 32, 0,5 l Multiple2) + 0,15 solubor 0,34 9,6 0,6
6. Efter planteanalyse, st. 32 0,34 9,7 0,5
7. Efter saftanalyse, st. 32 0,34 9,7 0,0
8. Fastlagt behandling 0,35 9,8 1,4
LSD ns

1) HI-Phos indeholder 19,2 pct. fosfor, 6,1 pct. kalium og 4,8 pct. magnesium.
2) Multiple indeholder 330 g mangan, 110 g kobber, 84 g magnesium og 84 g zink pr. liter.
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et forslag til tilførsel af flydende næringsstof-
fer efter planteanalyser i forsøgsled 6 og efter 
plantesaftanalyser i forsøgsled 7. Tolkningen 
af planteanalyser er foretaget ud fra en vej-
ledning i form af et regneark, udarbejdet af 
DLBR, Landscentret med input fra Køben-
havns Universitet, Det Biovidenskabelige 
Fakultet. Tolkningen af plantesaftanalyser er 
foretaget ud fra angivelserne på analysebevi-
set fra laboratoriet. Resultatet af analyserne 
samt tolkningerne for de tre enkeltforsøg er 
vist i tabel 19.
 Ved tilførsel af mangan, kobber og zink i 
vækststadium 32 kan måles en vis stigning af 
indholdet af disse næringsstoffer i en plante-
prøve, udtaget efter sidste behandling.
 I tabel 19 er vist resultaterne af analyserne 
og behandlingerne i hvert af de tre enkeltfor-
søg. I tabellen er angivet, dels om det er an-
befalet at tilføre et næringsstof, dels om det 
pågældende næringsstof er tilført. Behandlin-
gerne følger ikke i alle tilfælde vejledningen, 
og der er uoverensstemmelse i anbefalingen 
efter de to metoder. Efter planteanalysen an-
befales magnesiumtilførsel i alle tre forsøg 

og i forsøg nr. 2 tillige kobber og zink, mens 
mangantilførsel kun anbefales i forsøgsled 3. 
Efter plantesaftanalysen anbefales det at til-
føre mangan i alle tre forsøg og bor i to af 
de tre forsøg. Der er ikke opnået signifikante 
merudbytter for nogen af behandlingerne. I 
forsøgsled 8 er der for hvert forsøg indlagt 
en fastlagt behandling for sammen med for-
søgsled 6 og 7 at afdække virkningen af de 
enkelte næringsstoffer. Resultaterne viser, at 
det er tilførsel af magnesium, der i hvert af 
forsøgene har resulteret i et lavt merudbytte. 
Magnesiumindholdet i planteprøven er også i 
alle tre forsøg meget lavt.
 Et af problemerne ved at anvende plante-
analyser er, at indholdet ændrer sig med plan-
tens alder, og tolkningen derfor er afhængig 
af, hvilket udviklingstrin planteprøven udta-
ges på. For at minimere denne effekt anbefales 
det at foretage analysen på det sidst fuldtud-
viklede blad. En af fordelene ved plantesaft-
analysen skulle være, at indholdet og tolknin-
gen er uafhængigt af plantens alder. I de tre 
forsøg er udtaget planteprøver og prøver til 
plantesaftanalyser på tre forskellige tidspunk-

Tabel 19. Behandling af vinterhvede efter plante- og plantesaftanalyser, 2009. (N13)

Vinterhvede
Forsøg nr. 1 Forsøg nr. 2 Forsøg nr. 3

Planteanalyse Saftanalyse Planteanalyse Saftanalyse Planteanalyse Saftanalyse

Resultat af plante- og saftanalyser
Kvælstof, pct., mg/liter1), 2) 3,57 63 3,3 104 3,04 105
Fosfor, pct., mg/liter 0,37 588 0,3 412 0,32 416
Kalium, pct., mg/liter 2,92 4.211 3,08 5.039 2,18 3.228
Magnesium, pct.., mg/liter 0,07 70 0,07 74 0,05 54
Svovl, pct., mg/liter 0,18 160 0,12 90 0,14 128
Calcium, pct., mg/liter 0,27 218 0,28 440 0,26 398
Jern, ppm, mg/liter 120 1,4 134 1,6 151 2,2
Mangan, ppm., mg/liter 39 2,7 28 2,3 24 2,1
Kobber, ppm, mg/liter 7,2 0,87 6,3 0,79 7,8 0,68
Zink, ppm, mg/liter 22 1,3 20 0,8 15 1
Bor, ppm,mg/liter 3,2 0,99 3,8 0,32 2,8 0,21
Molybdæn, ppm, mg/liter 0,66 0,08 1,14 0,1 0,65 0,08

Behandling2), 3)

Magnesium (magnesiumsulfat) a a,t a a
Kobber (kobberoxychlorid) a,t
Zink (zinkctrac) t a,t
Mangan (mangansulfat) a,t t a,t a a,t
Bor (solubor) t t t a,t t a,t

Effekt af behandlingen
Merudbytte -0,7 -1,4 1,6 0,7 0,5 0,6

1) Enhed i planteanalyse anført først, enhed i plantesaftanalyse anført herefter.
2) I plantesaftanalysen er det ammoniumkvælstof.
3) a: anbefalet tilførsel, t: tilført næringsstof.
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ter. I figur 10 og 11 er ændringen i det gennem-
snitlige indhold af plantenæringsstoffer for de 
to analysemetoder vist i forhold til indholdet 
ved første prøveudtagning. For planteanaly-
serne ses det, at indholdet af makronærings-
stofferne generelt falder med plantens alder. 
Indholdet af mangan, kobber, zink og bor er 
rimeligt konstant over perioden, men indhol-
det af molybdæn svinger meget. For plante-
saftanalyserne er der betydeligt større varia-
tion mellem prøveudtagningstidspunkterne. 

Størst variation er fundet i kobber, zink, bor 
og molybdæn, hvor indholdet i plantesaften er 
langt højere ved de sene udtagningstidspunk-
ter i forhold til det tidlige. Det må forventes, at 
variationen af næringsstoffer over tid er størst 
i plantesaftanalysen, idet den kun udtrykker 
en mindre del af næringsstofindholdet i plan-
ten. Det må derimod forventes, at variationen i 
koncentrationen ikke er systematisk forbundet 
med plantens alder, som i nogen grad kan være 
tilfældet for den egentlige planteanalyse.
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Forsøgene i 2009 bekræfter tidligere års re-
sultater, at der generelt ikke er merudbytte for 
at udsprøjte mikronæringsstoffer på alminde-
lig velgødet jord. Planteanalyser kan give en 
indikation af, om afgrøden er tilstrækkeligt 
forsynet med næringsstoffer her og nu, men 
det er vanskeligt at omsætte resultatet til et 
merudbytte ved udsprøjtning af næringsstof-
fer. Det tyder på, at planteanalysen (som diag-
nosticeringsværktøj) er mest velegnet til at 
afdække betydende mangel på næringsstoffer 
samt til, sammen med jordanalyser, at få fo-
kus på markens evne til at forsyne afgrøderne 
med næringsstoffer og ud fra dette at få ju-
steret gødningsstrategien. Plantesaftanalysen 
synes ud fra resultaterne at variere mere over 
tid, men det spinkle forsøgsgrundlag gør det 
ikke muligt at sammenligne egnetheden af de 
to metoder.

Mangan til vårbyg ud fra fluorescens-
målinger
I 2008 blev der påbegyndt en forsøgsserie for 
at undersøge, om fluorescensmålinger i vår-
byg kan anvendes til en mere målrettet be-
handling mod manganmangel. Ved at sprøjte 
med mangan alene ud fra visuelle symptomer 
kan mangan i nogle tilfælde blive udsprøjtet 
for sent, og der kan være sket en reduktion i 
udbyttet allerede. I 2009 er gennemført fem 
forsøg efter samme forsøgsplan. Se tabel 20.
 Før første udsprøjtning af mangan er der 
i forsøgsled 1 og 2 målt fluorescens. I 2009 
er målt en lav værdi for fluorescens. Det in-
dikerer et behov for at behandle tidligt med 
mangan. Før anden sprøjtning er der igen målt 
fluorescens i både det ubehandlede og be-
handlede forsøgsled. Fluorescensen er stadig 
lav i det ubehandlede forsøgsled, mens ud-
sprøjtning af mangan har hævet fluorescensen 
betydeligt. Det samme er tilfældet ved sidste 
fluroescensmåling, der er foretaget 14 dage 
efter sidste behandling med mangan. Den vi-
suelle bedømmelse af manganmangel tyder 
også på, at manganmangel er afhjulpet med 
tre behandlinger med mangan. 
 Der er opnået et signifikant merudbytte for 
udsprøjtning af mangan tre gange. Uanset 
tidspunktet for udsprøjtning giver det et væ-
sentligt dårligere resultat kun at behandle én 

gang frem for tre. Dårligst effekt er opnået af 
den tidligste sprøjtning. 
 For at teste, om der med fordel kan be-
handles efter flurorescensmåling, er der gen-
nemregnet forskellige tolkningsmodeller af 
målingerne. Det er som udgangspunkt anta-
get, at der ikke måles før første behandling, 
og at der kan opnås samme merudbytte for to 
behandlinger (den middeltidlige og sene) som 
ved tre behandlinger. Før tredje behandling er 
der ikke målt fluorescens. I test af tolknings-
modellen er anvendt fluorescensmålingen 14 
dage efter sidste behandling. Der er regnet 
med en omkostning til behandling med man-

Tabel 20. Behandling af vårbyg med man-
gansulfat ud fra fluorescensmålinger. (N14)

Vår-
byg

Behandling 
med mangansulfat

Antal 
målin-

ger

Antal 
be-

hand-
linger

Udb. 
og 

mer-
udb., 
hkg 

kerne 
pr. ha 

Netto-
mer-
ud-

bytte, 
hkg pr. 

ha
St. 13-15 2 uger 

efter
4 uger 
efter

2008-2009. 8 forsøg
1. Ubehandlet 0 0 57,6
2. 2,0 2,0 2,0 0 3 3,6 1,6
3. 2,0 0 1 0,9 -0,1
4. 2,0 0 1 2,1 1,1
5. 2,0 0 1 2,2 1,2
6. Behandlet efter 

fluorescens1) 1,5 1,3 4,2 2,5
LSD ns

1) Merudbytte beregnet ud fra opstillet tolkningsmodel.

Manganmangel i havre giver anderledes 
symptomer end i andre kornarter. Sympto-
merne viser sig som kraftige klorotiske pletter 
på bladene. Havre er følsom over for man-
ganmangel. (Foto Ghita Cordsen Nielsen, 
Landscentret, Planteproduktion).
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gan på 1,0 hkg pr. ha til at dække variable 
maskinomkostninger inklusive arbejdsløn. 
Der er regnet med en omkostning til måling 
af fluorescens på 0,3 hkg pr. ha pr. måling.
 I tabel 20 ses, at der i de otte forsøg er op-
nået et rentabelt merudbytte for at behandle 
efter fluorescensmålinger i forhold til behand-
ling som standard én eller to gange. I gennem-
snit er der foretaget 1,5 måling pr. mark, og 
der er behandlet med mangan 1,3 gange. En 
egentlig dokumentation af tolkningsmodellen 
kræver flere forsøg.

Monitering af behov for mangan-
sprøjtning i efteråret 2008
Manganmangel resulterer nogle år i betydelig 
skade i især vinterbyg, men også i vinterhve-
de. Det typiske forløb er, at afgrøden om ef-
teråret synes i god vækst, men i løbet af vin-
teren viser manganmanglen sig, og i værste 
tilfælde må marken sås om i foråret. Derfor 
behandler mange landmænd forebyggende 
om efteråret fra én og helt op til fem gange. 
Alligevel resulterer det i manganmangel i 
visse marker i nogle år, og der er også mange 
marker, der behandles unødvendigt. Hvis det 
antages, at én mangansprøjtning koster 100 
kr. pr. ha, og der behandles 300.000 ha med 
vintersæd om efteråret, svarer behandling 

med mangan til en omkostning på 30 millio-
ner kr. på landsplan.
 I efteråret 2007 gennemførte Landscentret 
i samarbejde med tre lokale centre en moni-
tering af afgrødens manganstatus i 17 vin-
terbygmarker for at fastslå, om der var større 
eller mindre behov for at tilføre mangan end 
normalt. Målingerne blev gennemført som 
fluorescensmålinger tre til fire gange i løbet 
af efteråret. Behovet i den enkelte mark blev 
relateret til landmandens vurdering af det nor-
male behov. På grundlag af målingerne blev 
det konkluderet, at behovet i efteråret 2007 
for at behandle med mangan var normalt el-
ler lidt lavere end normalt. Vurderet på antal 
af marker, der udvintrede i vinteren 2007 til 
2008, viste dette sig at være korrekt.

Målinger og registreringer i efteråret 2008
I efteråret 2008 er der gennemført målinger og 
registreringer i 14 vinterbygmarker, fordelt på 
planteavlskontorerne ved LandboNord, Jysk 
Landbrugsrådgivning og Gefion.

Markerne er udvalgt efter, at der skulle være 
store forskelle i det normale behov for sprøjt-
ning med mangan. I hvert område er det til-
stræbt at vælge

to marker, som er kraftigt disponeret for • 
manganmangel (tre sprøjtninger normalt),
en mark med hyppig manganmangel (to • 
sprøjtninger normalt),
en mark, hvor manganmangel lejlighedsvis • 
optræder (en sprøjtning normalt), og
en mark, der normalt ikke er disponeret for • 
manganmangel.

I hver mark er der valgt et område (sprøjte-
bredden gange 60 meter), som er karakteri-
stisk for marken. Det valgte område er delt i 
tre delområder:

Fra 0 til 20 meter: Et område, der ikke er • 
tilført mangan (sprøjtevindue).
Fra 20 til 40 meter: Et område, der er sprøj-• 
tet en gang med mangan (delområde 1). 
Der er kun sprøjtet, hvis landmanden har 
sprøjtet den omgivende mark.
Fra 40 til 60 meter: Et område, der er • 
sprøjtet to eller flere gange med mangan 
(delområde 2). Der er kun sprøjtet, hvis 

Behandling med mangan ud 
fra fluorescensmålinger

I vækststadie 20 til 23 måles flourescens.

Fortolkningsmodel:

Ved værdier over 90: Ingen behandling • 
og ikke flere målinger.

Ved værdier mellem 85 og 90: Ingen • 
behandling nu, men igen om 14 dage.

Ved værdier mellem 75 og 85: Sprøjt • 
nu og mål igen om 14 dage.

Ved værdier under 75: Sprøjt to gange • 
og ikke flere målinger.
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landmanden har sprøjtet i den omgivende 
mark.

Der er gennemført flourescensmålinger på tre 
tidspunkter i markerne: Umiddelbart før før-
ste sprøjtning, som normalt sker midt i okto-
ber, to uger efter første måling (dvs. lige før, 
at anden sprøjtning typisk sker) og fire uger 
efter anden sprøjtning (umiddelbart før tredje 
sprøjtning typisk sker). Ved anden og tredje 
måling måles både i de områder i marken, der 
er ubehandlet med mangan, og i områder der 
eventuelt er behandlet én og to gange tidli-
gere.
 På alle tre måletidspunkter i efteråret er der 
registreret manganmangel, og om foråret ved 
begyndende vækst er registreret overvintring 
og manganmangel.

Resultater
Resultaterne af flourescensmålingerne er vur-
deret ved hvert af de tre måletidspunkter (uge 
41 til 43, uge 45 til 46 og uge 49) ved at under-
søge, om behovet for at behandle med mangan 
har været større eller mindre end normalt. Re-
sultaterne af målingerne sammenholdt med det 
normale antal sprøjtninger i de enkelte marker 
er vist i figur 12, hvor graden af manganman-
gel ved forskellige PEU-niveauer efter den 
skala, der er opgivet af firmaet, også er vist.

Målingen i 14 marker i slutningen af efteråret, 
hvor behandling med mangan normalt er af-
sluttet, viser:

Én mark, hvor landmanden/konsulenten på • 
forhånd har vurderet, at der ikke har været 
behov for at behandle med mangan. Vur-
deret ud fra manganmålingerne er det kor-
rekt. 
I to marker er det vurderet, at der har været • 
behov for at sprøjte en gang med mangan. 
Vurderet ud fra manganmålingerne er det 
korrekt i den ene mark, men den anden har 
ikke haft behov. 
I ni marker er vurderingen, at der har været • 
behov for at behandle to gange. Vurderet ud 
fra manganmålingerne er det korrekt i fire 
marker. I tre marker er det kun nødvendigt 
at behandle én gang, og i to marker er det 
slet ikke nødvendigt at behandle. 

I to marker er det vurderet, at der har væ-• 
ret behov for at sprøjte tre gange. Vurde-
ret ud fra manganmålingerne har det været 
tilstrækkeligt at sprøjte én gang i den ene 
mark og slet ikke at behandle i den anden 
mark.

Resultaterne af manganmålingerne i efteråret 
2008 tyder på, at der i ingen af de 14 marker 
har været behov for at behandle flere gange 
med mangan end planlagt på forhånd. Tværti-
mod tyder målingerne på, at behovet har væ-
ret lavere end vurderet på forhånd.
 Ved begyndende vækst i foråret 2009 har 
planteavlskontorerne gennemført registrerin-
ger af manganmangel og overvintring i de tre 
delområder i hver af markerne. I figur 13 er 
vist sammenhængen mellem flourescensmå-
lingerne i uge 49 og den registrerede mangan-
mangel ved begyndende vækst om foråret.
 Figuren viser, at der er en sammenhæng 
mellem værdien af PEU-måling i uge 49 og 
overvintringen bedømt om foråret. Resul-
tatet tyder på, at PEU-værdien skal holdes 
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også vist i figuren.
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over 85, for at afgrøden er rimeligt sikker på 
en god overvintring. Sammenhængen viser, 
at måling af fluorescens kan anvendes til at 
vurdere behovet for behandling med mangan 
i den enkelte mark. Resultaterne fra efteråret 
2007 og 2008 tyder på, at en monitering af 
manganmangel kan anvendes til at forudsige, 
om der er større eller mindre behov for at be-
handle med mangan i det pågældende efterår. 
Landmanden kan typisk anvende en sådan 
prognose til at afgøre, om der skal behandles 
én gang mere eller mindre end normalt.
 Resultatet af manganmoniteringen formid-
les løbende til planteavlskonsulenterne om 
efteråret.

Anvendelse af planteanalyser
Planteanalyser har hidtil ikke været udbredt i 
rådgivningen om landbrugsafgrødernes ernæ-
ringsstilstand. Nye, bedre og billigere analy-
ser gør imidlertid, at de i en række tilfælde 
kan blive et nyttigt supplement til jordana-
lyser. I 2007 blev påbegyndt en systematisk 
indsamling og analyse af plantemateriale i 
forsøgene og i Planteavlskonsulenternes Re-
gistreringsnet. Dette arbejde er videreført i 
2008 og 2009.

Principielt kan planteanalyser anvendes til to 
formål:

Generel vurdering af afgrødens tilstand. • 
Analysen tager sigte på at beskrive afgrø-
dens tilstand for at kunne justere sammen-
sætningen af de næringsstoffer, der tilføres 
i indeværende sæson eller den kommende 
sæson.
Pletanalyse for at finde årsagen til dårlig • 
vækst i en større eller mindre del af mar-
ken.

Tidligere forsøg viser, at det er vanskeligt at 
opnå merudbytter for at tilføre næringsstoffer 
i samme sæson, som planteanalysen udtages. 
En årsag kan være, at det ofte er for sent at 
afhjælpe næringsstofmanglen. Derfor skal 
planteanalyser i høj grad ses som et led i at 
fastlægge behovet for tilførsel af næringsstof-
fer i kommende år.
 For at få et bedre grundlag for at vurdere ni-
veauet af næringsstofindholdet i afgrøderne er 
der fra 2007 til 2009 gennemført et betydeligt 
antal planteanalyser i forsøgene og i Plante-
avlskonsulenternes Registreringsnet. Resulta-
terne er efterfølgende fortolket efter grænse-
værdier, der er fundet i litteraturen og opstillet 
i samarbejde mellem Københavns Universitet, 
Det Biovidenskabelige Fakultet og Landscen-
tret. Disse grænseværdier vil løbende blive 
justeret ud fra ny tilgængelig viden. Prøverne 
er udtaget i vårbyg, vinterhvede, vinterbyg og 
vinterraps. Når planteanalyserne skal tolkes, 
er det afgørende, hvordan prøven er udtaget. 
Generelt er prøverne udtaget af det sidst fuldt 
udviklede blad. I enkelte tilfælde, hvor prø-
ven er taget i de tidlige vækststadier, er hele 
planten afklippet 1 til 2 cm over jordoverfla-
den. Resultaterne er vist i tabel 21. 
 Generelt for alle afgrøder er magnesium-
indholdet betydeligt mindre, end hvad der an-
gives som minimum for optimal plantevækst. 
Det er dog svært at finde forsøgsmæssig do-
kumentation for, at det er rentabelt at tilføre 
afgrøderne mere magnesium. I korn forekom-
mer der også relativt mange prøver, hvor ind-
holdet af svovl er meget lavt. Mange prøver 
i korn viser også et lavt indhold af mangan. 
Zink opfattes i Danmark ikke som et nærings-
stof, det er nødvendigt at tilføre, men mange 

Figur 13. Sammenhæng mellem PEU-må-
linger i efteråret 2008 (uge 49) og registre-
ret manganmangel forår 2009. Markerne er 
usprøjtede eller sprøjtet en gang.
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Plante-
analyser

Gen-
nem-
snit

Spred-
ning

Niveau

Meget 
lave Lave Mid-

del Høje Meget 
høje

Vårbyg, 94 analyser
Procent

Kvælstof 4,1 1,4 9 0 10 25 50
Fosfor 0,33 0,10 10 19 42 22 1
Kalium 3,36 1,10 9 0 4 16 65
Magnesium 0,36 1,67 28 45 19 0 2
Calcium 0,61 0,26 9 1 58 21 5
Svovl 0,29 0,08 10 17 62 5 0

ppm ppm
Jern 117,3 33,1 0 0 3 25 66
Kobber 6,3 2,6 0 4 42 44 4
Zink 34,2 14,9 10 8 59 13 4
Mangan 49,9 82,8 16 15 46 11 6
Bor 4,1 1,5 0 80 13 1 0
Molybdæn 0,8 0,7 0 0 1 24 69

Vinterhvede, 209 analyser 
Procent

Kvælstof 4,09 0,76 1 0 12 87 108
Fosfor 0,35 0,07 2 55 83 69 0
Kalium 2,78 0,67 2 2 44 91 70
Magnesium 0,09 0,02 159 48 2 0 0
Calcium 0,34 0,10 2 86 119 2 0
Svovl 0,22 0,07 21 105 82 1 0

ppm ppm
Jern 134,0 46,2 0 0 0 45 164
Kobber 6,1 3,7 0 1 110 94 4
Zink 21,8 24,1 32 96 79 1 1
Mangan 35,6 20,3 27 33 131 13 5
Bor 3,4 1,3 7 190 10 2 0
Molybdæn 1,4 1,1 0 0 0 4 205

Plante-
analyser

Gen-
nem-
snit

Spred-
ning

Niveau

Meget 
lave Lave Mid-

del Høje Meget 
høje

Vinterbyg, 52 analyser
Procent

Kvælstof 4,42 0,74 0 0 2 12 38
Fosfor 0,33 0,06 1 12 33 6 0
Kalium 2,88 0,74 0 0 10 23 19
Magnesium 0,47 2,01 36 14 0 0 2
Calcium 0,73 0,29 0 0 25 18 9
Svovl 0,25 0,07 5 17 30 0 0

ppm ppm
Jern 124 50,4 0 0 0 22 30
Kobber 6,2 2,5 0 1 29 20 2
Zink 28 10,3 0 7 43 1 1
Mangan 28 20,7 20 11 18 2 1
Bor 5 1,6 0 45 6 1 0
Molybdæn 1,3 1,2 0 0 0 1 51

Vinterraps, 57 analyser
Procent

Kvælstof 4,18 0,81 0 13 24 15 5
Fosfor 0,46 0,13 0 4 32 15 5
Kalium 2,54 0,82 0 42 10 5 0
Magnesium 0,22 0,08 29 18 8 2 0
Calcium 3,87 1,79 1 5 7 5 39
Svovl 1,71 7,19 0 0 20 19 18

ppm ppm
Jern 178 92,0 0 0 5 40 12
Kobber 5,2 1,5 3 6 48 0 0
Zink 84 130,6 0 0 24 24 9
Mangan 71 32,5 0 4 51 2 0
Bor 22 9,1 50 1 5 1 0
Molybdæn 2,4 4,0 0 2 9 14 32

I 2009 har der været bormangel i flere vinterrapsmarker end normalt. Bormangel giver sig ud-
slag i røde blade og først og fremmest misdannede blade og blomsteranlæg, fordi bor er vigtigt 
for celledelingen. (Fotos: Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret, Planteproduktion).

Tabel 21. Oversigt over resultater af planteanalyser, udtaget i forsøg og i Planteavlskonsulen-
ternes Registreringsnet. Der er udtaget det sidste fuldt udviklede blad. I enkelte tilfælde, hvor 
planterne har været meget små, er der udtaget hele planter



230

Gødskning

prøver i kornafgrøderne viser et for lavt ind-
hold, hvilket tyder på, at man skal være op-
mærksom på dette næringsstof. Nogle prøver 
i vinterhvede viser et lavt indhold af bor, men 
ud fra et stort antal forsøg, gennemført de se-
nere år, kan man ikke forvente merudbytter 
for at tilføre bor.
 For vinterraps gælder, at næringsstofind-
holdet 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 vinterrapsmar-
ker er utilstrækkeligt forsynet med bor. 

Udbytter og næringsstofindhold i vin-
terhvedehalm
Udbytter af kerne og halm med bestemmelse 
af indhold af alle essentielle næringsstoffer i 
både kerne og halm er gennemført i syv vin-
terhvedeforsøg i 2009. Halmudbyttet er målt 
til 45,7 hkg pr. ha, hvilket er 9 hkg mindre 
end i 2008.
 I 2008 er der påbegyndt et projekt med 
henblik på at få bedre data for bortførslen af 
næringsstoffer med halm. Både halmudbyttet 
og den kemiske sammensætning af halm be-
stemmes i udvalgte forsøgsled. Målingerne i 
2009 er foretaget i tre forsøg uden tilførsel af 
husdyrgødning og tilførsel af 200 kg kvælstof 
i handelsgødning pr. ha. I fire forsøg er der 
tilført gylle og 50 kg kvælstof pr. ha i han-
delsgødning. I tre af forsøgene er halmudbyt-
tet bestemt ved seks kvælstofniveauer. Resul-
taterne er vist i afsnittet om stigende mængder 
kvælstof til vinterhvede. Målingen af halm er 
foretaget ved at sammenrive halmen fra par-
cellerne og veje den. Udbyttet af halm svarer 
således til den mængde halm, der kan bjærges 
i praksis.
 Udbyttet af kerne og halm fremgår af tabel 
22.
 Indholdet af næringsstoffer er bestemt i så-
vel kerne- som halmprøver fra forsøgene. Ana-
lysetallene for halm for 2008 og 2009 fremgår 
at tabel 22. Indholdet af næringsstoffer i halm 
ligger for stort set alle næringsstoffer højere i 
2009 end i 2008. Specielt kaliumindholdet er 
lavt i prøverne fra 2008, men også prøverne 
for 2009 ligger under normtallene.
 Det meget lave kaliumindhold skyldes for-

mentlig den meget store nedbørsmængde i 
slutningen af juli og i august 2008. Halmen 
har normalt sit maksimale kaliumindhold om-
kring skridning. Når kornet og strået begyn-
der at modne, kan kalium vaskes ud af strået, 
både før høst, og når det ligger på skår.

Efterafgrøder og 
mellemafgrøder
I 2008 til 2009 er  der gennemført følgende 
demonstrationer og forsøg med mellemafgrø-
der og efterafgrøder:

Demonstrationer:
Efterårsbehandling ved etablering af vin-• 
terhvede efter vinterraps.
Efterårsbehandling ved etablering af andet • 
års vinterhvede.
Demonstration af mellemafgrøder mellem • 
to vintersædsafgrøder.
Demonstration af forskellige arter og sorter • 
af mellemafgrøder.

Forsøg:
Olieræddike som mellemafgrøde ved vin-• 
terhvededyrkning.
Typer af efterafgrøder i vårsæd med måling • 
af eftervirkning.

Tabel 22. Indhold af næringsstoffer i halm af 
vinterhvede i 2008 og 2009. (N2)

Næringsstof Enhed
2008 2009

Gns. Spred-
ning Gns. Min. Maks.

10 fs. 7 fs.
Udbytte, halm hkg pr. ha 54,4 45,4 20,0 73,6
Halm/kerne pct. 56 57
Kvælstof pct. 0,45 0,14 0,57 0,42 0,79
Fosfor pct. 0,03 0,01 0,07 0,05 0,11
Kalium pct. 0,36 0,29 0,80 0,32 1,28
Magnesium pct. 0,05 0,01 0,07 0,05 0,10
Svovl pct. 0,05 0,01 0,12 0,06 0,21
Calcium pct. 0,28 0,03 0,34 0,22 0,54
Jern ppm 99 50 85 52 148
Mangan ppm 12 5 31 14 42
Kobber ppm 1,7 0,3 1,9 1,1 2,5
Zink ppm 6 5 10 4 23
Bor ppm 1,81 0,62 2,94 1,70 5,50
Molybdæn ppm 1,21 0,64 0,57 0,16 1,39
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Korsblomstrede mellemafgrøder i vinter-• 
hvededyrkningen.
Korsblomstrede efterafgrøder før forårsså-• 
ede afgrøder.

Resultaterne af forsøg og demonstrationer be-
handles nedenfor.

Kommentarer til vækstforholdene i 
2008
Specielt på Lolland-Falster har året været 
meget atypisk med tørre forhold i juli og 
august. Dertil kommer, at der er høstet me-
get store udbytter, som har fjernet meget af 
det tilgængelige kvælstof fra jorden. Herved 
har mellemafgrøden både lidt af tørke og næ-
ringsstofmangel. Situationen illustreres af, at 
væksten har været betydeligt bedre de enkelte 
steder, hvor der har været gødningsoverlap.
 Erfaringen er, at gul sennep bliver mindre 
angrebet af snegle end olieræddike. Der har på 
marker med svær jord i Østjylland været store 
problemer med snegle, der har ædt olieræd-
diken. Det gælder både olieræddike, udsået 
før høst, og olieræddike, etableret med stub-
harve efter høst. Tendensen til snegleangreb 
har været størst efter første års vinterhvede. I 
perioden, hvor kornet afmodner, og sneglene 
normalt sulter, blive olieræddike et spisekam-
mer for sneglene. På nogle marker er langt 
størstedelen af olieræddiken blevet ædt, og 
der er reelt ikke etableret et acceptabelt plan-
tedække. På Lolland-Falster har der ikke væ-
ret problemer med snegle, men enkelte steder 
har der været problemer med rapsjordlopper, 
dog ikke nok til at hæmme afgrøden væsent-
ligt.
 På Lolland-Falster har ukrudt ikke været 
noget problem, da fremspiringen har været 
meget dårlig på grund af tørken. Der har væ-
ret en del spildkorn i de harvede parceller, 
som har været med til at konkurrere om det 
sparsomme kvælstof og fugtigheden i jorden.
 Halmstrengen i den parcel, hvor efterafgrø-
den er sået før høst, har været tydelig i olie-
ræddike, også selv om halmen alle steder er 
blevet presset tørt og hurtigt efter mejetærsk-
ningen, men det har været hårdt ved olieræd-
diken. Er halmen derimod snittet oven på 
olie ræddike, etableret før høst, og spredt godt 

i hele skærebordets bredde, kan olieræddiken 
sagtens vokse gennem tør halm.
 Generelt er trafik i parcellerne, sået før høst, 
et problem og skal helst være så skånsom som 
muligt. Uanset om mellemafgrøden er sået før 
eller efter høst, er det tydeligt at se, hvor korn-
vognen har kørt. Hvis der bjærges halm, er det 
især hårdt for planterne, etableret før høst, da 
de 5 til 10 cm høje planter knækker og ikke 
kommer i gang igen.

Demonstrationer

Efterårsbehandling ved etablering af 
vinterhvede efter vinterraps
Der er i efterårene 2007 og 2008 gennemført 
henholdsvis fire og tre demonstrationer for 
at vise, hvordan jordbearbejdningen forud 
for etablering af vinterhvede efter vinterraps 
påvirker kvælstofudvaskningen, målt som N-
min indholdet i det sene efterår. Baggrunden 
for demonstrationerne har været, at der er ri-
siko for en stor nitratudvaskning i det vinter-
halvår, hvor der er sået vinterhvede efter vin-
terraps. Årsagen er, at vinterraps høstes tidligt 
og efterlader store kvælstofmængder i de let 
nedbrydelige afgrøderester. Der har været sto-
re forskelle i N-min indholdet mellem 2007 
og 2008. I 2007 har der i gennemsnit været 
cirka 90 kg kvælstof pr. ha og i 2008 kun 
cirka 55 kg kvælstof pr. ha. I gennemsnit af 
demonstrationerne i begge år har harvning og 
nedvisning haft en ubetydelig effekt på N-min 
indholdet. Dette gennemsnit dækker imidler-
tid over, at der har været betydelige forskelle 
mellem årene og især mellem markerne. I 
nogle marker har jordbearbejdning forøget N-
min indholdet og i andre det modsatte.

Gennemførelse af demonstrationerne
I demonstrationerne indgår forskellige an-
tal harvninger, nedvisning og ingen jordbe-
arbejdning forud for såning af vinterhvede. 
Demonstrationerne er anlagt i fire striber på 
cirka 100 meters længde, og målingerne er 
gennemført i en stribe på 20 meters bredde 
på tværs af behandlingerne. I demonstrations-
markerne er der målt N-min i første halvdel af 
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november. Ideen bag de valgte behandlinger 
har været, at jo mere intensiv jordbehandlin-
gen er, jo større er kvælstofmineraliseringen 
og dermed N-min i jorden. Behandlinger og 
resultater fra efterårene 2007 og 2008 er vist 
i tabel 23. Bortset fra en enkelt mark har hal-
men i demonstrationsmarkerne været fjernet 
efter høst.
 I efteråret 2007 har N-min indholdet i de 
fire demonstrationsmarker været højt, i gen-
nemsnit mellem 90 og 100 kg kvælstof pr. ha. 
I gennemsnit af demonstrationsmarkerne har 
der kun været små forskelle mellem behand-
lingerne. Det højeste N-min indhold er målt, 
hvor der ikke er foretaget jordbearbejdning, 
og de laveste indhold er målt, hvor der er har-
vet. 
 N-min indholdet i demonstrationsmarkerne 
i efteråret 2008 har i gennemsnit af markerne 
været cirka 55 kg kvælstof pr. ha, det vil sige 
væsentligt lavere end i 2007. I gennemsnit af 
demonstrationerne i 2008 har behandlingerne 
med intensiv harvning og nedvisning forøget 
N-min indholdet med cirka 10 procent, cirka 
5 kg kvælstof pr. ha, sammenholdt med en en-
kelt harvning. Med til vurdering af resultater-
ne hører, at målingerne viser, at kvælstofopta-
gelsen i raps og ukrudt umiddelbart før såning 
af vinterhvede har været cirka 10 kg kvælstof 
pr. ha, hvor der ikke er foretaget harvninger.

I gennemsnit af de syv demonstrationer, gen-
nemført i 2007 og 2008, har der kun været en 
lille effekt af de gennemførte behandlinger, 
fordi effekten i de enkelte marker har væ-
ret modsatrettede. Forklaringen kan være, at 
jordbearbejdningen i stedet for at accelerere 
frigivelsen af kvælstof i nogle marker har sti-
muleret den modsatte proces, nemlig fastlæg-
ning af mineralsk kvælstof i et kvælstoffattigt 
organisk materiale.

Efterårsbehandling ved etablering af 
andet års vinterhvede
Der er gennemført demonstrationer, hvor for-
målet har været at vise, hvordan behandlin-
ger om efteråret påvirker udvaskningen i et 
sædskifte med korn (vinterhvede). Formålet 
har været at afklare, om en mellemafgrøde af 
olie ræddike kan reducere nitratudvaskningen 
i et sædskifte med udelukkende vintersæd.
 I både 2007 og 2008 har en mellemafgrøde 
af olieræddike, etableret to uger før høst, væ-
ret effektiv til at optage kvælstof fra jorden og 
dermed til at reducere indholdet af plantetil-
gængeligt kvælstof i jorden. Mellemafgrøden, 
etableret efter høst, har reduceret N-min i ef-
teråret 2007, men har ikke haft nogen virkning 
i 2008. To harvninger lige efter høst har i både 
2007 og 2008 forøget jordens N-min indhold, 
sammenlignet med ingen jordbearbejdning.

Demonstrationerne
I demonstrationerne indgår forskellige jord-
bearbejdninger samt olieræddike som efteraf-
grøde, sået før eller efter høst af vinterhveden. 
Demonstrationerne er anlagt i fire striber på 
cirka 100 meters længde, og målingerne er 
gennemført i en stribe på 20 meters bredde på 
tværs af behandlingerne. I demonstrationerne 
er der målt N-min i første halvdel af novem-
ber. Behandlinger og resultater er vist i tabel 
24.
 I 2007 blev vinterhveden i de to demonstra-
tioner høstet henholdsvis 8. og 15. august. I 
gennemsnit af to demonstrationer i 2007 har 
N-min indholdet været cirka 25 kg kvælstof 
lavere pr. ha, hvor der er etableret en efteraf-
grøde enten før eller efter høst, end hvor der 
er harvet to gange. I gennemsnit af demon-
strationerne har kvælstofoptagelsen i de over-

Tabel 23. Efterårsbehandling ved etablering 
af vinterhvede. N-min, målt i første halvdel af 
november 2007 og 2008. Resultaterne er vist 
i kg kvælstof pr. ha, 0 til 100 cm og relativt i 
forhold til N-min, målt i behandling 2 med en 
harvning. (N15).

Efterårsbehandling

N-min, 0-100 cm, kg pr. ha

Gns. 2007 Gns. 2008 Gns. 2007 
og 2008

Antal demonstrationer 4 3 7
1. Fire harvninger  92 58 78
2. En harvning  90 54 75
3. Nedvisning  95 59 80
4. Ingen behandling 102 53 81

Forholdstal
1. Fire harvninger 102 109 104
2. En harvning 100 100 100
3. Nedvisning 105 111 107
4. Ingen behandling 113 99 109
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jordiske dele af mellemafgrøden været 33 kg 
kvælstof pr. ha, hvor den er etableret før høst, 
og 23 kg kvælstof pr. ha, hvor den er etableret 
efter høst. Der har været store forskelle mel-
lem demonstrationerne, og effekten af mel-
lemafgrøden målt på N-min indholdet skyldes 
den ene demonstrationsmark.
 I 2008 blev vinterhveden i de to demonstra-
tioner høstet henholdsvis 25. og 27. august og 
altså to til tre uger senere end i 2007. I ef-
teråret 2008 har mellemafgrøden, etableret 
før høst, reduceret N-min, sammenholdt med 
to harvninger i begge demonstrationsmarker. 
I gennemsnit har mellemafgrøden, sået før 
høst, reduceret N-min med 20 kg kvælstof 
pr. ha, sammenholdt med to harvninger. Mel-
lemafgrøden, sået efter høst, har ikke påvirket 
N-min i efteråret 2008. Der har været målt 
kvælstofoptagelse i mellemafgrøden i en en-
kelt mark, og her har optagelsen været 5 til 10 
kg kvælstof pr. ha og altså væsentligt mindre 
end i efteråret 2007. Ingen jordbearbejdning 
har reduceret N-min om efteråret med cirka 5 
kg kvælstof pr. ha, sammenholdt med to harv-
ninger.
 I gennemsnit af demonstrationerne i 2007 
og 2008 har en mellemafgrøde, etableret før 
høst, reduceret N-min med cirka 30 procent, 
svarende til godt 20 kg kvælstof pr. ha. Er 
mellemafgrøden først etableret efter høst, har 

den i gennemsnit reduceret N-min med 20 
procent, svarende til mindre end 15 kg kvæl-
stof pr. ha. ”Ingen harvning” har i gennem-
snit af de to år reduceret N-min med cirka 10 
procent, svarende til 5 til 10 kg kvælstof pr. 
ha. Der har været betydelige forskelle mellem 
2007 og 2008, hvilket kan skyldes den senere 
høst af vinterhvede i 2008 og det forhold, at 
nedbøren i september 2008 har været 30 til 40 
mm mindre end i september 2007.

Demonstration af mellemafgrøder 
efter korn og forud for en vintersæds-
afgrøde
Der er gennemført 15 demonstrationer med 
etablering af mellemafgrøder af olieræddike 
på forskellige tidspunkter efter en kornafgrø-
de og forud for etablering af en vintersædsaf-
grøde. Resultaterne viser, at der i gennemsnit 
er opnået en større plantebestand (antal plan-
ter pr. m2) ved såning enten 40 (31 til 51) dage 
før høst eller umiddelbart efter høst end ved 
etablering 25 (16 til 36) dage før høst. Kvæl-
stofoptagelsen har været den samme (Østjyl-
land) eller større (Nordjylland) ved etablering 
40 (31 til 51) dage før høst som ved etable-
ring 25 dage (16 til 36) før høst. Kvælstofop-
tagelsen har været mindst ved etablering efter 
høst (Lolland-Falster). Kvælstofoptagelsen 
i olieræddiken har været betydeligt højere 
i gennemsnit af demonstrationsmarkerne i 

Tabel 24. Efterårsbehandling ved etablering 
af andet års vinterhvede. N-min, målt i første 
halvdel af november 2007 og 2008. Resulta-
terne er vist i kg kvælstof pr. ha, 0 til 100 cm 
og relativt i forhold til N-min, målt i behand-
ling 1 med to harvninger. (N16)

Forsøgsled

N-min, 0-100 cm, kg pr. ha

Gns. 2007 Gns. 2008 Gns. 2007 
og 2008

Antal demonstrationer 2 2 4
1. To harvninger 99 63 81
2. Ingen behandling 90 58 74
3. Olieræddike sået før høst 73 45 59
4. Olieræddike sået efter høst 75 60 67

Forholdstal
1. To harvninger 100 100 100
2. Ingen behandling 91 92 91
3. Olieræddike sået før høst 73 71 72
4. Olieræddike sået efter høst 75 95 83

Honningurt har været afprøvet som en mulig 
mellemafgrøde. Selv om den alle steder er 
etableret relativt godt, tyder alt på, at kvæl-
stofoptagelsen er for lille til, at den kan kon-
kurrere med de korsblomstrede arter. (Foto: 
Rolf Thostrup Poulsen, Landscentret, Plante-
produktion).
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Nordjylland end i Østjylland og på Lolland-
Falster. Forskellen skyldes forskelle i ned-
børsmængderne i juli og august. Forskellene i 
både plantebestand og kvælstofoptagelse har 
været meget store fra mark til mark.

Demonstrationernes gennemførelse
Behandlingerne i demonstrationsmarkerne og 
resultaterne af de gennemførte målinger er 
vist i tabel 25. Etablering af olieræddike før 
høst af hovedafgrøden er foretaget med en 
eldrevet centrifugalspreder, påmonteret land-
mandens sprøjte eller tilsvarende. Etablering 
efter høst af hovedafgrøden er sket så hurtigt 
som muligt efter høst og udført med en eldre-
vet centrifugalspreder, monteret på traktoren 
eller på en stubharve. Behandlingerne er gen-
nemført i bruttoparceller på mindst 400 me-
ters længde og 24 meters bredde.
 Mellemafgrøden har været planlagt etable-
ret cirka to eller fire uger før høst eller efter 
høst af hovedafgrøden til høst 2009. Det re-
elle antal dage fra såning af mellemafgrøden 
til høst af hovedafgrøden har været betydeligt 
større end tilsigtet, især i Nordjylland. I de-
monstrationerne på Lolland-Falster er vinter-
sæden høstet i perioden 11. til 18. august, i 
Østjylland i perioden 14. til 22. august og i 
Nordjylland i perioden 5. til 20. august.
 I demonstrationsmarkerne er etableringen 
af olieræddiken registreret, og der er målt 
kvælstofoptagelse i olieræddiken forud for 
etablering af vintersædsafgrøden sidst i sep-

Tabel 25. Efterafgrødestrategi. Plantebe-
stand og kvælstofoptagelse ved forskellige 
såtidspunkter mellem to kornafgrøder i 2009. 
I parentes er vist største og mindste værdier. 
(N17)

Behandling

Plantebestand, pl. pr. m2

Lolland-
Falster

Øst-
jylland

Nord-
jylland

Antal marker 5 5 5
2.  Olieræddike sået 16-36 dage 

før høst 37 (2-60) 19 (11-29) 45 (35-55)
3.  Olieræddike sået 31-51 dage 

før høst - 26 (17-34) 57 (45-65)
4. Olieræddike sået efter høst 42 (18-58) - -

Behandling
Kvælstofoptagelse, kg pr. ha.

Lolland-
Falster

Øst-
jylland

Nord-
jylland

2.  Olieræddike sået 16-36 dage 
før høst 20 (2-36) 11 (2-23) 30 (11-77)

3.  Olieræddike sået 31-51 dage 
før høst - 11 (5-23) 41 (14-103)

4. Olieræddike sået efter høst 8 (4-13) - -
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Kvælstofoptagelse i mellemafgrøden

Lolland-Falster,
sået 16-25 dage

før høst

Østjylland, 
sået 18-26 dage

før høst

Nordjylland, 
sået 20-36 dage 

før høst

Lolland-falster,
sået efter høst

Østjylland,
sået 31-39 dage 

før høst

Nordjylland, 
sået 36-51 dage

før høst
Mellemafgrøde, sået 16-36 dage før høst Mellemafgrøde, sået 31-51 dage før høst Mellemafgrøde, sået efter høst

Figur 14. Efterafgrødestrategi. Kvælstofoptagelse i olieræddike sået på forskellige tidspunkter 
før eller efter høst af den forudgående kornafgrøde. Olieræddiken er nedpløjet før såning af 
den efterfølgende vintersædsafgrøde. Hver søjle viser den målte kvælstofoptagelse i en demon-
strationsmark.
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tember. Behandlingerne og resultaterne er vist 
i tabel 25.
 I både Øst- og Nordjylland er der opnået en 
bedre planteetablering ved det tidlige end ved 
det sene såtidspunkt før høst. I gennemsnit af 
demonstrationerne i Jylland er der opnået en 
plantebestand, som har været cirka ti planter 
større pr. m2, når olieræddiken er sået i gen-
nemsnit 40 dage før høst, sammenholdt med 
i gennemsnit 25 dage før høst. Ved etablering 
efter høst og efter harvning på Lolland-Falster 
er der opnået samme planteantal, som ved det 
tidligste såtidspunkt i Jylland. I alle tilfælde 
dækker gennemsnittene over store forskelle 
fra mark til mark.
 Kvælstofoptagelsen har været cirka 5 kg 
kvælstof større pr. ha ved det tidlige såtids-
punkt før høst end ved det sene. Ved såning 
før høst har der i gennemsnit været henholds-
vis 60 og 70 dage fra såning af mellemafgrø-
den, til den er nedpløjet. På Lolland-Falster 
har der i gennemsnit været 42 dage fra høst 
af hovedafgrøden, til mellemafgrøden er ned-
pløjet. I Østjylland og i Nordjylland har der i 
gennemsnit været 31 dage.
 Kvælstofoptagelsen ved såning af olieræd-
dike efter høst på Lolland-Falster har været 
betydeligt mindre end ved såning af olieræd-
dike før høst. Der er i gennemsnit opnået en 
god plantebestand, men planterne har været for 
små. Ved såning efter høst er mellemafgrøden 
sået fra den 13. til den 21. august og nedpløjet 
igen fra den 16. til den 30. september. I gen-
nemsnit har der kun været 35 dage fra såning 
efter høst, til efterafgrøden er nedpløjet igen.
 Den store kvælstofoptagelse i Nordjylland, 
sammenlignet med Østjylland og Lolland-
Falster, skal ses i lyset af, at nedbøren i både 
juli og august 2009 har været mere end 30 
mm over normalen i Nordjylland. I Østjyl-
land har nedbøren været over normalen i juli 
og normal i august. På Lolland-Falster har 
nedbøren i både juli og august været under 
normalen.
 De store forskelle i kvælstofoptagelse er 
vist i figur 14.
 Midt i november måles mellemafgrødens 
effekt på N-min indholdet i jorden. Resulta-
terne præsenteres i Oversigt over Landsforsø-
gene 2010.

Demonstration af forskellige arter og 
sorter af mellemafgrøder
I Danmark har der ikke tidligere været fokus 
på sorteres betydning i mellem- og efterafgrø-
der. I Tyskland findes der derimod en omfat-
tende sortsliste med over 40 forskellige sorter 
af olieræddike, og der er givet karakterer for 
sorters modtagelighed for roecystenematoder, 
etableringsudvikling, blomstring og lejesæd. 
I LRØ er det observeret, at fem sorter af olie-
ræddike med en lille udviklet grønmasse til 
gengæld har haft en kraftigt udviklet pælerod, 
mens sorter med en kraftigt udviklet overjor-
disk del har tendens til mindre udviklet pæ-
lerod.
 Ved valg af mellemafgrøde bør sorten væl-
ges ud fra, om den skal optage kvælstof, løsne 
jorden eller producere grøngødning.
 Der er anlagt demonstrationer af etablering 
af forskellige sorter og arter af mellemafgrø-
der, sået på to forskellige tidspunkter før høst 
af en kornafgrøde og forud for etablering af 
en vintersædsafgrøde. I demonstrationerne er 
målt kvælstofoptagelse samt N-min i det sene 
efterår. I 2009 er der kun gennemført målin-
ger i et enkelt forsøg på Lolland-Falster med 
forfrugt vårbyg. Der er kun gennemført må-
linger, hvor mellemafgrøden er sået den 22. 
juli, 26 dage før høst. Resultaterne viser store 

Gul sennep fotograferet den 25. september i 
en mark, hvor der traditionelt dyrkes hvede 
efter hvede. I høsten er det vigtigt, at trafik-
ken i marken begrænses mest muligt. På bil-
ledet ses sprøjtesporet til højre, mens sporet 
til venstre er opstået som følge af kørsel med 
en kornvogn. (Foto: Rolf Thostrup Poulsen, 
Landscentret, Planteproduktion).
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forskelle i kvælstofoptagelse mellem arter og 
mindre forskelle mellem sorter.

Demonstrationernes gennemførelse
De afprøvede arter og sorter af mellemafgrøder 
i demonstrationsmarkerne fremgår af tabel 26. 
Etablering af olieræddike før høst af hoved-
afgrøden er sket med en eldrevet centrifugal-
spreder, påmonteret landmandens sprøjte eller 
tilsvarende. Etablering efter høst af hovedaf-
grøden er sket så hurtigt som muligt og udført 
med en eldrevet centrifugalspreder, monteret 
på traktoren eller på en stubharve. Behandlin-
gerne er gennemført i bruttoparceller på mindst 
50 meters længde og 12 meters bredde.

Der er gennemført målinger af kvælstofopta-
gelsen i mellemafgrøderne sidst i september 
i en demonstration beliggende på Lolland-
Falster. Resultaterne er vist i tabel 26. Kvæl-
stofoptagelsen spænder fra 3 kg kvælstof pr. 
ha i honningurt til 60 kg kvælstof pr. ha i gul 
sennep. Forskellene mellem sorter af gul sen-
nep har været små, mens forskellene mellem 
forskellige sorter af olieræddike har været op 
til 10 kg kvælstof pr. ha. Ved vurdering af de 
optagne kvælstofmængder i henholdsvis olie-
ræddike og gul sennep skal det bemærkes, at 
udsædsmængden af olieræddike normalt er 12 
til 14 kg pr. ha. I november 2009 måles N-min 
i parcellerne med de forskellige sorter.

Forsøg

Mellemafgrøder i vinterhvede
Af seniorforsker Ingrid K. Thomsen, Aarhus 
Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet (DJF)

Mellemafgrøder dyrkes mellem to vinter-
sædsafgrøder med henblik på at opsamle 
kvælstof i den pågældende periode. De kan 
dermed sammenlignes med pligtige efteraf-

Olieræddike, etableret cirka fire uger før høst 
af hovedafgrøden, kan under de rette betin-
gelser nå en ganske betragtelig størrelse 
inden ompløjning. Billedet er taget den 25. 
september, samme dag som olieræddiken er 
pløjet om. Demonstrationerne er finansieret 
af Landdistriktsmidler. (Foto: Rolf Thostrup 
Poulsen, Landscentret, Planteproduktion).

Tabel 26. Demonstration af forskellige arter 
og sorter af mellemafgrøder. Mellemafgrø-
derne er sået den 22. juli, og dæksæden er 
høstet den 17. august. Kvælstofoptagelsen er 
målt den 30. september 2009. (N18)

Mellemafgrøde, 
art

Sort og 
udsæds-
mængde

N-optagelse 
sidst i 

september, 
kg pr. ha

Pris pr. kg1)

2009. 1 demonstration
1. Olieræddike 8 kg Bento 292) 28
2. Olieræddike 8 kg Colonel 26 28
3. Olieræddike 8 kg Pegletta 33 28
4. Olieræddike 8 kg Siletina 36 28
5. Gul sennep 8 kg Valiant 57 21
6. Gul sennep 8 kg Braco 60 21
7. Vintervikke 45 kg Latigo 34 11
8. Honningurt 2 kg Amerigo  3 90
9. Vinterraps 5 kg Lioness  42) 60

1)  2009-priser. Der forventes prisfald i 2010, specielt for 
olieræddike. 

2) Beregnet med gennemsnit af tørstofprocent fra led 2, 3 og 4.
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grøder, men i modsætning til efterafgrøder vil 
mellemafgrøder skulle nedpløjes tidligere og 
vil blive efterfulgt af vintersæd. Der har været 
stor interesse for mellemafgrøder, da en even-
tuel ligestilling mellem efterafgrøder og mel-
lemafgrøder vil muliggøre opretholdelse af 
sædskifter udelukkende baseret på vintersæd. 
Med den nuværende lovgivning kan mellem-
afgrøder ikke erstatte efterafgrøder, men de 
kan medvirke til, at kvælstofudnyttelsen i vin-
tersæd forbedres ved at øge tilbageholdelsen 
af kvælstof om efteråret.

Forsøgene
I et samarbejdsprojekt mellem DJF og 
Landscentret blev der i 2007 til 2008 og 2008 
til 2009 gennemført forsøg for at belyse effek-
ten af mellemafgrøder i vinterhvede. I begge 
år blev der igangsat forsøg på lerjord på Dyb-
vad ved Odder (JB 6 til 7) og på lerblandet 
sandjord (JB 4) på forsøgsstationen ved Fou-
lum (Foulumgård). På de to lokaliteter blev 
der i vinterhvedemarker udsået 12 kg frø pr. 
ha af olieræddike på to tidspunkter før høst og 
et tidspunkt efter høst. Ved de to såtidspunkter 
før høst blev frøene spredt på jordoverfladen i 
vinterhvedeafgrøden, mens der blev foretaget 
en let harvning af jorden inden såning af olie-
ræddike efter høst. Der blev stilet mod at så 
olieræddiken henholdsvis to til fire og en til 
to uger før forventet høst samt lige efter høst. 
Vejr- og høstforholdene på Dybvad betød, at 
høsten af vinterhvede og dermed såning af 
den efterfølgende mellemafgrøde blev for-

sinket i forhold til det oprindeligt planlagte. I 
tabel 27 er der vist en oversigt over tidspunk-
terne for de forskellige markoperationer på de 
to lokaliteter.
 Olieræddiken blev fræset og pløjet ned 
umiddelbart inden såning af den efterføl-
gende vinterhvede i september. I forsøgene 
indgik desuden forsøgsled med tidlig såning 
af vinterhvede i midten af august, hvor poten-
tialet for at anvende vinterhvede som tidlig 
kvælstofopsamlende afgrøde blev afprøvet. 
Der indgik ligeledes to referenceled med vin-
terhvede, henholdsvis sået til normal tid i sep-
tember, hvor jorden enten blev kemisk ren-
holdt fra høst til såning (Renholdt stubjord) 
eller lå ubehandlet hen (Ikke-renholdt stub-
jord), hvorved kvælstofoptagelsen i ukrudt og 
spildkorn kunne bestemmes.

Vækst af mellemafgrøder og vinterhvede i 
efteråret
Olieræddike, sået før høst, havde optaget 30 
til 40 kg kvælstof pr. ha i 2007. Se tabel 28. I 
efteråret 2008 var kvælstofoptagelsen generelt 
mindre, og der var stor variation mellem de to 
lokaliteter (tabel 29). I 2008 var den maksima-
le kvælstofoptagelse 29 kg kvælstof pr. ha ved 
Foulum og 4 kg kvælstof pr. ha på Dybvad. 
Den ringe vækst af mellemafgrøder, sået før 
høst på Dybvad i 2008, tilskrives blandt andet 
sen høst af den foregående vinterhvede (21. 
august), hvorved olieræddiken ikke havde så 
gode vækstbetingelser som ved Foulum, hvor 
høsten fandt sted den 31. juli (tabel 27). Ved 

Tabel 27. Oversigt over aktiviteter gennemført i de to forsøg med mellemafgrøder i vinterhvede

Vinterhvede
Dybvad Foulum Dybvad Foulum

2007 - 2008 2008 - 2009

Såning olieræddike 2-4 uger før høst 12. juli 2007 6. juli 2007 7. juli 2008 11. juli 2008
Såning olieræddike 1-2 uger før høst 25. juli 2007 20. juli 2007 21. juli 2008 25. juli 2008
Høst af foregående vinterhvede 11. august 2007 6. august 2007 21. august 2008 31. juli 2008
Såning olieræddike efter høst 24. august 2007 7. august 2007 5. september 2008 6. august 2008
Tidlig såning af vinterhvede 28. august 2007 20. august 2007 12. september 2008 15. august 2008
Kemisk ukrudtsbekæmpelse i renholdt stubjord 29. august 2007 5. september 2007 Ingen 10. september 2008
Biomassebestemmelse september 18. september 2007 24. september 2007 25. september 2008 22. september 2008
N-min bestemmelse september 18. september 2007 24. september 2007 26. september 2008 22. september 2008
Såning af vinterhvede til normal tid 29. september 2007 27. september 2007 27. september 2008 24. september 2008
Biomassebestemmelse november 19. november 2007 15. november 2007 26. november 2008 19. november 2008
N-min bestemmelse november 19. november 2007 20. november 2007 25. november 2008 19. november 2008
N-min bestemmelse februar1) 7. februar 2008 8. februar 2008 10. februar 2009 9. februar 2009
N-min bestemmelse marts1) 19. marts 2008 11. marts 2008 19. marts 2009 17. marts 2009
Høst af efterfølgende vinterhvede 2. september 2008 1. august 2008 25. august 2009 7. august 2009

1) Kun i to forsøgsled.
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såning af olieræddike efter høst var der i begge 
år stor forskel på kvælstofoptagelsen på de to 
lokaliteter. Kvælstofoptagelsen i olieræddike, 
sået efter høst ved Foulum, var således på 21 
til 30 kg kvælstof pr. ha i de to år, mens den på 
Dybvad i begge år var under 3 kg kvælstof pr. 
ha. Disse forskelle kan igen relateres til høst-
tidspunktet af den foregående vinterhvede og 
dermed såtidspunktet for olieræddiken i dette 
forsøgsled.
 Tidligt sået vinterhvede havde maksimalt 
optaget 9 kg kvælstof pr. ha på det normale 
såtidspunkt i september (tabel 28 og 29). 
Dette var mindre end eller i samme størrelses-
orden som kvælstof, optaget i spildkorn, og 
ukrudt på ikke-renholdt stubjord. I november 
var den maksimale kvælstofoptagelse i tidligt 
sået vinterhvede 32 kg kvælstof pr. ha, mens 
normalt sået vinterhvede havde optaget 2 til 6 
kg kvælstof pr. ha. Kvælstofoptagelsen i no-
vember for vinterhvede, sået til normal tid i 
september, var upåvirket af, hvordan jorden 
havde været behandlet indtil såning, dvs. om 
der havde været mellemafgrøder, renholdt 
stubjord eller ikke-renholdt stubjord.

N-min i september
I september 2007 havde olieræddiken, sået 

før høst, på de to lokaliteter reduceret N-min 
med 22 til 26 kg kvælstof pr. ha, sammenlig-
net med ikke-renholdt stubjord (tabel 28). I 
september 2008 havde tilsvarende mellemaf-
grøder på Foulum reduceret N-min med cirka 
30 kg kvælstof pr. ha, mens den sene høst på 
Dybvad i 2008 betød, at mellemafgrøden, sået 
før høst af vinterhvede, ikke påvirkede N-min, 
sammenlignet med ikke-renholdt stubjord (ta-
bel 29).
 Virkningen af olieræddike, sået efter høst, 
var forskellig på de to lokaliteter. N-min ved 
olieræddike, sået efter høst, var på Dybvad 
i begge år af samme størrelse som ved ren-
holdt og ikke-renholdt stubjord (tabel 28 og 
29). Såning af olieræddike efter høst skete 
tidligere på Foulum end på Dybvad, hvilket 
betød, at N-min på Foulum var reduceret med 
11 til 22 kg kvælstof pr. ha i september i de to 
forsøgsår, sammenlignet med ikke-renholdt 
stubjord. Fremspiret ukrudt og spildkorn i 
den ikke-renholdte stubjord på Foulum redu-
cerede N-min med 11 til 24 kg kvælstof pr. 
ha, sammenlignet med den kemisk renholdte 
jord. Derimod havde ukrudt og spildkorn ikke 
en signifikant effekt på N-min i september på 
Dybvad.
 Tidligt sået vinterhvede havde ingen effekt 

Tabel 28. Resultaterne fra første års forsøg (2007 til 2008) med mellemafgrøder i vinter-
hvede: Uorganisk kvælstof i jord, kvælstof optaget i overjordisk plantemateriale på det pågæl-
dende tidspunkt (olieræddike, ukrudt + spildkorn, vinterhvede) samt kerneudbytte i andet års 
vinterhvede

Vinterhvede

Uorganisk kvælstof i jord,
kg N-min pr. ha (0-100 cm)

Kvælstof i plantemateriale,
kg kvælstof pr. ha

Kerneudbytte,
hkg pr. ha

sept. 2007 nov. 2007 feb. 2008 mar. 2008 sept. 2007 nov. 2007 aug. 2008

Dybvad
Olieræddike 2-4 uger før høst 36 57 40 35 41 2 101,9
Olieræddike 1-2 uger før høst 43 76 - - 31 2 101,9
Olieræddike efter høst 70 84 - - 3 4 105,1
Tidligt sået hvede 71 57 - - 2 20 113,5
Renholdt stubjord 73 84 - - - 3 108,6
Ikke-renholdt stubjord 66 76 39 36 9 3 98,0
LSD 13,0 14,0 ns ns 7,4 2,4 6,2

Foulum
Olieræddike 2-4 uger før høst 18 49 35 34 31 4 80,5
Olieræddike 1-2 uger før høst 17 39 - - 33 4 72,5
Olieræddike efter høst 29 52 - - 31 4 65,6
Tidligt sået hvede 51 35 - - 8 26 63,9
Renholdt stubjord 63 73 - - - 4 78,9
Ikke-renholdt stubjord 39 68 33 35 20 4 70,4
LSD 7,3 11,1 ns ns 7,9 2,3 10,3
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på N-min på Dybvad i september, sammen-
lignet med ikke-renholdt stubjord (tabel 28 og 
29). På Foulum var N-min højere i september 
2007 under tidlig vinterhvede end i ikke-ren-
holdt stubjord, mens forskellene i 2008 ikke 
var signifikante. Et højere indhold af N-min 
ved tidlig såning kan skyldes jordbearbejd-
ningen, foretaget i forbindelse med såbedstil-
beredningen midt i august.

N-min i november
I forsøget på Dybvad var der i november 
2007 en reduktion i indholdet af N-min efter 
olieræddike, sået to til fire uger før høst. Her 
var N-min reduceret med 19 kg kvælstof pr. 
ha, sammenlignet med ikke-renholdt stubjord 
(tabel 28). Samme reduktion blev fundet efter 
tidlig såning af vinterhvede. I november 2008 
var der ikke signifikante forskelle i N-min i 
de forskellige forsøgsled på Dybvad (tabel 
29).
 Ved Foulum var der i november 2007 en re-
duktion i N-min efter alle tre forsøgsled med 
olieræddike. Olieræddike som mellemafgrø-
de reducerede således N-min med 16 til 29 kg 
kvælstof pr. ha med de største reduktioner ved 
olieræddike, sået før høst (tabel 28). I novem-
ber 2007 havde en tidligt sået vinterhvede på 

Foulum reduceret N-min med 32 kg kvælstof 
pr. ha. I november 2008 var N-min reduceret 
med 14 kg kvælstof pr. ha efter olieræddike, 
sået to til fire uger før høst, sammenlignet med 
ikke-renholdt stubjord (tabel 29). Derimod 
havde de øvrige forsøgsled med olieræddike 
på Foulum i 2007 ikke signifikant reduceret 
N-min. Igen i november 2008 var den største 
reduktion i N-min at finde ved tidlig såning af 
vinterhvede, hvor der var 29 kg kvælstof pr. 
ha mindre i forhold til ikke-renholdt stubjord 
(tabel 29).

N-min forår
I februar og marts i året efter dyrkning af 
mellemafgrøder blev der alene målt N-min i 
to af de seks forsøgsled. Det drejede sig om 
olieræddike, sået to til fire uger før høst, og 
ikke-renholdt stubjord. I ingen af de to år 
påvirkede en tidligere dyrkning af mellemaf-
grøder jordens indhold af N-min (tabel 28 og 
29). Der kunne altså ikke registreres hverken 
et øget indhold af uorganisk kvælstof forår-
saget af mineralisering af det nedmuldede 
plantemateriale eller et mindsket indhold som 
følge af den tidligere kvælstofoptagelse i olie-
ræddiken. 

Tabel 29. Resultater fra andet års forsøg (2008 til 2009) med mellemafgrøder i vinterhvede: 
Uorganisk kvælstof i jord, kvælstof optaget i overjordisk plantemateriale på det pågældende 
tidspunkt (olieræddike, ukrudt + spildkorn, vinterhvede) samt kerneudbytte i andet års vinter-
hvede

Vinterhvede

Uorganisk kvælstof i jord,
kg N-min pr. ha (0-100 cm)

Kvælstof i plantemateriale,
kg kvælstof pr. ha

Kerneudbytte,
hkg pr. ha

sept. 2008 nov. 2008 feb. 2009 mar. 2009 sept. 2008 nov. 2008 aug. 2009

Dybvad
Olieræddike 2-4 uger før høst 58 57 54 45 2 5 103,0
Olieræddike 1-2 uger før høst 49 58 - - 4 5 100,3
Olieræddike efter høst 55 52 - - 2 5 99,0
Tidligt sået hvede 76 64 - - - 9 103,8
Renholdt stubjord 70 68 - - - 5 98,1
Ikke-renholdt stubjord 58 54 57 46 1 5 98,3
LSD 19,4 ns ns ns 1,6 1,0 ns

Foulum
Olieræddike 2-4 uger før høst 27 41 53 38 28 6 80,9
Olieræddike 1-2 uger før høst 23 46 - - 29 5 78,4
Olieræddike efter høst 34 42 - - 21 5 72,5
Tidligt sået hvede 62 26 - - 9 32 66,5
Renholdt stubjord 67 44 - - - 5 73,1
Ikke-renholdt stubjord 55 55 54 34 8 5 71,8
LSD 10,3 12,6 ns ns 11,8 2,1 6,7
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Udbytte i den efterfølgende vinterhvede 
Kerneudbyttet ved høst af vinterhvede i 2008 
var generelt ikke påvirket af, om der havde 
været en mellemafgrøde af olieræddike op 
til såning, eller jorden havde ligget urørt fra 
høst af den første vinterhvede til såning af 
den næste (tabel 28). I 2009 er der ved Fou-
lum signifikant større udbytte i vinterhvede, 
dyrket med en forudgående mellemafgrøde af 
olieræddike, sået to til fire uger før høst (tabel 
29). Udbyttet, høstet i de øvrige forsøgsled 
med mellemafgrøder på Foulum eller Dyb-
vad, er ikke forskelligt fra udbyttet i vinter-
hvede, dyrket efter ikke-renholdt stubjord.
 Den tidligt såede vinterhvede på Foulum 
blev især i 2008 angrebet af goldfodsyge, 
hvilket reducerede udbyttet, selv om der ikke 
var signifikant forskel mellem tidligt sået vin-
terhvede og vinterhvede, sået til normal tid 
efter ikke-renholdt stubjord (tabel 28 og 29). 
Der var ingen tegn på tilsvarende angreb af 
goldfodsyge i den tidligt såede vinterhvede på 
Dybvad, som i 2008 havde det største udbytte 
af de seks forsøgsled.

Konklusion
Under optimale forhold for høst af vinterhve-
de og gode vækstforhold indtil såning af den 
næste vinterhvedeafgrøde har olieræddike, 
dyrket som en mellemafgrøde, potentiale til 
at optage en betydelig kvælstofmængde og 
dermed reducere jordens indhold af uorganisk 
kvælstof i efterårsmånederne. I det efterføl-
gende forår har det ikke været muligt at påvise 
en effekt af en tidligere mellemafgrøde med 
hensyn til uorganisk kvælstof i jorden. Da 
mineraliseringsforløbet for det nedmuldede 
plantemateriale ikke er bestemt, er det ud fra 
de her gennemførte forsøg ikke muligt at ud-
tale sig detaljeret om nitratudvaskning og den 
mere langsigtede effekt af mellemafgrøder.
 Resultaterne tyder på, at en mellemafgrøde 
kan have en positiv indflydelse på kerneud-
byttet i den efterfølgende vinterhvedeafgrøde. 
Tidlig såning af vinterhvede som alternativ 
til mellemafgrøder øger vinterhvedens kvæl-
stofoptagelse i efterårsmånederne og reduce-
rer indholdet af uorganisk kvælstof sidst på 
efteråret, men den tidlige såning vil på nogle 
jordtyper øge risikoen for goldfodsyge.

Fastliggende forsøg med reduceret 
jordbearbejdning ved Aarhus Univer-
sitet, Det Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet
Af seniorforsker Elly Møller Hansen, senior-
forsker Bo Melander og forskningsleder Lars 
J. Munkholm, Aarhus Universitet, Det Jord-
brugsvidenskabelige Fakultet (DJF)

Fire år efter anlæg af to fastliggende forsøg 
med reduceret jordbearbejdning og pløjning 
blev den hidtil benyttede skiveskærssåma-
skine udskiftet med en tandskærssåmaskine 
i efteråret 2006. Desuden blev et forsøgsled 
med harvning i 3 til 4 cm dybde ændret til 
harvning i 18 til 20 cm dybde. Alle forsøgsled 
med reduceret jordbearbejdning er sået med 
tandskærssåmaskine, mens det pløjede for-
søgsled er sået med en almindelig såmaskine. 
Alle udbytter for 2009 er vist i tabel 30.

Sædskifter
I forsøget er fire forskellige jordbearbejdnin-
ger placeret i fire sædskifter: R1 til R4 i Flak-
kebjerg og R2 til R5 i Foulum

R1. Vinterhvede hvert år.• 
R2. Vinterbyg, vinterraps, vinterhvede, vin-• 
terhvede.
R3 og R4. Vinterhvede/efterafgrøde, vår-• 
byg/efterafgrøde, ærter, vinterhvede, vin-
terhvede, vinterbyg/efterafgrøde, havre.
R5. Til og med 2006: Vårbyg/efterafgrøde, • 
ærter, vinterhvede, vinterhvede/efterafgrø-
de. Sildig alm. rajgræs som efterafgrøde. 
Fra 2007: Hvert år vårbyg/efterafgrøde. 
Olie ræddike sået før høst som efterafgrø-
de.

I alle sædskifter med undtagelse af R3 snittes 
halmen og efterlades på marken. Afgrøderne 
tilføres 100 kg ammoniumkvælstof i gylle, 
mens den resterende del af kvælstofnormen 
tilføres som handelsgødning.

Udbytter, Flakkebjerg
Udbytterne i vinterhvede i sædskifte R1 i 
Flakkebjerg er generelt mindre ved reduceret 
jordbearbejdning end ved pløjning. Det mind-
ste udbytte er høstet ved direkte såning. I sæd-
skifte R2 er vinterhvedeudbyttet efter havre 
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signifikant mindre ved harvning 18 til 20 cm 
og direkte såning end ved pløjning. De små 
udbytter i forsøgsled med reduceret jordbear-
bejdning skyldes en generelt øget forekomst 
af konkurrencestærkt ukrudt, dvs. græsukrudt 
(vindaks og væselhale) samt burresnerre. Ved 
direkte såning er en medvirkende årsag til de 
små udbytter en dårlig planteetablering med 
plantetal, der er 20 til 40 procent mindre end 
ved pløjning.
 Sædskifterne R3 og R4 med havre har ikke 
givet forskellige udbytter til trods for syv års 
halmtilførsel i R4 og fjernelse af halm i R3. 
Der er ikke signifikant forskel på de fire for-

skellige jordbearbejdninger i nogen af de to 
sædskifter. Der er dog tendens til mindre ud-
bytte ved reduceret jordbearbejdning.

Udbytter, Foulum
I R5 er udbytterne af vårbyg høje, og der er 
kun små, ikke-signifikante forskelle på de fire 
jordbearbejdninger.
 Udbytterne af havre i R3 og R4, hvor hal-
men henholdsvis er fjernet eller efterladt, er 
ikke signifikant forskellige fra hinanden. Re-
sultatet er dermed i overensstemmelse med 
resultaterne fra Flakkebjerg.
 Udbytterne i havre ved Foulum er lidt stør-
re, men ikke signifikant forskellige fra udbyt-
terne i R5 vårbyg. I begge sædskifterne R3 og 
R4 er udbytterne størst i de pløjede forsøgsled, 
men i R3 er udbyttet ved pløjning kun signifi-
kant større end udbyttet ved harvning i 8 til 10 
cm dybde. I R4 er der i alle tre forsøgsled med 
reduceret jorbearbejdning tendens til mindre 
udbytter end ved pløjning.
 I sædskifte R2 er der høstet store udbytter 
i vinterhvede efter vinterraps ved pløjning og 
harvning i 8 til 10 cm, mens der er høstet sig-
nifikant mindre ved direkte såning. Det lille 
udbytte ved direkte såning skyldes forment-
lig, at forfrugten af vinterraps er mislykket. 
Ved direkte såning i R2 har der således ikke 
været en optimal forfrugtsvirkning.

Tabel 30. Værkstedsarealer med reduceret 
jordbearbejdning, 2009

Reduceret 
jordbearbejdning

Udb. og merudb., hkg pr. ha

Flakkebjerg1) Foulum

2009. 2 forsøg
Afgrøde Vinterhvede Vårbyg
Forfrugt Vinterhvede Vårbyg
Sædskifte R1, halm efterladt R5, halm efterladt
1. Pløjning 92,0a 72,5
2. Harvning 8-10 cm -6,1ab -1,1
3. Harvning 18-20 cm -9,0bc 0,5
4. Direkte såning -13,8c -0,4
LSD 2) ns

Afgrøde Vinterhvede Vinterhvede
Forfrugt Havre Vinterraps
Sædskifte R2, halm efterladt R2, halm efterladt
1. Pløjning 85,0a 103,6a
2. Harvning 8-10 cm -5,5ab -1,1a
3. Harvning 18-20 cm -6,7bc -4,0ab
4. Direkte såning -12,8c -11,6b
LSD 2) 8,853)

Afgrøde Havre Havre
Forfrugt Vinterbyg Vinterbyg
Sædskifte R3, halm fjernet R3, halm fjernet
1. Pløjning 56,4 74,0a
2. Harvning 8-10 cm -1,6 -4,3b
3. Harvning 18-20 cm -2,7 -0,1a
4. Direkte såning -3,9 0,4a
LSD ns 3,37

Afgrøde Havre Havre
Forfrugt Vinterbyg Vinterbyg
Sædskifte R4, halm efterladt R4, halm efterladt
1. Pløjning 56,6 77,6a
2. Harvning 8-10 cm 0,3 -4,9b
3. Harvning 18-20 cm -2,8 -5,7b
4. Direkte såning -2,2 -2,1ab
LSD ns 4,753)

abc: Værdier efterfulgt af samme bogstav inden for hver gruppering 
er ikke signifikant forskellige. 
1) Ikke korrigeret for eventuelle forskelle i tørstofprocent.
2) Ikke beregnet pga. manglende værdi i henholdsvis R1 og R2. 
3) Signifikant på 6-8 pct. niveau.

Havre i sædskifte R4, Foulum. Halmen er ef-
terladt. Ved skiltet og til højre: Direkte såning. 
Yderst til venstre: Harvet 8 til 10 cm. (Foto: 
David Croft, DJF).
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Mellemafgrødeforsøg
I de pløjede parceller i sædskifte R2 på Flak-
kebjerg og Foulum er der i 2009 anlagt et for-
søg med mellemafgrøder. To uger før forven-
tet høst er der udstrøet olieræddike som mel-

lemafgrøde i udvalgte delparceller. Resultatet 
viser, at der på Flakkebjerg i gennemsnit er 
nedmuldet knap 800 kg tørstof pr. ha i blade 
og stængler af olieræddike, hvilket anslås at 
svare til cirka 30 kg kvælstof pr. ha.
 Olieræddiken på Foulum har udviklet sig 
betydeligt ringere end på Flakkebjerg og pro-
ducerer i gennemsnit blot 200 kg tørstof pr. 
ha, svarende til en fjerdedel af produktionen 
på Flakkebjerg. Den har dermed optaget un-
der 10 kg kvælstof pr. ha.
 Til sammenligning kan det nævnes, at olie-
ræddike, udstrøet før høst i vårbyg i R5 på 
Foulum, har spiret og udviklet sig betydeligt 
bedre end mellemafgrøden i R2. Det er ikke 
muligt at forklare forskellene i udviklingen. 

Olieræddike som mellemafgrøde i sædskifte R2 på Flakkebjerg (sået den 27. juli, og vinter-
hveden høstet den 6. august 2009). Billederne er taget den 5. oktober 2009 umiddelbart før 
pløjning og efterfølgende såning af vinterhvede. Olieræddike, afklippet inden for metalrammen 
på billedet til højre, består af 50 gram tørstof, svarende til 1 ton tørstof pr. ha i de overjordiske 
plantedele. Med et kvælstofindhold på 4 procent (anslået værdi) svarer det til 40 kg kvælstof pr. 
ha. Den gennemsnitlige kvælstofoptagelse over fire gentagelser er beregnet til 30 kg kvælstof 
pr. ha. (Fotos: Eugene Driessen, DJF).

Olieræddike som mellemafgrøde i sædskifte 
R2 på Foulum (sået den 28. juli, vinterhveden 
er høstet den 14. august 2009). Olieræddike 
har spiret uensartet. Muligvis har det større 
udbytte på Foulum og dermed en større halm-
mængde end på Flakkebjerg betydning for 
fremspiringen. Billedet er taget den 29. sep-
tember 2009. (Foto: David Croft, DJF).
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Tidligere er der på Foulum opnået store kvæl-
stofoptagelser i olieræddike, udstrøet før høst. 
På http://efterafgrode.djfprojekt.dk kan der 
ses eksempler på tidsserier for udviklingen af 
olieræddike som efterafgrøde.

Typer af efterafgrøder i vårsæd med 
måling af eftervirkning
Efterafgrøder dyrkes med det formål at op-
samle kvælstof i perioden fra høst til etable-
ring af en forårssået afgrøde det efterfølgende 
år. Der er anlagt fem forsøg for at undersøge 
miljøeffekt og eftervirkning af efterafgrøder 
af sildig rajgræs og olieræddike sået hen-
holdsvis før og efter høst. Græsefterafgrøden 
er sået lige efter såning af korn i foråret 2009. 
Olieræddike, etableret før høst, er sået med 
hånd, mens olieræddiken, etableret efter høst, 
er sået med radsåmaskine efter to harvninger. 
Efterafgrøderne skal nedmuldes senest den 
15. december 2009 på lerjord og i marts 2010 
på sandjord.

I 2009 er der målt udbytte ved høst. Afgrø-
derne har været havre, vårbyg og vinterhvede. 
I tabel 31 er vist gennemsnit af de målte ud-
bytter. Resultaterne viser, at der ikke er effekt 
af græsudlæg eller olieræddike, sået før høst, 
på udbytte i dæksæden.

Korsblomstrede mellemafgrøder i 
 vinterhvededyrkningen
Der er gennemført tre forsøg med korsblom-
strede afgrøder som mellemafgrøde mellem 
to vintersædsafgrøder med henblik på at re-
ducere kvælstofudvaskningen. I forsøgene er 
undersøgt betydningen af såtidspunkt samt af 
mellemafgrødeart. Forsøgene er gennemført 
på marker, der er tilført husdyrgødning gen-
nem en årrække.

Forsøgenes gennemførelse
Hvor mellemafgrøden er etableret før høst af 
hovedafgrøden, er den søgt etableret midt i el-
ler sidst i juli. Aktuelle såtidspunkter og høst-
tidspunkter for hovedafgrøden i 2008 fremgår 
af tabel 32. Antallet af dage fra såning af mel-
lemafgrøderne til høst af hovedafgrøden har 
i gennemsnit været henholdsvis cirka 10 og 
20 dage. Hvor mellemafgrøden er etableret 
efter høst, er den søgt etableret så tidligt som 
muligt i august. I praksis er mellemafgrøderne 
sået i første uge af august i to forsøg, men i 
Nordjylland er mellemafgrøderne først sået i 
sidste uge af august. Den efterfølgende vinter-
hvede er sået fra 16. til 25. september.
 Mellemafgrøderne er etableret ved ud-
såning med luftassisteret gødningsspreder, 
forsøgsgødningsspreder eller ved håndspred-
ning.

Olieræddike som efterafgrøde i sædskifte R5 
(sået den 7. august, og vårbyggen høstet den 
14. august 2009). Fotograferet den 7. septem-
ber 2009. (Foto: Elly Møller Hansen, DJF).

Tabel 31. Typer af efterafgrøder i vårsæd. 
Udbytte i dæksæd til høst 2009. (N19)

Forsøgsled

Udbytte og 
merudb. i kerne

Udbytte
i kerne

hkg pr. ha kg N pr. ha

Antal forsøg 5 5
A. Ingen efterafgrøde 61,7 90
B. Rajgræs1) 0,5 90
C. Olieræddike sået 14 dage før høst2) -0,3 89
D. Olieræddike sået efter høst2) -0,6 91
LSD ns ns

1) Udsædsmængde: 8 kg pr. ha.
2) Udsædsmængde: 12 kg pr. ha.
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Kvælstofoptagelsen i mellemafgrødens over-
jordiske biomasse i september, før der er sået 
vinterhvede, og N-min indholdet i novem-
ber er vist i tabel 32. Hvor mellemafgrøden 
er sået midt i juli, har kvælstofoptagelsen i 
september været cirka 25 og 15 kg kvælstof i 
henholdsvis olieræddike og gul sennep. Hvor 
mellemafgrøden er sået sidst i juli, har kvæl-
stofoptagelsen været cirka 10 kg kvælstof pr. 
ha i både olieræddike og gul sennep. Hvor 
mellemafgrøden er sået efter høst i august, 
har kvælstofoptagelsen i mellemafgrøden væ-
ret meget begrænset.
 Formålet med at så en mellemafgrøde 
mellem to vintersædsafgrøder er at reducere 
nitratudvaskningen. I forsøgene er N-min-
indholdet i november målt, fordi N-min ind-
holdet er en indikator for, hvor stor risikoen er 
for nitratudvaskning. Resultaterne i tabel 32 
viser, at gul sennep, sået midt i juli, har redu-
ceret N-min indholdet med cirka 5 kg kvæl-
stof pr. ha, mens effekten af olieræddike har 
været mindre. Mellemafgrøderne, sået sidst i 
juli, har ikke haft effekt på N-min.
 I forsøgene er målt udbytte og kvælstofop-
tagelse i den efterfølgende vinterhvede. Re-
sultaterne er vist i tabel 32.
 Der er konsekvent målt mindre udbytter, 

hvor der har været en mellemafgrøde, end hvor 
der ikke har. Udbyttetabet varierer fra cirka 
0 til knap 5 hkg pr. ha og er generelt størst, 
hvor mellemafgrøden er etableret efter høst af 
hovedafgrøden. Årsagen er næppe en negativ 
effekt af mellemafgrøden, da biomassen har 
været ubetydelig ved dette såtidspunkt.
 I gennemsnit af forsøgene har mellemafgrø-
derne kun haft en lille effekt på kvælstofop-
tagelsen i vinterhveden ved høst 2009. Gen-
nemsnittet dækker over en mindre optagelse i 
forsøget på JB 5 på Fyn og en meroptagelse i 
forsøget på JB 1 i Nordjylland.

Korsblomstrede efterafgrøder før 
 forårssåede afgrøder
Efterafgrøder dyrkes for at opsamle kvælstof i 
perioden fra høst til etablering af en forårssået 
afgrøde det efterfølgende år.
 Der er anlagt tre forsøg for at undersøge 
etablering og eftervirkning af korsblomstrede 
afgrøder før forårssåede afgrøder. I forsøgene 
er undersøgt betydningen af såtidspunkt samt 
af efterafgrødeart. Etablering af efterafgrøden 
før høst er sket med luftassisteret gødnings-
spreder, med forsøgsgødningsspreder eller 
ved hjælp af håndspredning. Der er gennem-
ført to forsøg på sandblandet lerjord (JB 5 og 
6), mens et forsøg på grovsandet jord er opgi-
vet på grund af ringe vækst i efterafgrøderne. 
Forsøgene er anlagt på marker, der er tilført 
husdyrgødning gennem en årrække. Kvæl-
stofoptagelsen i efterafgrøderne i november 
har været 60 til 80 kg kvælstof pr. ha i olie-
ræddike og 40 til 50 kg kvælstof pr. ha i gul 
sennep. Kvælstofoptagelsen har været størst 
efter det tidligste såtidspunkt. Både olie-
ræddike og gul sennep har reduceret N-min 
indholdet i november til cirka halvdelen af N-
min indholdet, hvor der ikke er sået efteraf-
grøde. Uanset såtidspunkt og efterafgrøde har 
der været et merudbytte i vårbyg året efter for 
at så efterafgrøde.
 Begge efterafgrøder har altså reduceret risi-
koen for nitratudvaskning ganske betydeligt. 
At reduktionen i N-min er mindre end kvæl-
stofoptagelsen i efterafgrøder kan skyldes, at 
efterafgrøderne har optaget kvælstof længere 
nede end 1 meter, hvortil N-min målingerne 
foretages.

Tabel 32. Korsblomstrede mellemafgrøder i 
vinterhvededyrkningen. Kvælstofoptagelse 
i september 2008, N-min i november 2008 
samt udbytte og merudbytte i kerne ved høst 
2009. (N20)

Forsøgsled

N-op-
tagelse, 
16.-25. 
sept., 
kg pr. 

ha 

N-min 
0-100 
cm, 

4.-26. 
novem-

ber, 
kg pr. 

ha 

Udbytte 
og mer-
udbytte, 

høst 
2009

Udbytte 
ved 
høst

hkg 
pr. ha

kg N
pr. ha

3 forsøg
1. Ingen efterafgrøde 5 46 54,5 63
2. Olieræddike1) sået midt i juli 23 44 -3,0 63
3.  Olieræddike1) sået sidst i juli 12 47 -1,3 62
4.  Olieræddike1) sået 8-26. august 11 593) -3,3 60
5. Gul sennep2) sået midt i juli 16 40 -2,2 66
6. Gul sennep2) sået sidst i juli 14 45 -3,1 63
7. Gul sennep2) sået 8-26. august 13 613) -2,3 66
LSD 1,6 ns

1) Udsædsmængde: 12 kg pr. ha.
2) Udsædsmængde: 8 kg pr. ha.
3) Kun to forsøg.
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N-min indholdet om foråret har været bety-
deligt højere, hvor der har været efterafgrøde, 
end hvor der ikke har. Forøgelsen skyldes, at 
en betydelig del af det kvælstof, som efteraf-
grøderne har optaget og beskyttet mod ud-
vaskning, er frigivet igen. Vårbyggens kvæl-
stofforsyning fra jordens reserver må altså 
forventes at være forøget af efterafgrøderne, 
hvilket bekræftes af resultaterne i tabel 33, 
som viser de høstede udbytter samt de optag-
ne kvælstofmængder i vårbygafgrøden.

Husdyrgødning
Værditallet er et mål for kvælstofeffekten i 
husdyrgødning. Værditallet defineres som 
det antal kg kvælstof i handelsgødning, som 
100 kg totalkvælstof i husdyrgødning kan er-
statte.
 I forsøgene med gylle er gyllemængden af-
passet efter en tilstræbt mængde ammonium-
kvælstof, tilført med gyllen. Umiddelbart før 
udbringning er gyllens indhold af ammonium-
kvælstof målt med en Agros-kvælstofmåler. 
Ud fra indholdet af ammoniumkvælstof er det 
nødvendige antal ton pr. ha beregnet.
 I forbindelse med udbringning af husdyr-
gødning udtages der en gødningsprøve, som 
analyseres på et laboratorium for blandt andet 
indholdet af totalkvælstof. Værditallet bereg-
nes ud fra den reelt tilførte mængde gødning 
og laboratoriets analyse af totalkvælstof.

Tidspunkt for tilførsel af svinegylle til 
vinterhvede
I ni forsøg, gennemført i Sønderjylland i 2007 
til 2009, har effekten af slangeudlagt svine-
gylle i vinterhvede været lidt højere, når den 
er udbragt i februar, end når den er udbragt i 
april. Resultaterne viser, at jordens beskaffen-
hed og vejret derfor bør være mere afgørende 
for udbringningstidspunktet end kalenderen. 
Ved udbringning sent om vinteren eller i det 
tidlige forår skal man være særligt opmærk-
som på risikoen for overfladeafstrømning ved 
kraftig regn eller tøbrud og for køre- og struk-
turskader.
 De senere år har der været en stigende in-
teresse for at udbringe gylle sent om vinteren 
eller i det meget tidlige forår, blandt andet 
for at reducere køreskaderne, udnytte opbe-
varingskapaciteten, minimere risikoen for at 
blive ”fanget” af dårligt vejr senere på foråret 
og for at mindske lugtgener. Derfor blev der i 
2007 påbegyndt en forsøgsserie med henblik 
på at belyse udnyttelsen af gylle ved forskel-
lige udbringningstidspunkter.
 Resultaterne i 2009 og i de to foregående år 
er vist i tabel 34. Inden første udbringning er 
gyllen til de fire udbringningstidspunkter fyldt 
på palletanke. Før hver udbringning er palle-
tankene blevet omrørt, og gyllen er udbragt i 
forsøgsparcellerne med vandkander. En dose-
ring på 100 kg ammoniumkvælstof pr. ha er 
tilstræbt, og i gennemsnit af de ni forsøg er 
der reelt tilført 108 til 117 kg pr. ha. Et femte 

Tabel 33. Korsblomstrede efterafgrøder før forårssåede afgrøder. Kvælstofoptagelse og N-min 
i november 2008, N-min forår 2009 samt udbytte og merudbytte i vårbyg ved høst 2009. (N21)

Forsøgsled
N-optagelse

4. og 13. november, 
kg pr. ha

N-min 0-100 cm,
4. og 13. november,

kg pr. ha

N-min 0-100 cm, 
11. marts og

5. april,
kg pr. ha

Udbytte og 
merudbytte, høst 

2009
Udbytte

høst 2009

hkg pr. ha kg N pr. ha

2 forsøg
1. Ingen efterafgrøde  6 43 34 53,7 67
2. Olieræddike1) sået midt i juli 83 20 66  6,5 75
3. Olieræddike1) sået sidst i juli 67 21 70  6,9 76
4. Olieræddike1) sået 6. og 26. august 60 23 58  5,9 76
5. Gul sennep2) sået midt i juli 55 22 62  5,6 76
6. Gul sennep2) sået sidst i juli 42 21 54  4,6 74
7. Gul sennep2) sået 6. og 26. august 41 26 60  3,7 69
LSD ns ns

1) Udsædsmængde: 12 kg pr. ha.
2) Udsædsmængde: 8 kg pr. ha.
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udbringningstidspunkt er blevet opgivet (for-
søgsled 2), da der i ingen af årene har været de 
ønskede udbringningsforhold (barfrost).
 I gennemsnit af de ni forsøg er der en ten-
dens til et lidt mindre udbytte, jo senere gyllen 
er udbragt. Således er der høstet et signifikant 
mindre udbytte ved at udbringe gyllen midt i 
april end midt i februar. Det må formodes, at 
ammoniakfordampningen holdes på et lavere 
niveau, når gyllen udbringes i koldt vejr i fe-
bruar. Proteinprocenten er imidlertid højere, 
jo senere gyllen er udbragt. I gennemsnit af 
de ni forsøg har kvælstofoptagelsen i kernen 
været på samme niveau uanset udbringnings-
tidspunkt.
 I gennemsnit af de ni forsøg er høstudbyttet 
lidt mindre ved at udbringe gyllen efter sol-
nedgang i april end i dagtimerne. Forskellen 
er dog kun signifikant i ét forsøg. 
 Forsøgsserien afsluttes hermed.

Fjerkrægødning til vinterhvede
Kvælstofvirkningen af tre typer fjerkrægød-
ning, udbragt til vinterhvede om efteråret før 

såning eller om foråret på den voksende af-
grøde, er undersøgt i fire forsøg i 2009. 
 Resultaterne kan ses i tabel 35 og viser, at 
kvælstofudnyttelsen af fjerkrægødning i vin-
terhvede generelt er lavere (værdital 28 til 69), 
end der tidligere er opnået i forsøg med de 
samme typer fjerkrægødning i vårbyg (værdi-
tal 63 til 72). Se tabel 39, side 231 i Oversigt 
over Landsforsøgene  2008.
 I forsøgene er der udtaget N-min prøver 
sidst i november 2008, og der har været op-
hobet 8 til 49 kg N-min pr. ha mere, hvor der 
er tilført fjerkrægødning, end hvor der ikke er. 
Den ekstra ophobede mængde kvælstof er ud-
tryk for, at muligheden for nitratudvaskning 
i løbet af vinteren er forøget ved efterårsud-
bringning af fjerkrægødning.
 Der er tilstræbt en dosering på 150 kg to-
talkvælstof pr. ha, men i praksis er der i gen-
nemsnit tilført 96 til 200 kg totalkvælstof pr. 
ha. Om efteråret er fjerkrægødningen udbragt 
og nedpløjet før såning. Om foråret er gødnin-
gen udbragt på den voksende afgrøde midt i 
marts.

Tabel 34. Tidspunkt for udbringning af svinegylle til vinterhvede. (N22, N23)

Vinterhvede Dato for gylle Kar.1) for lejesæd 
ved høst

Pct. råprotein
i tørstof 

Udbytte, kg N
i kerne pr. ha

Udbytte, hkg 
kerne pr. ha 

2009. 3 forsøg 
1. 99 NH4-N i svinegylle + 50 N i april 17/2 0 8,6 114 89,3
3. 98 NH4-N i svinegylle + 50 N i april 19/3 0 8,6 112 87,6
4. 50 N i marts + 101 NH4-N i svinegylle, dag 22/4 0 8,7 114 87,1
5. 50 N i marts + 104 NH4-N i svinegylle, aften 21/4 0 8,7 112 86,3
6. 50 N i marts + 100 N i april 0 8,9 125 94,5
LSD 8,6 4,5
LSD 1, 3, 4, 5 ns ns

Vejrforhold mv. under og efter udbringning Klokkeslæt Temperatur, 
grader C Skydække Vindforhold Nedbør følgende 

døgn

1. Gylle februar 11-15 1-3 Skyfrit Frisk 10-15 mm
3. Gylle marts 8-12 7-8 Skyfrit Frisk Ingen
4. Gylle april, dag 10-14 10 Overskyet Vindstille 7 mm
5. Gylle april, aften 20-22 4-5 Solnedgang Vindstille 7 mm

Vinterhvede Tidspunkt for 
gylle

Kar. for lejesæd 
ved høst1)

Pct. råprotein
i tørstof 

Udbytte, kg N
i kerne pr. ha

Udbytte, hkg 
kerne pr. ha 

2007-2009. 9 forsøg 
1. 117 NH4-N i svinegylle + 50 N i april Medio feb. 0 9,3 125 89,7
3. 108 NH4-N i svinegylle + 50 N i april Medio mar. 1 9,5 126 88,5
4. 50 N i marts + 112 NH4-N i svinegylle, dag Medio. apr 1 9,7 126 87,3
5. 50 N i marts + 112 NH4-N i svinegylle, aften Medio apr. 1 9,7 124 85,8
6. 50 N i marts + 100 N i april 1 9,8 135 92,4
LSD  4,1 2,4
LSD 1, 3, 4, 5 ns 1,9

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.
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Der er anvendt følgende typer fjerkrægød-
ning:

Dybstrøelse fra stalde med slagtekyllinger.• 
Fast gødning fra burhøns, hvor gødningen • 
opsamles og føres ud af huset på gødnings-
bånd.
Fast gødning fra skrabehøns. Den anvendte • 
gødning har været en blanding af gødnin-
gen fra skrabearealet og fra kummerne.

Forsøgsgrundlaget bag vurderingen af kvæl-
stofeffekten af fjerkrægødning har hidtil 
været spinkelt. Dertil kommer, at fjerkræ al-
mindeligvis er koncentreret på store enheder, 
der producer mere fjerkrægødning, end der 
kan udspredes på egne marker. Modtagere af 
husdyrgødning kan være nølende over for at 
modtage fjerkrægødning, da der er usikker-
hed om at opnå den krævede udnyttelse af 
kvælstoffet. Tilmed er det svært at forudsige 
kvælstofudnyttelsen ud fra en analyse af am-
moniumindholdet, fordi en stor del af kvæl-
stoffet findes som urinsyre, der først med ti-

den omdannes til ammonium og derved bliver 
plantetilgængeligt.

Alternativt koncept til nedfældning af 
svinegylle til vinterhvede
Forsøg i 2009 og tidligere har vist, at ned-
fældning af svinegylle i vinterhvede ikke 
giver større udbytte end slangeudlægning. 
Ud fra en ren driftsøkonomisk betragtning 
er standardmetoden til udbringning af gylle 
til vinterhvede således fortsat slæbeslanger. 
Alternativt kan nedfældning dog anvendes. 
Nedfældning reducerer ammoniakfordamp-
ninger og lugtgener, hvis gyllen dækkes ef-
fektivt med jord.
 Forsøgene er gennemført i samarbejde med 
Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenska-
belige Fakultet (DJF). Formålet er at finde 
et system, som kan nedfælde gylle effektivt 
i vinterhvede, og sådan, at dækningsbidraget 
bliver på mindst samme niveau som ved slan-
geudlægning.

Tabel 35. Kvælstofvirkning af fjerkrægødning til vinterhvede. (N24)

Vinterhvede
N-min, kg 

pr. ha ultimo 
november

Kar.1) for 
lejesæd ved 

høst

Pct. 
råprotein i 

tørstof 

Udbytte, 
kg N i kerne 

pr. ha

Udb. og mer-
udb., hkg 

kerne pr. ha 

2009. 4 forsøg 
1. Grundgødet 0 8,4 50 39,7
2. 100 N 0 8,8 98 34,9
3. 150 N 0 10,1 128 44,9
4. 200 N 42 0 11,6 157 51,0
5. 50 N + 140 total-N i dybstrøelse, slagtekyllinger, efterår 91 0 9,2 110 40,6
6. 50 N + 161 total-N i fast gødning, høns m. gødningsbånd, efterår 79 0 8,9 98 34,2
7. 50 N + 125 total-N i fast gødning, skrabehøns, efterår 50 0 8,7 94 33,0
8. 50 N + 200 total-N i dybstrøelse, slagtekyllinger, forår 0 9,4 116 43,4
9. 50 N + 96 total-N i fast gødning, høns m. gødningsbånd, forår 0 9,4 110 38,6

10. 50 N + 157 total-N i fast gødning, skrabehøns, forår 0 8,9 99 35,3
LSD 7 7,4

Gns. N-min i rodzonen, kg N pr. ha 22 (20-23)
Gns. opt. N-mængder, kg N pr. ha 189 (153-250)
Gns. merudb. ved opt., hkg pr. ha 51,3 (36,9-65,3)

Gødning, mængde, indhold og værdital
Udbragt 
mængde,
ton pr. ha

Total-N, kg 
pr. ton

NH4-N,
kg pr. ton

NH4-N, pct. 
af total-N Værdital

2009. 4 forsøg 
5. Dybstrøelse, slagtekyllinger, efterår 5,2 28,7 8,5 31 53
6. Fast gødning, høns m. gødningsbånd, efterår 8,8 17,9 11,9 65 30
7. Fast staldgødning, skrabehøns, efterår 8,3 17,1 5,2 31 28
8. Dybstrøelse, slagtekyllinger, forår 5,0 40,3 11,4 28 39
9. Fast gødning, høns m. gødningsbånd, forår 7,5 12,9 8,0 61 69

10. Fast staldgødning, skrabehøns, forår 10,0 17,7 5,2 31 29
1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.
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I 2009 er der afprøvet tre kombinationer af 
nedfælderaggregater:

En kombination af et dobbelt skiveskær•  
(fra en Horch såmaskine) og en fremadret-
tet 10 mm Agrodantand. Kombinationen 
er udviklet af DJF, Forskningscenter Fou-
lum.
En 10 mm fremadrettet Agrodan nedfæl-• 
dertand alene.
Et dobbelt skiveskær alene (fra en Horch • 
såmaskine).

Der er gennemført fire forsøg i Østjylland. 
Forsøgsplan og resultater er vist i tabel 36. I 
de fire forsøg er der ikke signifikant forskel 
på udbytterne, uanset om gyllen er udlagt med 
slæbeslanger eller nedfældet.
 I samtlige forsøg er proteinprocenten i 
kernen cirka 0,5 procentenhed højere efter 
nedfældning end efter slangeudlægning. Ned-
fældning resulterer derfor i en højere kvæl-
stofoptagelse i kernen end slangeudlægning 
og dermed også en bedre kvælstofudnyttelse 
(værdital øget med 8 til 13 enheder).
 Forsøgsled 3, 5, 7 og 9 er alle tilført 150 kg 

kvælstof i handelsgødning. I forsøgsled 5, 7 og 
9 er der derudover kørt med forskellige kom-
binationer af nedfældertand og -skær uden at 
tilføre gylle for at undersøge den mekaniske 
skade, nedfælderaggregaterne forårsager på 
afgrøden. I gennemsnit af de fire forsøg har 
aggregaterne ikke forvoldt signifikant skade. I 
to af de fire forsøg har nedfældning med tand 
dog forvoldt signifikant større skade, end hvor 
der er nedfældet med et skiveskær alene.
 Hvor der er nedfældet ”uden gylle”, er pro-
teinprocenten i kernen 0,2 til 0,5 procenten-
heder højere, end hvor der er tilført samme 
mængde handelsgødning uden nedfældning. 
Forskellen kan måske skyldes, at den beluft-
ning af jorden, der sker ved nedfældningen, 
øger mineraliseringen af organisk kvælstof i 
jorden.
 I resultaterne er der ikke indregnet køre-
skader fra traktor og gyllevogn. De er almin-
deligvis større ved slangeudlægning af gylle 
end ved udbringning af handelsgødning, og 
på grund af en relativt lille arbejdsbredde er 
køreskaden ved at nedfælde gylle større end 
ved slangeudlægning.

Tabel 36. Alternativt koncept til nedfældning af svinegylle i vinterhvede. (N25)

Vinterhvede Nedfældnings-
metode

Kar.1) for lejesæd 
ved høst

Pct. råprotein
i tørstof 

Udbytte, kg N i 
kerne pr. ha

Udb. og merudb., 
hkg kerne pr. ha 

2009. 4 forsøg
1. Grundgødet 0 8,2  70 57,2
2. 100 N 0 8,2 110 32,7
3. 150 N 0 9,0 129 38,6
4. 200 N 1 10,3 151 41,3
5. 150 N, nedfældning uden gylle Skiveskær 0 9,2 133 39,7
6. 50 N + 100 NH4-N slangeudlagt - 0 9,1 127 36,6
7. 150 N, nedfældning uden gylle Skiveskær + tand 0 9,4 131 36,3
8. 50 N + 100 NH4-N nedfældet Skiveskær + tand 0 9,6 134 36,6
9. 150 N, nedfældning uden gylle Tand 0 9,5 133 36,7

10. 50 N + 100 NH4-N nedfældet Tand 0 9,5 132 36,2
LSD 8 6,1
LSD, led 6, 8 og 10 ns ns
LSD, led 3, 5, 7 og 9 ns 2,5

Gns. N-min i rodzonen, kg N pr. ha 44 (17-82)
Gns. opt. N-mængder, kg N pr. ha 130 (78-175)
Gns. merudb. v. opt., hkg pr. ha 39,6 (30,5-55,5)

Gødning, mængde, indhold og 
værdital

Udbragt mængde, 
ton pr. ha

Total-N, 
kg pr. ton

NH4-N,
kg pr. ton NH4-N andel Værdital

2009. 4 forsøg
6. Slangeudlagt 43,0 2,8 2,4 86 78
8. Nedfældning, skiveskær + tand 43,0 2,8 2,4 86 91

10. Nedfældning tand alene 43,0 2,8 2,4 86 86
1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.
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Køreskade ved nedfældning og 
slange udlægning af svinegylle i 
 vinterhvede
Forsøg med slangeudlægning og nedfældning 
af svinegylle til vinterhvede har vist, at der 
generelt ikke er høstet større udbytte ved at 
nedfælde gyllen frem for at slangeudlægge 
den. Nedfældning giver heller ingen sikker 
reduktion af lugtgener i forhold til slangeud-
lægning.
 I 2008 blev der gennemført tre forsøg, og 
i 2009 er der gennemført yderlige tre for-
søg. Forsøgene er i begge år gennemført på 
lerjord ved Struer. I forsøgene er anvendt 
kommercielt udbringningsudstyr fra egnens 
landmænd og maskinstationer. Forsøgene er 
anlagt i et design med forsøgsparceller både i 
og uden for køresporerne. Dette design giver 
mulighed for at beregne den køreskade, som 
udbringningsudstyret forvolder. Tekniske de-
taljer om det anvendte udstyr mv. kan ses i 
tabel 37. Resultaterne kan ses i tabel 38.
 I gennemsnit af de tre forsøg er der ikke 
signifikant forskel på høstudbyttet ved de tre 
udbringningsmetoder, men der er en betydelig 
variation i forsøgene. I ét af forsøgene er der 
signifikant mindre udbytte for udbringning 
med slæbesko end med slæbeslanger og ski-

veskær. I gennemsnit er kvælstofudnyttelsen 
(værditallet) lidt dårligere efter nedfældning 
med skiveskær og slæbesko end efter slange-
udlægning.
 Færdsel i og mellem kørespor i marken 
ved gylleudbringning resulterer i et udbyt-
tetab på henholdsvis 2, 4 og 4 procent for 

Tabel 37. Grunddata for forsøg med slange-
udlægning og nedfældning af svinegylle i 
vinterhvede. (N26)

Grunddata Slæbe-
slange

Nedfælder

Skiveskær Slæbesko

Dato for gylleudbringning 15. april 15. april 15. april
Vognfabrikat Samson Samson 

PG 20
Samson 
PG 25

Traktor MF 6497 
Dyna 6

Claes 
Axion 850

Fendt 936 
Vario

Totalvægt, traktor og fyldt 
gyllevogn, ton 34,0 39,6 36,9
Tankkapacitet, ton 18 20 25 + 31)

Dækbredde på gyllevogn, cm 60 70 70
Antal aksler på gyllevogn, stk. 2 2 3
Nedfælderfabrikat - Samson Sloodsmid
Nedfældertype - Enkeltskær Slæbesko
Arbejdsbredde, meter 12 8 16
Slange/tandafstand, cm 30 25 20
Nedfælderdybde, cm - 3-8 0-3
Overløb, pct. af riller2) - 10 80

1) 25 ton i gyllevogn plus 3 ton i en fronttank foran på traktoren.
2)  Overløb er registreret ved at tælle antal riller, hvor gyllen ikke kan 

indeholdes i rillen.

Tabel 38. Nedfældning og slangeudlægning af svinegylle i vinterhvede. (N26)

Vinterhvede Pct. råprotein
i tørstof 

Udbytte, kg N
i kerne pr. ha

Udbytte, hkg 
kerne pr. ha

Udbytte, hkg 
kerne pr. ha, 
korrigeret1)

Udbyttetab for 
køreskader,
hkg pr. ha

2009. 3 forsøg
1. 50 N 7,4 79 72,0
2. 100 N 8,3 110 88,2
3. 150 N 9,3 133 95,4
4. 200 N 10,3 154 100,3
5. 50 N + 125 NH4-N i gylle, slangeudlagt 9,2 130 95,0 93,0 2,0
6. 50 N + 121 NH4-N i gylle, nedfældet m. skiveskær 9,1 130 96,1 92,4 3,7
7. 50 N + 126 NH4-N i gylle, nedfældet m. slæbesko 9,3 125 90,3 87,0 3,3
LSD 13 7,8
LSD, led 5-7 ns ns

N-min, kg N pr. ha 22 ( 17-27)
Gns. opt. N-mængder, kg N pr. ha 156 (124-178)
Gns. merudb. ved opt., hkg pr. ha 25,3 (14,6-33,4)

Gødning, mængde, indhold og værdital Udbragt mængde, 
ton pr. ha

Total-N,
kg pr. ton

NH4-N,
kg pr. ton NH4-N-andel Værdital

2009. 3 forsøg
5. Slangeudlagt 33,0 4,7 3,7 81 64
6. Nedfældning med skiveskær 32,7 4,7 3,7 79 63
7. Nedfældning med slæbesko 33,5 4,7 3,7 80 54

1)  Korrigeret for udbyttereduktion pga. plejespor og færdsel ved gylleudbringning ved en arbejdsbredde på 24 meter ved slangeudlægning og 
12 meter ved nedfælding.
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slangeudlægning, skiveskærsnedfældning og 
slæbeskonedfældning. Den mindre arbejds-
bredde og dermed flere kørespor i marken ved 
nedfældning end ved slangeudlægning resul-
terer i en større reduktion af udbyttet end ved 
slangeudlægning.
 I samarbejde med AgroTech er der udtaget 
luftprøver til laboratorieanalyse for lugtemis-
sion i forbindelse med forsøgene. Lugtmå-
lingerne er foretaget i samarbejde med Agro-
Tech. Prøverne er udtaget efter opkoncentre-
ring af lugtstofferne under ”kadaverskjulere” 
i 20 minutter inden prøvetagningen. Prøverne 
er sendt til lugtmåling ved et lugtpanel (ol-
faktometri). Resultaterne, som kan ses i figur 
15, viser, at i 2009 reducerer skiveskærsned-
fældning lugtkoncentrationen under kadaver-
skjulerne til 40 procent af koncentrationen 
ved slangeudlægning. Slæbesko reducerer 
derimod ikke koncentrationen væsentligt. 
Samme målinger fra 2008 viste, at hverken 

nedfældning med skiveskær eller slæbesko 
reducerede lugtkoncentrationen. Samlet set 
viser resultaterne, at når gyllen nedfældes i 
åbenstående riller, som ikke dækkes med jord, 
bliver lugtgenerne ikke reduceret effektivt.
 Koncentrationen af ammoniak er målt i 
kadaverskjulerne med Kitagawa-rør. Kon-
centrationen er målt til 19, 10 og 1 ppm for 
henholdsvis slangeudlægning, slæbesko og 
skiveskær. Der er en klar sammenhæng mel-
lem mængden af overløb af gylle og ammo-
niakkoncentrationen, så jo mindre overløb, jo 
lavere koncentration.

Samlet set viser resultaterne for de to års for-
søg med nedfældning, køreskader og lugtre-
duktion:

Nedfældning af gylle med skiveskær eller • 
slæbesko øger ikke høstudbyttet i forhold 
til slangeudlægning.
Køreskaden ved at nedfælde gyllen på 12 • 
meters arbejdsbredde er 1,5 til 3 hkg større 
end ved at udlægge med slæbeslanger på 24 
meter.
Nedfældning af gylle resulterer ikke i en • 
sikker reduktion af lugtgenerne i forhold til 
slangeudlægning.
Jo større andel af jordoverfladen gyllen • 
dækker, jo større ammoniakkoncentration 
har der været i luften over den udbragte 
gylle.

Forsøgsserien afsluttes hermed.

Svinegylle til vinterraps før såning
Tre forsøg i 2009 viser en tendens til, at kvæl-
stofeffekten af svinegylle, udbragt før såning 
af vinterraps, ikke giver samme høstudbytte 
som samme mængde uorganisk kvælstof ud-
bragt i handelsgødning om foråret.
 Især på mange svinebrug er det almindeligt 
at udbringe en vis mængde gylle forud for 
såning af vinterraps i august. Udbringningen 
sker dels for at sikre vinterrapsens vækst om 
efteråret, dels for at nedbringe gyllemængden 
i gyllebeholderen inden vinteren og dermed 
sikre en tilstrækkelig opbevaringskapacitet. 
Imidlertid er det relativt dårligt forsøgsmæs-
sigt belyst, i hvor stort et omfang raps ”kvitte-
rer” for gylletilførsel før såning, når det tages 
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Figur 15. Resultater fra olfaktometrimålin-
ger af lugtkoncentration under kadaverskju-
lere, placeret over slangeudlagt gylle og gylle 
nedfældet med skiveskær og slæbesko. I 2009 
reducerer skiveskær lugtkoncentrationen be-
tydeligt i forhold til slæbeslanger, mens dette 
ikke var tilfældet i 2008. Slæbesko har hver-
ken reduceret koncentrationen i 2008 eller 
2009. ”Kontrol” er en måling, foretaget over 
en parcel uden gylletilførsel. Målingerne er 
foretaget i samarbejde med AgroTech.
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i betragtning, at kvælstofmængden om foråret 
skal reduceres med en tilsvarende mængde.
 I august 2008 blev der iværksat en forsøgs-
serie for at belyse udbyttet ved at tilføre gylle 
om efteråret. Forsøgene blev udført med hen-
holdsvis stigende mængder gylle før såning 
og stigende mængder kvælstof i handelsgød-
ning om foråret. Gyllen blev nedfældet umid-
delbart inden såning. Resultaterne er vist i 
tabel 39 og i figur 16.
 Resultaterne viser, at der er høstet et lidt 
mindre udbytte ved at udbringe 58 kg ammo-
niumkvælstof i svinegylle pr. ha (14,5 ton) før 
såning og 125 kg kvælstof i handelsgødning 
pr. ha om foråret end ved at undlade gylleud-
bringning før såning og i stedet udbringe 175 
kg kvælstof i handelsgødning pr. ha om for-
året. Endnu mindre udbytte er høstet ved at 
udbringe 108 kg ammoniumkvælstof i gylle 
pr. ha (26,8 ton) før såning og 75 kg kvælstof 
i handelsgødning pr. ha. Forskellene er dog 
ikke signifikante.
 Først i december 2008 blev der udtaget 
planteprøver og jordprøver til N-min analy-
ser i de to forsøgsled, som fik svinegylle ved 
såning, samt i ét forsøgsled uden gylletilfør-
sel. Resultaterne kan ses i figur 17 og viser, 
at kvælstofoptagelsen er steget betydeligt som 
følge af gylleudbringning før såning. Kvæl-
stofoptagelsen i de overjordiske plantedele 
er øget henholdsvis cirka 20 og cirka 40 kg 
pr. ha ved at udbringe 58 og 108 kg ammoni-
umkvælstof pr. ha i gylle før såning. 30 til 40 

procent af den udbragte mængde uorganisk 
kvælstof har således kunnet genfindes i de 
overjordiske plantedele.
 N-min indholdet har været på samme niveau, 
hvor der er tilført 58 kg ammoniumkvælstof i 
gylle pr. ha, og hvor der ikke er tilført gylle. 

Tabel 39. Kvælstofvirkning af svinegylle til vinterraps før såning. (N27)

Vinterraps

Udbytte, kg frø af standardkvalitet pr. ha

Handelsgødning, kg N pr. ha, forår

75 125 175

2009. 3 forsøg 
1. Ingen gylle 4.189 4.681 5.173
2. 58 NH4-N i gylle før såning 4.608 5.095 5.343
3. 108 NH4-N i gylle før såning 4.745 5.203 4.951
LSD gyllemængde ns
LSD handelsgødning 339
LSD vekselvirkning ns

Gødning, mængde og indhold Udbragt mængde,
ton pr. ha Total-N, kg pr. ton NH4-N, kg pr. ton NH4-N, andel

2009. 3 forsøg 
2. 58 NH4-N i gylle før såning 14,5 5,35 4,33 81
3. 108 NH4-N i gylle før såning 26,8 5,35 4,33 81
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Figur 16. Høstudbytte ved stigende mængder 
svinegylle før såning og stigende mængder 
kvælstof i handelsgødning om foråret. De tre 
behandlinger med rød ring har alle modtaget 
cirka 175 kg uorganisk kvælstof pr. ha i han-
delsgødning eller handelsgødning og gylle. 
Resultaterne viser, at der er en tendens til et 
mindre udbytte, jo større andel af kvælstoffet 
som tilføres med gylle før såning.
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Hvor der er tilført 108 kg ammoniumkvælstof 
pr. ha, har N-min indholdet imidlertid været 
cirka 18 kg N-min pr. ha større, end hvor der 
ikke er tilført gylle.

Kvælstofvirkning af fiberfraktion til 
vårbyg
Den fysiske fordeling ved separering af gylle 
er almindeligvis en fiberfraktion og en væske-
fraktion. Fiberfraktionen indeholder 20 til 30 
procent tørstof og har et relativt højt indhold 
af blandt andet organisk kvælstof og fosfor. 
Fiberfraktionen kan anvendes som gødning, 
og typisk udbringes den forud for såning af 
vintersæd i efteråret eller vårsæd om foråret. 
Tidligere forsøg har vist, at man opnår en 
større og sikrere kvælstofvirkning ved for-
årsudbringning end ved efterårsudbringning. 
Kvælstofvirkningen afhænger imidlertid for-

mentlig også af både separeret gylletype, type 
af separeringsanlæg og lagringsforhold.
 I samarbejde med Københavns Universitet 
og komposteringsvirksomheden Komtek er 
der i 2009 gennemført tre forsøg med kvæl-
stofvirkningen af fiberfraktion fra gyllesepa-
rering.

Fiberfraktionerne stammer fra tre typer sepa-
ratorer:

En dekantercentrifuge• , som mekanisk se-
parerer gyllen ved at centrifugere den ved 
høje omdrejninger.
Et Kemira-anlæg• , som separerer gyllen ved 
at klumpe tørstofpartikler sammen til store 
klumper ved hjælp af kemi (en polymer). 
Disse tørstofpartikler frasepareres væsken 
på et sibånd og eventuelt en skruepresser.
Staring-anlæg• , som mekanisk separerer 
gyllen ved hjælp af forskellige filtre.

Fiberfraktionen fra dekanteren stammer fra 
separering af afgasset gylle, mens fiberfrak-
tionen fra de to andre anlæg stammer fra se-
parering af svinegylle. Da de tre separatorer 
ikke har separeret gyllen ens, kan resultaterne 
ikke anvendes til at vise forskelle i de tre an-
lægstypers effektivitet.

Fiberfraktionerne fra de tre anlæg har gen-
nemgået to forskellige processer:

Enten en beluftningsproces over•  cirka fire 
uger (let kompostering) på Komtek umid-
delbart inden udbringning. 
Eller lagring over fire uger i overdækket • 
tilstand.

Resultater ses i tabel 40 og viser effekten af 
at behandle fiberfraktionerne. Analyser af 
fiberfraktionerne viser, at indholdet af am-
moniumkvælstof og ammoniums andel af 
totalkvælstoffet i gødningen er højere efter 
overdækning end efter beluftning af fiberen 
inden udbringning. For alle tre fibertyper er 
kvælstofvirkningen (værditallet) også højere 
for den overdækkede fiber end for den beluf-
tede. På trods af den bedre kvælstofvirkning 
er der ikke målt signifikante forskelle i høst-
udbytter. Effekten på udbyttet er også påvir-
ket af, at der i forsøgene er udbragt forskellige 
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Figur 17. Resultater af N-min analyser og 
planteanalyser i vinterraps fra prøver udtaget 
i begyndelsen af december i forsøgsled med 
tilførsel af svinegylle før såning og i forsøgs-
led uden tilførsel af gylle. Resultaterne viser, 
at der er optaget 30 til 40 procent af den til-
førte mængde uorganiske kvælstof i gylle i 
de overjordiske plantedele. Tilførsel af 108 
kg ammoniumkvælstof pr. ha i svinegylle har 
givet anledning til et øget N-min indhold på 
cirka 18 kg kvælstof pr. ha.
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mængder totalkvælstof i de enkelte fiberfrak-
tioner.

Placering af handelsgødning til vårbyg 
gødet med svinegylle
Der er anlagt forsøg for at undersøge, om det 
er muligt at realisere hele udbyttepotentialet i 
vårbyg ved at nedfælde gylle, eller om udbyt-
tet kan øges yderligere ved at placere kvæl-
stof, fosfor og/eller kalium i handelsgødning 
ved såning af vårbyg.
 Generelt viser forsøgene, at hvis vårbyg, 
hvor der er tilført nedfældet svinegylle, skal 
tilføres supplerende kvælstof i handelsgød-
ning, kan det med fordel placeres som svovl-
sur ammoniak ved såning. Derimod tyder for-
søgene ikke på, at der er behov for at placere 
fosfor og kalium. Forsøgene viser også, at 
nedfældning af gyllen giver et større udbytte 
end slangeudlægning og nedharvning.
 Der er gennemført tre forsøg i hvert af 
årene 2008 og 2009. Forsøgene er alle gen-
nemført på vandet sandjord (JB 1) ved Ring-
købing. Resultaterne er vist i tabel 41. Forsø-
gene er gennemført på arealer med middel til 

høje fosfortal (4,2 til 7,5) og kaliumtal (6,0 
til 11,5). Arealerne er vandet med 75 til 120 
mm. Forsøgene har i gennemsnit fået tilført 
78 kg ammoniumkvælstof pr. ha i nedfældet 
svinegylle, hvilket er noget under den til-
stræbte mængde på 90 kg pr. ha. Forsøgsled 
8 og 9 er derefter gennemharvet to gange med 
stubharve for at simulere slangeudlægning og 
efterfølgende nedharvning.

Samlet viser de seks forsøg i 2008 og 2009, 
at

der generelt har været merudbytte for at til-• 
føre 30 kg kvælstof i handelsgødning pr. ha 
udover nedfældet svinegylle,
der er høstet et signifikant større udbytte for • 
at nedfælde svinegyllen end for at slange-
udlægge og nedfælde den,
når der er nedfældet svinegylle, er der ikke • 
merudbytte for at placere kvælstof i han-
delsgødning i forhold til bredspredning og 
nedharvning af kvælstoffet,
når der er nedfældet svinegylle, er der ikke • 
merudbytte for at placere fosfor eller ka-
lium alene eller i kombination,

Tabel 40. Kvælstofvirkning af fiberfraktion til vårbyg. (N28)

Vårbyg Kar.1) for lejesæd 
ved høst

Pct. råprotein
i tørstof 

Udbytte, kg N
i kerne pr. ha

Udb. og merudb., 
hkg kerne pr. ha 

2009. 3 forsøg 
1. Grundgødet 0 9,5 41 31,3
2. 50 N 1 9,6 59 13,7
3. 100 N 1 10,6 75 20,6
4. 150 N 2 11,4 87 24,6
5. 50 N + 103 total-N i beluftet fiber, dekanter 1 9,8 72 22,2
6. 50 N + 68 total-N i overdækket fiber, dekanter 1 10,0 72 21,4
7. 50 N + 87 total-N i beluftet fiber, Kemira 1 9,7 69 20,8
8. 50 N + 89 total-N i overdækket fiber, Kemira 1 10,1 74 22,8
9. 50 N + 92 total-N i beluftet fiber, Staring 1 9,6 65 18,6

10. 50 N + 91 total-N i overdækket fiber, Staring 1 9,5 65 19,0
LSD 5 4,3
LSD 5-10 6 ns

Gns. N-min i rodzonen, kg N pr. ha 27 (22-33)
Gns. opt. N-mængder, kg N pr. ha 104 (94-119)
Gns. merudb. ved opt., hkg pr. ha 21,8 (19,2-24,9)

Gødning, mængde, indhold og værdital Udbragt mængde,
ton pr. ha

Total-N, 
kg pr. ton

NH4-N,
kg pr. ton

NH4-N, pct. af 
total-N Værdital

2009. 3 forsøg 
5. Beluftet fiber, dekanter 13,6 7,6 2,4 31 43
6. Overdækket fiber, dekanter 8,5 8,0 3,1 39 65
7. Beluftet fiber, Kemira 9,4 9,3 3,8 40 41
8. Overdækket fiber, Kemira 9,7 9,2 4,8 52 60
9. Beluftet fiber, Staring 21,2 4,3 1,2 28 25

10. Overdækket fiber, Staring 20,9 4,3 1,6 36 26
1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.
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der er høstet et signifikant større udbytte • 
ved at placere svovlsur ammoniak i forhold 
til at placere traditionel NS-gødning.

Forsøgsserien afsluttes hermed.

Yara Sensor projekt

Sensorbaseret tilførsel af kvælstof på 
husdyrbrug
Landscentret gennemfører i perioden 2008 til 
2011 i samarbejde mellem LandboNord og 
Yara Danmark et projekt, støttet af Fødeva-
reErhverv, hvor formålet er at optimere kvæl-
stofanvendelsen og minimere miljøeffekten 
på større husdyrbrug. I det følgende gives en 
oversigt over projektet og et uddrag af resul-
tater frem til 2009.
 På store husdyrbrug med flere produkti-
onssteder, adskillige husdyrgødningslagre og 
mange marker er det svært at praktisere ”Godt 
Landmandskab”, hvor man nøjagtigt har styr 
på markens kvælstofbehov, og hvor mængden 

af supplerende handelsgødning afpasses efter 
den nøjagtige tildeling af kvælstof i husdyr-
gødning. Det er vanskeligt at få udtaget det 
nødvendige antal gylleanalyser og få justeret 
gødningsplanen løbende herefter. Desuden 
er der en stor variation inden for de enkelte 
marker, fordi de ofte er sammenlagt af flere 
marker med forskellig dyrkningshistorie.
 Derfor arbejdes der i dette projekt med, om 
en sensor kan analysere afgrøden for, hvad 
den har behov for af supplerende kvælstof i 
handelsgødning, når al husdyrgødning er til-
delt.
 Projektet gennemføres i tre år på et svine-
brug i Vendsyssel. På bedriften samdrives fem 
ejendomme med i alt 783 ha og 829 dyreenhe-
der, fordelt på søer, smågrise og slagtesvin.
 Gødskning efter Yara N-Sensor har været 
til rådighed de seneste seks til syv år, men tid-
ligere afprøvninger ved Landscentret har kun 
vist beskedne merudbytter for at gødske efter 
sensoren. Til forskel fra disse afprøvninger, 
hvor kun omfordeling inden for én mark blev 
undersøgt, afprøves i projektet her omforde-
ling mellem flere vinterhvedemarker.

Tabel 41. Placering af handelsgødning til vårbyg gødet med svinegylle. (N29, N30)

Vårbyg Gylle Handels-
gødning

Næringsstoffer i handelsgødning,
kg pr. ha Kar.1) for 

lejesæd 
ved høst

Pct. 
råprotein
i tørstof 

Udbytte, 
kg N i 

kerne pr. 
ha

Udb. og 
merudb., 
hkg kerne 

pr. ha N P K S

2009. 3 forsøg
1. Gylle Nedfældet - 0 9,1 70 56,4
2. Gylle + NS Nedfældet Bredspredt 31 6 0 10,0 89 9,2
3. Gylle + NS Nedfældet Placeret 30 6 0 10,1 89 8,2
4. Gylle + NK Nedfældet Placeret 29 27 5 0 10,0 90 9,7
5. Gylle + NPK Nedfældet Placeret 29 3 15 5 0 10,1 90 9,1
6. Gylle + svovlsur NH3 Nedfældet Placeret 30 34 0 10,1 91 10,3
7. Gylle + NP Nedfældet Placeret 29 15 13 0 9,7 85 8,0
8. Gylle + NPK Slangeudlagt Placeret 29 3 15 5 0 10,0 89 8,7
9. Gylle + NS Slangeudlagt Bredspredt 31 6 0 9,8 84 6,3
LSD 7 4,0
LSD 2-9 ns ns

2008-2009. 6 forsøg
1. Gylle Nedfældet - 0 9,8 76 57,1
2. Gylle + NS Nedfældet Bredspredt 31 8 0 10,6 92 6,7
3. Gylle + NS Nedfældet Placeret 30 8 0 10,7 93 6,6
4. Gylle + NK Nedfældet Placeret 29 27 5 0 10,8 95 7,6
5. Gylle + NPK Nedfældet Placeret 29 3 15 5 0 10,7 95 7,7
6. Gylle + svovlsur NH3 Nedfældet Placeret 30 34 0 10,7 96 8,7
7. Gylle + NP Nedfældet Placeret 29 15 13 0 10,5 92 7,1
8. Gylle + NPK Slangeudlagt Placeret 29 3 15 5 0 10,6 91 5,8
9. Gylle + NS Slangeudlagt Bredspredt 31 8 0 10,6 90 5,2
LSD 4 2,2
LSD 2-9 4 2,0

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.
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Projektet blev påbegyndt i 2008, og følgende 
aktiviteter er gennemført i de to første år:

Kortlægning af jordens ledningsevne•  (dvs. 
tekstur eller bonitet).
Registrering af alle tilførsler af kvælstof i • 
handelsgødning og husdyrgødning. Sidst-
nævnte bestemt ud fra kemiske analyser.
Bestemmelse af kvælstofbehov i vinterhve-• 
de på markniveau ud fra striber med tilfør-
sel af 50 kg kvælstof og striber med 200 kg 
kvælstof pr. ha.
Måling af biomasse med Yara N-Sensor på • 
cirka 300 ha vinterhvede på to til tre tids-
punkter.
Gødskning efter henholdsvis Yara N-Sensor • 
i hvert andet kørespor og ensartet gødsk-
ning i resten af køresporerne på cirka 300 
ha vinterhvede.
Registrering af udbytte med elektronisk ud-• 
byttemåler.

Kvælstoftildelingen varierer meget fra den 
planlagte
Ud fra de foretagne gylleanalyser og regi-
strering af de udbragte gyllemængder samt 
udbringning af handelsgødning er det muligt 
at sammenligne den reelle tilførsel af kvæl-
stof med den planlagte tilførsel. Denne sam-
menligning er foretaget for data fra 2008. Af 
figuren fremgår det, at den udbragte kvæl-
stofmængde på 80 ha eller cirka en tredjedel 
af det areal med vinterhvede, der indgår i 
opgørelsen, er mellem 20 og 30 kg kvælstof 
mindre end planlagt. For bedriftens samlede 
areal svarer dette til et indtægtstab på i alt 
37.000 kr. grundet afvigelsen i kvælstoftil-
delingen mellem plan og den reelle tilførsel 
af gylle. Næsten hele dette indtægtstab kunne 
elimineres, hvis der konsekvent blev anvendt 
gylleanalyser, og gyllemængden og/eller den 
supplerende mængde handelsgødning blev 
korrigeret herefter. Omkostningen til gylle-
analyser og ekstra arbejde med korrektionen 
er ikke indregnet. Udover et indtægtstab vil 
der også være en forøget kvælstofudvaskning 
som følge af den uens fordeling.

Variation i kvælstofbehov mellem marker 
I en række vinterhvedemarker i 2008 og 2009 
er behovet for kvælstof bestemt ved at måle 

forskellen i udbyttet mellem én stribe gen-
nem marken, tildelt 50 kg kvælstof pr. ha, og 
en tilsvarende stribe, tildelt 200 kg. Ud fra et 
stort antal landsforsøg med stigende mæng-
der kvælstof til vinterhvede er der opstillet 
en sammenhæng mellem merudbyttet og den 
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optimale kvælstofmængde. Kvælstofbehovet 
i de enkelte marker er beregnet ud fra denne 
sammenhæng.
 I figur 19 ses, at merudbyttet for øge tilde-
lingen fra 50 til 200 kg kvælstof pr. ha har 
været cirka 25 hkg pr. ha, varierende fra 17 
til over 40 hkg pr. ha. Ud fra dette merudbytte 
er beregnet, at den optimale kvælstofmængde 
ligger omkring 200 kg kvælstof pr. ha, vari-
erende fra 161 til 221 kg. Der er således en 
betydelig variation i den optimale kvælstof-
mængde mellem markerne, men hovedparten 
af markerne har haft stort set samme kvæl-
stofbehov på omkring 200 kg kvælstof pr. ha. 
Det kan betyde, at variationen i kvælstofbe-
hovet inden for marken kan have lige så stor 
betydning som mellem marker.

Tilførsel af gødning
På cirka 300 ha vinterhvede i 2008 og 2009 er 
hvert andet kørespor tildelt gødning efter sen-
sorens anvisning og hver andet en fast mæng-
de ud fra gødningsplanen. Udover beregning 
af kvælstofbehovet ud fra sensorens måling af 
biomasse er der også korrigeret for variatio-
ner i jordens elektriske ledningsevne, som er 
et udtryk for dens udbyttepotentiale. Selve be-
regningsformlen er udviklet i landsforsøgene 
i tidligere år i et samarbejde mellem Aarhus 
Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet og Landscentret. Se Oversigt over 
Landsforsøgene 2003, side 168.
 Selve gødningstildelingen er ikke sket on-
line, som det normalt er tilfældet ved brug 
af Yara N-Sensor. Markens biomasse er målt 
med Yara N-Sensor, og data er opsamlet. Ud 
fra disse data og data for den elektriske led-
ningsevne er der udarbejdet et elektronisk 
tildelingskort. Denne ekstra arbejdsgang er 
foretaget dels for at korrigere for jordens elek-
triske ledningsevne, dels for at kunne tilpasse 
den tildelte kvælstofmængde efter kvælstof-
kvoten til alle de vinterhvedemarker, der er 
omfattet af projektet.
 Ud fra udbyttemålingen fra mejetærskeren 
kan udbyttet beregnes ved de to gødsknings-
strategier. 
 I begge gødskningsstrategier er anvendt 
samme supplerende kvælstofmængde, be-
stemt ud fra, at ejendommens kvælstofkvote 

overholdes. Resultaterne af anvendelse af de 
to gødskningsstrategier ses i tabel 42.
 Forskellene i udbyttet mellem striber gød-
sket ensartet og gødsket efter sensor er me-
get små. Umiddelbart har sensorens læsning 
af biomasse og inddragelse af den elektriske 
ledningsevne til at fastsætte et positionsbe-
stemt kvælstofbehov ikke kunnet omsættes til 
et merudbytte. I 2010 vil der specielt blive fo-
kuseret på, om tildelingsformlen skal ændres 
for at optimere udbyttet. 

De foreløbige resultater fra projektet viser:
Der er en stor variation mellem planlagt • 
tilførsel og den reelle tilførsel af kvælstof 

Tabel 42. Resultat af gødskning efter sensor i 
forhold til ensartet gødskning efter gødnings-
planen i 2008 og 2009

Vinterhvede Kg N
pr. ha

Udbytte, 
hkg pr. ha

Kg N
pr. ha

Udbytte,
hkg pr. ha

2008 2009
Ensartet tilførsel 72 79,4 53 84,8
Tilført efter sensor 69 79,2 49 85,8

Biomasse, april Yara N-Sensor, kg N pr. ha

EC Udbytter, hkg pr. ha

Figur 20. På kortene er for én mark vist må-
linger med sensor i april, elektrisk lednings-
evne (EC), beregnet og tildelt kvælstof samt 
høstudbyttet. Udbyttet varierer inden for mar-
ken fra 50 til 140 hkg pr. ha. 
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som følge af variation i gyllens indhold af 
kvælstof.
Variationen i kvælstofbehovet mellem mar-• 
ker er betydelig, men variationen inden for 
hovedparten af markerne er alligevel be-
skeden.
Med de anvendte beregningsformler for • 
kvælstoftildeling er der ikke opnået noget 
betydende merudbytte for at gødske efter 
sensor i forhold til ensartet gødskning.

Yderligere databearbejdning samt forsøg 
og undersøgelser i 2010 skal afdække den 
miljømæssige betydning af gødskning efter 
sensor, og det skal forsøges at optimere til-
delingsformlerne for at opnå en større udbyt-
tegevinst.

Affaldsstoffer

Protamylasse til vårbyg
Protamylasse, som er fremstillet ved opkon-
centrering af kartoffelfrugtsaft, har i tre for-
søg i vårbyg i 2009 haft en god gødningsvirk-
ning. I perioden fra 2007 til 2009 viser resul-
taterne af ni forsøg, at virkningen af kalium i 
Protamylasse svarer til virkningen af kalium 
i handelsgødning. Virkningen af kvælstof i 
Protamylasse er fundet til 40 til 50 procent af 
totalkvælstofindholdet. 
 Ved produktion af kartoffelstivelse frem-
kommer store mængder kartoffelfrugtsaft som 
restprodukt. Kartoffelfrugtsaft har et betyde-
ligt indhold af kvælstof og kalium. Kartof-
felfrugtsaft kan udspredes på landbrugsjorden 
som gødning. Kartoffelfrugtsaft har en relativt 
lav koncentration af næringsstoffer, og derfor 
er transportomkostningerne store. Kartoffel-
melsfabrikken i Karup har udviklet en teknik 
til at opkoncentrere kartoffelfrugtsaft, hvor 
det koncentrerede produkt benævnes Prota-
mylasse. Protamylasse er kartoffelfrugtvand 
med 3 procent tørstof, som er opkoncentreret 
14 til 15 gange. Efter opkoncentrering er der 
40 til 45 procent tørstof i Protamylassen, som 
stadig er flydende og pumpbar. Protamylasse 
sælges som gødning, og der angives et ind-
hold på 18 kg kvælstof, 5 kg fosfor, 69 kg ka-

lium, 4 kg magnesium og 8 kg svovl pr. ton. 
Protamylasse vil derfor specielt være interes-
sant som kaliumgødning.
 I samarbejde med Karup Kartoffelmels-
fabrik og Heden & Fjorden blev der i 2007 
påbegyndt en forsøgsserie i vårbyg for at af-
dække virkningen af kvælstof og kalium i pro-
duktet. Forsøgsplan og resultater fremgår af 
tabel 43. Protamylasse er tildelt i to mængder 
på to tidspunkter. Første tildelingstidspunkt 
har i 2009 været midt i marts før pløjning, 
mens andet tildelingstidspunkt har været sidst 
i marts i såbedet før såning.
 Ved hver tildeling i de tre forsøg er indhol-
det i Protamylasse bestemt ved kemisk ana-
lyse. I tabel 43 er vist gennemsnitsindholdet 
samt variationen i indholdet for alle tre år. I de 
to første år blev der fundet en stor variation af 
indholdet af næringsstoffer i produktet, mens 
indholdet i 2009 er meget stabilt. Variationen 
i indholdet i 2007 og 2008 kan skyldes mang-
lende homogenisering.
 I forsøgene er der i 2009 signifikant udslag 
for at øge kvælstoftildelingen fra 80 til 120 
kg kvælstof pr. ha og fra 0 til 100 kg kalium 
pr. ha i handelsgødning. Ved at tilføre Prota-
mylasse er der på begge tidspunkter og ved 
begge mængder opnået samme merudbytte 
som ved tilførsel af 120 kg kvælstof og 100 
kg kalium pr. ha i handelsgødning. Indholdet 
af kalium i en planteprøve, udtaget i vækststa-
dium 32, viser en betydelig forøgelse ved at 
tilføre kalium i handelsgødning. Ved tilførsel 
af Protamylasse er stigningen i kaliumindhol-
det lidt mindre.

Resultaterne af ni forsøg fra 2007 til 2009 vi-
ser,

at der opnås samme udbytte ved at tilføre • 
Protamylasse som kaliumgødning som af 
en mineralsk kaliumgødning,
at effekten af totalkvælstof i Protamylasse • 
har en virkning på 20 til 50 procent af virk-
ningen af handelsgødningskvælstof. Virk-
ningen er dog usikkert bestemt på grund af 
det lave kvælstofindhold i Protamylasse,
at der ikke er konstateret nogen skadevirk-• 
ninger af Protamylasse ved tilførsel før 
pløjning om foråret eller tilførsel direkte i 
såbedet lige før såning.
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Andre emner

Kalkstrategi, kvælstofomsætning og 
udbytte
For at belyse kalkstrategiens og dermed re-
aktionstallets betydning for kvælstofomsæt-
ningen og udbyttet blev der i 1991 anlagt to 
fastliggende forsøg med kalkningsstrategier. 
Til og med 2008 blev der målt reaktionstal, 
udbytte og N-min i forsøgene. I 2009 er der 
kun målt N-min og reaktionstal. 
 I forsøgene blev der gennemført forskellige 

kalkstrategier, der blev tilført forskellige kvæl-
stofmængder og målt Rt, N-min og udbytte. 
 Forsøgene blev kalket i efteråret 1991, 
1996, 2001 og 2006. Forsøget ved Årup blev 
ikke kalket i efteråret 2006, men først i efter-
året 2007. 
 Jordtypen i forsøget ved henholdsvis Silke-
borg og Årup er JB 5 og JB 7.

Reaktionstallet
Reaktionstallet er bestemt flere gange i for-
søgsperioden. Resultaterne og forsøgsbehand-
lingerne fremgår af tabel 44.

Tabel 43. Protamylasse til vårbyg. (N31, N32)

Handelsgødning Protamylasse Tilførsels-
tidspunkt for 
Protamylasse

Pct. kalium i 
planteprøve, 

stadie 32

Procent 
råprotein i 

kernetørstof 

Udbytte, 
kg N i kerne

pr. ha

Udb. og 
merudb., hkg 
kerne pr. ha Kvælstof, kg 

pr. ha
Kalium, 
kg pr. ha

Kvælstof, 
kg pr. ha

Kalium, 
kg pr. ha

2009. 3 forsøg
 80 100 8,9 69 56,9
120 100 4,26 9,4 83 7,8
160 100 4,24 11,0 103 12,4
120 50 3,77 9,5 82 6,3
120 0 2,97 9,3 78 4,7
120 22 63 Medio marts 3,47 9,5 83 7,5
120 44 127 Medio marts 3,51 9,9 88 8,6
120 12 35 Primo april 3,25 9,5 84 8,0
120 24 69 Primo april 3,79 9,4 83 8,1
LSD 5 2,4

2007-2009. Antal forsøg 6 9 9 9
 80 100 9,4 67 52,5
120 100 4,06 10,0 80 6,6
160 100 4,23 11,2 93 8,8
120 50 3,37 10,0 79 5,5
120 0 3,01 9,9 75 3,5
120 13 53 Tidlig forår 3,72 10,2 82 6,5
120 26 106 Tidlig forår 3,89 10,4 85 7,3
120 24 56 Før såning 3,34 10,1 82 6,9
120 48 111 Før såning 3,75 10,2 83 7,2
LSD 4 2,2

Oversigt over analyser af Protamylasse (fortyndet med 2 dele vand)

Tørstof, pct. Indhold i Protamylasse i kg pr. ton (fortyndet med 2 dele vand)
Total N Amm.N P K Mg S

2009. 6 analyser
Gns. 18,0 8,4 1,0 1,7 24,0 1,2 3,3
Min. 18,0 8,2 1,0 1,6 23,0 1,1 2,9
Maks. 18,0 8,6 1,1 1,7 27,0 1,2 3,4

2008. 6 analyser
Gns. 19,0 8,7 1,6 1,7 24,0 3,3 2,8
Min. 14,8 6,7 0,1 1,4 17,0 1,0 2,4
Maks. 21,5 10,0 3,0 2,0 28,0 1,4 3,5

2007. 3 analyser 
Gns. 15,6 6,9 1,1 1,7 15,8 1,0 2,,3
Min. 12,6 5,6 0,8 1,6 9,7 0,9 2,1
Maks. 41,9 7,9 1,2 2,0 20,0 1,1 2,8
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Ved forsøgenes anlæg i 1991 var reaktionstal-
let 0,5 enhed højere i forsøget ved Årup end 
ved Silkeborg. Undladelse af kalkning har 
medført et større fald i reaktionstallet i forsø-
get ved Årslev end i forsøget ved Silkeborg. 
Stigningen fra 2007 til 2008 må tilskrives for-
søgsusikkerhed.
  2 ton dolomitkalk hvert femte år har hævet 
reaktionstallet 0,5 enhed i forsøget ved Silke-
borg og vedligeholdt reaktionstallet på 6,5 i 
forsøget ved Årup. I forsøget ved Silkeborg 
har 2 ton dolomitkalk + 3 ton harpet kalk haft 
en større virkning på reaktionstallet end 2 ton 
dolomitkalk, således at reaktionstallet i forsø-
get ved Årup nu er tæt på 7,0.

Jordens N-min indhold og forholdet mellem 
nitrat og ammoniumkvælstof
En væsentlig begrundelse for at anlægge for-
søget var at belyse kalkstrategiens og dermed 
reaktionstallets betydning for kvælstofomsæt-
ningen og udbyttet.
 I tabel 45 er vist resultaterne af de N-min 
målinger, der er gennemført i efterårene 1997, 
1998, 2006, 2007 og 2008. I tabellen er vist de 
målte N-min indhold og den andel, ammoni-
umkvælstof udgør af N-min indholdet.
 Resultater af N-min målingerne i 2006, 
2007 og 2008, hvor forsøgene har været kal-
ket forskelligt over en 17- til 18-årig periode, 
viser i begge forsøg en tydelig tendens til, at 
N-min indholdet falder med faldende kalktil-
førsel, og at andelen af ammoniumkvælstof 

stiger ved at undlade kalkning. Resultaterne er 
ikke helt konsistente fra år til år og fra forsøg 
til forsøg, men de støtter teorien om, at min-
dre kalkning fører til et lavere Rt, en mindre 
mineralisering og en mindre omdannelse af 
ammonium til nitrat. Resultaterne tyder altså 
på, at et lavere reaktionstal i den størrelses-
orden, der er tale om her, kan medvirke til at 
reducere nitratudvaskningen. Omvendt tyder 
resultaterne af strukturmålingerne, beskrevet 
i Oversigt over Landsforsøgene 2008, på, at 
en nedsat tilførsel af kalk forøger mængden af 
vand-dispergérbare kolloider og dermed risi-
koen for tab af fosfor.
 Forsøgsarealerne fastholdes, således at 
kalkningsstrategien fastholdes, og målingerne 
kan gennemføres med års mellemrum.

Jordbundsanalyser
Antallet af kemiske jordbundsanalyser fra 1. 
august 2008 til 31. juli 2009 fremgår af tabel 
46. Tabellen omfatter analyser, udført af OK 
Laboratorium for Jordbrug og det tyske la-
boratorium Agrolab, hvorimod tabellen ikke 

Tabel 44. Fastliggende forsøg med kalk. 
Kalkstrategiens betydning for Rt. To forsøg. 
Forsøgene blev kalket i efteråret 1991, 1996, 
2001 og 20061). (N33)

Kalkning Ingen kalk 2 t dolomitkalk 2 t dolomitkalk
+ 3 t harpet kalk

N-mængde Norm Norm Norm

Lokalitet Silke-
borg Årup Silke-

borg Årup Silke-
borg Årup

Analyseår Rt

1991 6,0 6,5 6,0 6,5 6,0 6,5
2001 5,8 6,3 6,2 6,7 6,4 6,9
2006 5,9 6,0 6,4 6,5 6,4 7,0
2007 5,4 5,5 6,4 6,4 6,5 6,9
2008 5,7 6,0 6,3 6,7 6,7 7,0

1) Forsøget ved Årup blev først kalket i september 2007.

Tabel 45. Fastliggende forsøg med kalk. 
Kalkstrategiens betydning for N-min 0 til 100 
cm og for den andel, ammonium udgør af 
N-min. To forsøg. Forsøgene blev kalket i ef-
teråret 1991, 1996, 2001 og 20061). (N33) 

Kalkning Ingen kalk 2 t dolomitkalk 2 t dolomitkalk
+ 3 t harpet kalk

N-mængde Norm Norm Norm

Lokalitet Silke-
borg Årup Silke-

borg Årup Silke-
borg Årup

Analyseår N-min, 0-100 cm

1997 114 - 132 - 135 -
1998 66 36 52 40 45 34
2006 41 54 46 60 49 60
2007 62 53 72 55 98 70
2008 50 23 48 29 72 31

Analyseår Ammonium-N i pct. af N-min
1997 15 - 8 16
1998 28 25 25 23 27 14
2006 34 29 28 19 31 17
2007 5 17 6  5 6  7
2008 21 20 18 22 23 19

1) Forsøget ved Årup blev først kalket i september 2007.
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omfatter de få analyser, der er udført af Euro-
fins, Steins. Antallet af jordbundsanalyser er 
faldet en smule i forhold til sæsonen 2007 til 
2008.
 Regelmæssige jordbundsanalyser er fortsat 
en vigtig rettesnor til at sikre, at der kan gød-
skes optimalt. Det er vigtigt, at der bruges den 
rigtige strategi for udtagning. Udtages hver 
jordprøve som et gennemsnit af et stort uens-
artet areal, er resultatets informationsværdi 
tvivlsom. Modsætningen hertil er positions-
bestemt udtagne jordprøver, hvor hver prøve 
stedbestemmes med en geografisk koordinat 
ved hjælp af GPS-systemet. Hver jordprøve 
udtages ofte her som en punktprøve som gen-
nemsnit af 16 stik inden for en cirkel af en 
radius på 5 til 10 meter. Alt andet lige vil det 
give en større variation i analyseresultatet end 
mellem prøver, der er udtaget som en gen-
nemsnitsprøve af flere hektar.
 Næringsstofanalyserne stammer overve-
jende fra systematiske jordbundsanalyser af 
hele ejendomme og anses derfor for at være 
nogenlunde repræsentative for landbrugsjor-
den.
 Den procentiske fordeling af gødningstal-
lene i de enkelte landsdele kan derfor give et 
indtryk af gødningstilstandene. Se tabel 47.
 Den procentiske fordeling af reaktionstal-
lene 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, 
der kan betegnes som optimalt for reaktions-
tallet. Når reaktionstallet er over 5,5 til 6,0, 
er det ikke reaktionstallets størrelse, der er 
interessant, men udviklingen. Et acceptabelt 
reaktionstal kan normalt opretholdes ved en 
kalktilførsel på 1,5 til 2,0 ton kalk pr. ha hvert 

Tabel 46. Antal jordbundsanalyser fra  
1. august 2008 til 31. juli 2009

Lokalitet Rt Pt Kt Mgt Cut Total-N

Bornholm 5.190 5.190 5.190 5.192 0 0
Fyn 10.860 10.621 10.617 10.614 66.000 91.000
Nordjylland 21.633 21.641 21.633 21.782 2.116 1.555
Vestjylland 27.811 25.388 25.125 25.164 2.112 2.011
Østjylland 29.626 29.352 29.332 29.518 3.173 1.654
Sjælland 13.502 13.498 13.501 13.497 467.000 71.000
Hele landet 108.622 105.690 105.398 105.767 7.934 5.382

Tabel 47. Resultater af jordbundsanalyser fra 
1. august 2008 til 31. juli 2009. Procentvis 
fordeling. Ved vurdering af tallene skal man 
være opmærksom på antallet af gennemførte 
analyser, som fremgår af tabel 46

Jordbunds-
analyser

Born-
holm

Sjæl-
land Fyn Øst-

jylland
Nord-
jylland

Vest-
jylland

Reaktionstal (Rt)
0,0 - 5,4 2 0 1 4 6 9
5,5 - 5,9 6 2 4 19 27 39
6,0 - 6,4 21 7 15 41 45 38
6,5 - 6,9 46 17 33 25 17 10
7,0 - 7,5 24 40 40 9 4 3
> 7,5 2 34 8 2 2 0

Fosfortal (Pt)
0,0 - 0,9 1 0 0 0 0 0
1,0 - 1,9 22 14 14 7 6 4
2,0 - 2,9 39 34 32 29 24 16
3,0 - 3,9 24 27 26 32 31 24
4,0 - 4,9 9 14 15 19 20 22
5,0 - 5,9 3 6 7 8 10 16
6,0 - 6,9 1 2 3 3 5 9
7,0 - 7,9 1 1 1 1 2 5
8,0 - 8,9 0 0 1 0 1 2
9,0 - 10,0 0 0 0 0 1 1
> 10,0 0 0 0 0 0 1

Kaliumtal (Kt)
0,0 - 1,9 0 0 0 0 0 0
2,0 - 3,9 0 0 1 2 4 13
4,0 - 5,9 0 3 6 8 10 23
6,0 - 7,9 6 19 19 16 16 22
8,0 - 9,9 16 30 26 20 19 16
10,0 - 11,9 25 22 20 18 16 10
12,0 - 13,9 22 11 12 13 12 6
14,0 - 15,9 14 6 7 9 8 3
16,0 - 17,9 8 3 3 6 6 2
18,0 - 20,0 4 2 2 4 3 1
> 20,0 5 5 3 5 6 2

Magnesiumtal (Mgt)
0,0 - 0,9 0 0 0 1 1 0
1,0 - 1,9 0 1 1 2 2 4
2,0 - 2,9 2 6 5 6 5 12
3,0 - 3,9 6 14 10 12 11 18
4,0 - 4,9 11 18 13 14 14 17
5,0 - 5,9 17 20 16 14 14 16
6,0 - 6,9 18 14 15 12 12 11
7,0 - 7,9 15 10 11 10 10 7
8,0 - 8,9 12 6 9 7 8 4
9,0 - 10,0 8 4 6 5 6 3
> 10,0 11 7 14 16 18 7

Kobbertal (Cut)
0,0 - 0,9 0 0 11 1 0 3
1,0 - 1,9 0 23 52 28 21 25
2,0 - 2,9 0 42 18 35 36 38
3,0 - 3,9 0 20 6 21 24 19
4,0 - 4,9 0 7 5 8 10 7
5,0 - 5,9 0 4 3 4 4 3
6,0 - 6,9 0 1 2 2 2 2
7,0 - 7,9 0 0 2 0 1 2
8,0 - 8,9 0 0 2 0 0 1
9,0 - 10,0 0 0 0 0 0 0
> 10,0 0 2 2 0 0 0
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tredje eller fjerde år. 27 procent af analyserne 
har værdier under 6. 53 procent ligger mellem 
6 og 7, og 20 procent ligger over 7.
 Hvis jorden er meget leret, kan der være be-
hov for kalkning for at forbedre eller fastholde 
jordstrukturen. Hvis der dyrkes afgrøder med 
et specielt stort krav til reaktionstallet, kan der 
også være behov for at tilføre mere kalk end 
anført ovenfor.
 Fosfortallet (Pt) angiver den let tilgænge-
lige fosformængde i jorden. Fosfortallet anses 
for lavt ved værdier under 2. Af tabel 47 ses 
det, at kun 9 procent af analyserne i gennem-
snit for hele landet viser lave fosfortal, mens 
37 procent af fosfortallene er over 4,0. I grup-
pen med høje fosfortal kan jordprøver, udtaget 
i haver, være overrepræsenteret. 54 procent af 
analyseværdierne ligger mellem 2 og 4.
 Kaliumtallets (Kt) størrelse varierer mel-
lem landsdelene. Niveauforskellen skyldes 
først og fremmest jordtypeforskelle. Her skil-
ler Vestjylland sig klart ud, idet 59 procent af 
prøverne viser analysetal under 8.
 Et magnesiumtal på over 4 betragtes som 
tilfredsstillende. I gennemsnit for hele landet 
ligger 23 procent af magnesiumtallene under 
dette niveau. Magnesiumtallet har været sti-
gende igennem de seneste ti år, og andelen af 
magnesiumtal under 4 er aftaget meget. Ud-
byttet og kvaliteten afhænger af tilgængelig-
heden af magnesium, og derfor er det vigtigt 
at tilføre tilstrækkeligt med magnesium, enten 
i magnesiumkalk eller i magnesiumholdige 
gødninger.
 Der er kun analyseret få prøver for kobber, 
De er derfor ikke repræsentative for fordelin-
gen af kobbertal. Kobbertal under 2 angiver 
risiko for kobbermangel på visse jorder som 
for eksempel lavbundsjorder. Der er en rela-

Jordbunds-
analyser

Born-
holm

Sjæl-
land Fyn Øst-

jylland
Nord-
jylland

Vest-
jylland

Total-N
0,0 - 0,09 0 0 0 4 0 2
0,10 - 0,11 0 3 3 1 0 4
0,12 - 0,13 0 6 14 2 0 7
0,14 - 0,16 0 24 31 4 0 16
0,17 - 0,20 0 31 35 10 0 22
> 0,20 0 37 16 80 0 48

Tabel 47. Fortsat tivt stor andel af prøverne med et lavt kob-
bertal, hvilket kan hænge sammen med, at der 
netop analyseres for kobber på jorder, hvor 
man har mistanke om risiko for kobberman-
gel. Ved meget høje kobbertal kan der opstå 
skader på afgrøden ved kobberforgiftning. De 
høje kobbertal kan afhjælpes ved at afpasse 
kobbertilførslen efter planternes behov. I gen-
nemsnit af alle analyser ligger 26 procent un-
der 2, og 8 procent ligger over 5.
 Indholdet af totalkvælstof i jord kan anven-
des til at fastsætte eftervirkningen af kvælstof 
i stedet for at skulle korrigere ud fra dyrk-
ningshistorien. Ud fra forsøg med stigende 
mængder kvælstof er det beregnet, hvordan 
kvælstofbehovet kan korrigeres på grundlag 
af en bestemmelse af totalkvælstof i den en-
kelte mark i forhold til et gennemsnitsindhold 
af totalkvælstof i jord. Hvis indholdet af to-
talkvælstof er under 0,13 procent, korrigeres 
kvælstofbehovet op i forhold til normen. Er 
indholdet over 0,20 procent, korrigeres be-
hovet ned i forhold til normen. Mellem 1 og 
14 procent af prøverne har værdier lavere end 
0,13 procent, mens 16 til 80 procent af prø-
verne har værdier over 0,20 procent. Antallet 
af totalkvælstofanalyser er dog lavt, specielt 
på Sjælland. Langt hovedparten af prøverne 
er udtaget på kvægbrug i forbindelse med 
undtagelsesbestemmelserne for at have mere 
end 1,7 dyreenhed pr. ha. Derfor må de viste 
indhold af totalkvælstof i jord formodes at 
være betydeligt over gennemsnittet for dansk 
landbrugsjord.
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Kan indsatsen i marken minimeres?

Med de lave kornpriser er det aktuelt at se på, 
om en minimeret indsats i marken giver det 
optimale økonomiske udbytte.
 Igennem de seneste ni år har der været for-
søg med jordbearbejdningsstrategier på de 
samme tre lokaliteter.
 Dyrkning af jorden med eller uden pløj-
ning har i disse fastliggende forsøg ikke haft 
en signifikant indvirkning på udbyttet. Ingen 
pløjning kan derfor være en god mulighed for 
at spare tid i forhold til en god planteetable-
ring.

Hvordan påvirkes pløjelaget ved 
pløjefri dyrkning?
Tre forsøg, som har ligget på samme lokalite-
ter i ni år, viser, at 

der er sket en omfordeling af organisk stof•  
ved pløjefri dyrkning. Der er mere organisk 
stof i det øvre jordlag ved pløjefri dyrkning 
end ved pløjning,
mængden af organisk stof pr. ha i de øverste • 
20 cm jordlag har været den samme, uanset 
om der er pløjet,
der har været en markant formindskelse i • 
jordens porøsitet, hvor der ikke har været 
pløjet,
den forøgede tæthed også har givet anled-• 
ning til en større modstand, målt ved pene-
trometermålinger, i jorden uden pløjning,
der ikke har været en større mængde sam-• 
menhængende makroporer i jorden ved 
pløjefri dyrkning,
mange års undladelse af pløjning ikke har • 
påvirket pløjesålen,
pløjning overordnet set har haft en signifi-• 
kant, positiv effekt på antallet af regnorme.

Kan man bare så direkte i stubben?
En forsøgsserie med fire forsøg med direkte 
såning er startet i 2009. Formålet med for-
søgsserien er at få mere viden om, hvordan 
denne etableringsmetode får størst succes.
 Der er mange faktorer, som skal spille sam-
men for at få et perfekt håndværk og dermed 
tilfredsstillende udbytter. Det er derfor helt 
nødvendigt at koble forsøgsresultaterne til de 
praktiske erfaringer med direkte såning.
 I årets forsøg er udbyttet størst ved harv-
ning i 10 cm dybde forud for etableringen, set 
i forhold til såning direkte i stubben.

Optimal markvanding
I 2009 er der gennemført to vandingsundersø-
gelser. Resultaterne viser, at timing og kend-
skab til teksturen er meget vigtige parametre 
for at opnå en optimal markvanding.
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Jordbearbejdning

Fastliggende forsøg med pløjefri 
dyrkning
I tabel 1 er vist de sidste fem års resultater fra 
tre fastliggende forsøg, hvor de samme jord-
bearbejdningssystemer er anvendt gennem ni 
år. Et af forsøgene har dog ligget i ti år. For-
søgene er gennemført i samarbejde med Aar-
hus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet (DJF) og LRØ. Forsøgene er i 2009 
sået med en HORSCH tandskærssåmaskine. 
De gennemførte behandlinger og anvendte 
maskiner er beskrevet i tabel 1 og 2.
 Forsøgene er placeret på tre lokaliteter tæt 
ved Horsens, og der er i forsøgene i 2009 i lig-
hed med de fleste tidligere år ikke fundet sig-
nifikante forskelle mellem behandlingerne.
 I årets forsøg har der igen været den stør-
ste bestand af græsukrudt i forsøgsled 3. I 
dette forsøgsled er der kun stubharvet og ikke 
sprøjtet med glyphosat. Se Tabelbilaget, tabel 
O1.
 I figur 1 ses det, at der stort set er opnået 
samme udbytte, uanset hvilken jordbearbejd-
ningsmetode der er anvendt. Der har dog væ-

ret en tydelig tendens til stigende problemer 
med kvik i de parceller (forsøgsled 3), der 
ikke er sprøjtet med glyphosat, hvilket også 
påvirker udbyttet negativt.

Tabel 1. Fastliggende forsøg med pløjefri dyrkning. (O1, O2)

Reduceret jordbearbejdning

Udbytte og merudbytte, hkg pr. ha

2000,
vårbyg 

2001,
vinterhvede

2002,
vårbyg

2003,
vinterhvede

2004,
vinterhvede

2000-2004. Antal forsøg 1 3 3 3 3
1. Pløjning. Kombiharve/såmaskine  68,1 88,4 52,1 72,4 80,9
2. Tung tallerkenharve. Kombiharve/såmaskine (Dalbo) 2,5 -0,2 -7,6 -1,0 0,9
3. Stubharvning. Skiveskærssåmaskine (Kultiseeder) 0,8 -0,7 -4,2 5,9 1,4
4. Stubharvning. Tandskærssåmaskine (Horsch) 2,2 -0,1 -5,2 6,2 1,2
5. Direkte såning. Vingeskærssåmaskine (Köckerling)1) 6,7 1,4 -6,7 9,1 2,1
LSD ns ns ns ns ns

Reduceret jordbearbejdning

Udbytte og merudbytte, hkg pr. ha

2005,
vårbyg 

2006,
vinterbyg

2007,
vinterraps

2008,
vinterhvede

2009, 
vinterhvede

2005-2009. Antal forsøg 3 3 2 3 3
1. Pløjning. Kombiharve/såmaskine  68,8 72,1 43,0 92,6 79,3
2. Pløjning efter 5 år uden pløjning. Kombiharve/såmaskine2)

1 gang stubharvning. Tandskærssåmaskine (Horsch) (2006)3)   0,0 -3,3 1,2 7,0 -1,2
3. 3 gange stubharvning. Tandskærssåmaskine (Horsch) -2,3 -2,8 -2,5 1,8 -5,1
4. 2 gange stubharvning. Tandskærssåmaskine (Horsch)3) -2,0 -2,5 -0,2 -2,6 -1,6
5. 1 gang stubharvning. Tandskærssåmaskine (Horsch)3) -1,0 -2,4 -1,6 -0,5 1,1
LSD ns ns ns ns ns 

1) Fra og med 2003 er der gennemført en stubbearbejdning lige efter høst.
2) Pløjet den 14. december 2004.
3) Hvert år sprøjtet med glyphosat efter høst.
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Figur 1. Udbytter ved de forskellige jordbe-
arbejdningsstrategier i fastliggende forsøg. 
Forsøgslednumrene refererer til forsøgsled-
dene i tabel 2.



264

Kulturteknik

Resultaterne viser, at pløjning en gang imel-
lem (forsøgsled 2) ikke påvirker udbytterne 
negativt. Pløjning sent efterår forud for vår-
byg har i nogle andre tilfælde haft en god be-
kæmpende effekt over for græsser som enårig 
rapgræs og hejrearterne.
 Dyrkning af jorden med eller uden pløjning 
har i disse fastliggende forsøg ikke en signi-
fikant indvirkning på udbyttet. Ingen pløjning 
kan derfor være en god mulighed for at spare 
tid i forhold til en rettidig planteetablering. 
Forsøgene viser også, at en pløjning ikke 
ændrer på forholdene på en måde, så det har 
betydning for udbyttet. Det kan efter visse 
afgrøder, som for eksempel græsfrø, være en 
fordel at bruge ploven frem for en del harv-
ninger.

Jordbearbejdningens indflydelse på 
jordens organiske stofpulje, jord-
strukturen og regnormeaktiviteten
Af seniorforsker Per Schjønning1), professor 
Martin Holmstrup2) og forskningskoordina-
tor Ole Green1), Aarhus Universitet, 1) Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) og 
2) Dan marks Miljøundersøgelser (DMU)

I et samarbejdsprojekt mellem Landscentret, 
DJF og DMU er det undersøgt, hvordan de 
forskellige jordbearbejdningsstrategier over 
en årrække påvirker jordens organiske stof-
pulje, jordstrukturen og regnormeaktiviteten.

Organisk stof og jordstruktur
I 2009 er der foretaget en række jordfysiske 
analyser i de tre tidligere omtalte forsøg.
 I tabel 3 ses resultater fra målinger af jor-
dens indhold af organisk stof efter ni års 
forskellige jordbearbejdningsmetoder. I for-
søgene er bearbejdningsdybden i forsøgsled-
dene uden pløjning målt til cirka 6 cm. I alle 
tre forsøg er der et signifikant højere indhold 

Tabel 2. Anvendte maskiner i forsøget i tabel 1

Forsøgsled Maskine Fabrikat Type Arbejdsbredde Listepris, kr.

1. Plov Kverneland 4-furet 16" 1,6 m 152.000
Kombiharve Doublet Record CombiDan 3000 3,0 m 42.000
Såmaskine Nordsten NS 2140 3,0 m 68.000

2. Stubharve Horsch Terrano 5,0 m 245.000
Plov Kverneland 4-furet 16" 1,6 m 152.000
Kombiharve Doublet Record CombiDan 3000 3,0 m 42.000
Såmaskine Nordsten NS 2140 3,0 m 68.000

3. Stubharve Kongskilde VibroTill 2800 5,0 m 130.000
Tandsskærssåmaskine Horsch Sprinter 4ST 4,0 m 390.000

4. og 5. Stubharve Horsch Terrano 5,0 m 253.000
Tandsskærssåmaskine Horsch Sprinter 4ST 4,0 m 390.000

Tabel 3. Jordens humusindhold

Lokalitet Jordlag
Humus, pct.1) Humus, ton pr. ha1)

reduceret pløjet reduceret pløjet

Bygholm Landbrugsskole, JB 6 Øvre 3,61a2)
3,00b2) 81,7a 81,7a

Nedre 2,78c2)

Forskningscenter Bygholm, JB 6 Øvre 3,32a 2,80b 78,6a 79,8aNedre 2,56c
Lund, JB 4 Øvre 3,83a 3,24b 81,4a 85,1aNedre 2,86b

1) Jordens humusindhold er angivet dels som målte koncentrationer i de respektive jordlag, dels som ton pr. ha for de øverste 20 cm jord. 
2) Tal, efterfulgt med samme bogstav inden for samme forsøgssted, er ikke statistisk signifikant forskellige. (P = 0,05).
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af organisk stof i det øvre, bearbejdede lag i 
forsøgsleddene uden pløjning, sammenlig-
net med det pløjede forsøgsled. Derimod er 
indholdet af organisk stof i dybden fra 6 cm 
og ned til den tidligere pløjedybde (cirka 20 
cm) ved pløjefri dyrkning lavere end i både 
det overliggende jordlag og i den pløjede jord. 
Når mængden af organisk stof pr. ha beregnes 
i de øverste 20 cm jordlag og korrigeres med 
hensyn til volumenvægt, er der samlet set ikke 
forskel på de to bearbejdningsmetoder.
 I foråret 2009 er der udtaget uforstyrrede 
jordprøver i stålcylindre til måling af en ræk-
ke egenskaber ved jordstrukturen. Tabel 4 
viser resultaterne for jordlaget i 14 til 18 cm 
jorddybde, dvs. i pløjet jord og i det lag, der 
gennem ni år ikke har været bearbejdet ved 
dyrkning uden pløjning. På alle tre forsøgs-
steder har der været en markant formindskel-
se i jordens porøsitet, hvor der ikke er pløjet. 
Den forøgede tæthed har givet anledning til 
en mekanisk meget stærkere jord, hvilket er 
målt med et penetrometer i september 2009. 

Jordens vandindhold har på det tidspunkt væ-
ret ens i pløjet og pløjefri jord, selv om jorden 
ikke har været helt opfugtet til forårets vand-
indhold. En penetreringsmodstand på over 1,5 
MPa kan virke begrænsende på rodvæksten, 
hvilket gør reduceret jordbearbejdning pro-
blematisk på en række danske jorde.
 Forårets vandindhold har været det samme 
i pløjet og upløjet jord (tabel 4), men der har 
været en tendens til et mindsket rumfang af 
luftfyldte porer ved begge metoder (statistisk 
sikker for forsøget i Lund). Normalt betragtes 
et luftindhold på over 0,1 m3 pr. m3 at være 
over den kritiske grænse for iltforsyningen 
til mikroorganismer og planterødder. En høj 
luftpermeabilitet og især poreorganisationen, 
beregnet som luftpermeabilitet divideret med 
luftfyldt porerumfang, er udtryk for mange 
sammenhængende store porer. Ofte anføres 
en forøget sammenhæng mellem jordens ma-
kroporer som en positiv gevinst ved overgan-
gen til reduceret bearbejdningsdybde, men det 
kan ikke bekræftes ved de aktuelle målinger. 

Tabel 4. Udvalgte egenskaber ved jordstrukturen i 14 til 18 cm dybde1)

Lokalitet Bearbejd-
ning

Vand Luft Porøsitet Luft-
permeabilitet

Pore-
organisation

Penetrerings-
modstand

m3/m3 μm2 MPa

Bygholm Landbrugsskole Pløjet 0,273a2) 0,196a 0,47a 14,6a 75,9a 0,93b
Reduceret 0,270a 0,160a 0,420b2) 8,9a 56,8a 2,64a

Forskningscenter Bygholm Pløjet 0,270a 0,189a 0,460a 23,8a 136,8a 0,99b
Reduceret 0,255a 0,137a 0,392b 15,0a 114,8a 2,71a

Lund Pløjet 0,268a 0,247a 0,515a 29,6a 121,7a ikke målt
Reduceret 0,266a 0,187b 0,452b 9,4a 50,7a ikke målt

1)  Udvalgte egenskaber ved jordstrukturen i 14 til 18 cm jorddybde, målt i laboratoriet efter udtagning af jordprøver ved forårets vandindhold. 
En undtagelse er penetreringsmodstanden, der er målt i september ved et ensartet, men lavere vandindhold for begge bearbejdninger.

2) Tal, efterfulgt med samme bogstav inden for samme forsøgssted, er ikke statistisk signifikant forskellige (P = 0,05).

Tabel 5. Udvalgte egenskaber ved jordstrukturen i 28 til 32 cm dybde1)

Lokalitet Bearbejd-
ning

Vand Luft Porøsitet Luft-
permeabilitet

Pore-
organisation

Penetrerings-
modstand

m3/m3 μm2 MPa

Bygholm Landbrugsskole Pløjet 0,262 0,168 0,431 6,8 41,4 2,42
Reduceret 0,269 0,159 0,428 10,8 68,8 2,41

Forskningscenter Bygholm Pløjet 0,267 0,143 0,410 21,2 159,4 2,37
Reduceret 0,257 0,141 0,398 18,5 141,7 2,73

Lund Pløjet 0,281 0,181 0,462 14,6 83,2 ikke målt
Reduceret 0,260 0,184 0,444 26,2 146,5 ikke målt

1)  Udvalgte egenskaber ved jordstrukturen i 28 til 32 cm jorddybde målt i laboratoriet efter udtagning af jordprøver ved forårets vandindhold. 
En undtagelse er penetreringsmodstanden, der er målt i september ved et ensartet, men lavere vandindhold for begge bearbejdninger. 
For ingen af de anførte egenskaber har der været statistisk signifikant forskel (P = 0,05) mellem jordbearbejdningerne.



266

Kulturteknik

Se tabel 4. Det skal bemærkes, at de foretagne 
undersøgelser ikke kan sige noget om for ek-
sempel bortledning af overskudsnedbør, hvor 
lodrette grovporer i en større skala, end der 
her er undersøgt, kommer i spil.
 Tabel 5 viser de samme jordegenskaber 
som i tabel 4, men for jordlaget i 28 til 32 cm 
dybde. Mange års pløjefri dyrkning anføres 
ofte at give anledning til mindskelse af de 
negative effekter af en pløjesål. Noget sådant 
kan dog ikke spores i de aktuelle forsøg.

Regnorme
De to forskellige jordbearbejdningsmetoder 
har haft signifikant betydning på det samlede 
antal regnorme på de tre lokaliteter, men ikke 
for den samlede regnormebiomasse. Regnor-
mene har ikke reageret ens på jordbearbejd-
ningmetoderne på de tre lokaliteter. Pløjning 
har hæmmet antallet af regnorme i forsøget på 
Forskningscenter Bygholm, mens det modsat-
te gør sig gældende på de to andre lokaliteter. 
Se figur 2. Overordnet set har pløjning dog 
haft en signifikant positiv effekt på antallet af 
regnorme (224 mod 161 pr. m2 i de øverligt 
bearbejdede parceller). 
 Mange andre undersøgelser har vist, at arter 
som stor regnorm (L. terrestris), der etablerer 
og bebor et permanent, lodret gående gang-
system, som regel bliver negativt påvirket af 
pløjning og anden dybtgående, mekanisk for-
styrrelse af jorden. Disse forsøg viser samme 
tendens, idet der er væsentligt færre og min-
dre biomasse af stor regnorm i de pløjede par-
celler (forsøgsled 1) end i de mere øverligt be-
arbejdede parceller (forsøgsled 4). De øvrige 
arter, som ikke er afhængige af permanente 
gangsystemer, og som fortrinsvis findes i de 
øverste 10 til 20 cm af jorden, har tilsynela-
dende haft bedre betingelser i de pløjede par-
celler.

Fastliggende demonstrationer med 
pløjning kontra ingen pløjning
I tabel 6 ses resultaterne af fastliggende de-
monstrationsarealer, hvor udbyttet efter pløj-
ning er sammenlignet med udbyttet uden 
pløjning. Demonstrationerne er anlagt i stor-
parceller med tre gentagelser i hele markens 
længde. Den pløjefri dyrkning er gennemført 

med forskellige teknikker på de enkelte de-
monstrationsarealer. Foruden udbytte er der 
registreret forekomst af ukrudt og sygdomme. 
Demonstrationsarealerne, som blev anlagt i 
2002, omfatter desuden et led, hvor pløjning 
hvert andet år er undersøgt.
 På demonstrationsarealet i Svinninge/Jer-
slev, JB 7, på Sjælland har årets afgrøde væ-
ret vårbyg efter vinterhvede. Udbyttet er 50,6 
hkg pr. ha i det pløjede led og 53,1 hkg pr. ha 
i det upløjede led. Denne demonstration har i 
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Figur 2. Gennemsnitligt antal (øverste del-
figur) og biomasse (nederste delfigur) af 
regnorme i parceller, behandlet med pløjning 
(forsøgsled 1) og Horsch Terrano harve (for-
søgsled 4). I hvert forsøgsled er der udtaget to 
jordprøver (25 gange 25 cm) til 30 cm dybde. 
Jordprøverne er blevet håndsorteret i mar-
ken, hvorefter regnorme er blevet artsbestemt 
og vejet (friskvægt) i laboratoriet. På figuren 
er standardafvigelsen markeret med lodrette 
streger.
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Tabel 6. Oversigt over fastliggende demonstrationsarealer, 7 til 11 år. (O3, O4, O5)

Reduceret jordbearbejdning

Jerslev, JB 7 Aulum, JB 3 Vipperød, JB 6

Udb. og merudbytte,
hkg pr. ha

Udb. og merudbytte,
hkg pr. ha

Udb. og merudbytte,
hkg pr. ha

2009. 3 demonstrationer Vårbyg Vårbyg Vinterraps
1. Traditionel jordbearbejdning med pløjning 50,6 63,4 43,2
2. Reduceret jordbearbejdning, ingen pløjning 2,5 -11,7 3,0
3. Pløjning hvert andet år, ingen pløjning 2009 - - -1,3
4. Pløjning hvert andet år, pløjning 2009 - -0,8 - 

2008. 3 demonstrationer Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg
1. Traditionel jordbearbejdning med pløjning 88,1 71,6 50,1
2. Reduceret jordbearbejdning, ingen pløjning -7,9 -2,4 16,3
3. Pløjning hvert andet år, ingen pløjning 2008 - -8,2  -
4. Pløjning hvert andet år, pløjning 2008 - - 16,0

2007. 3 demonstrationer Vinterraps Vårbyg Vårbyg
1. Traditionel jordbearbejdning med pløjning 35,9 53,8 61,0
2. Reduceret jordbearbejdning, ingen pløjning -3,0 -4,1 -1,7
3. Pløjning hvert andet år, ingen pløjning 2007 -  - -5,0
4. Pløjning hvert andet år, pløjning 2007 - 2,6 - 

2006. 3 demonstrationer Vårbyg Vinterbyg Vinterhvede
1. Traditionel jordbearbejdning med pløjning 58,0 63,8 72,5
2. Reduceret jordbearbejdning, ingen pløjning 5,3 -12,5 9,9
3. Pløjning hvert andet år, ingen pløjning 2006 - 1,8  -
4. Pløjning hvert andet år, pløjning 2006 - - 13,4

2005. 3 demonstrationer Vårbyg Vinterhvede Vinterraps
1. Traditionel jordbearbejdning med pløjning 63,7 73,1 20,0
2. Reduceret jordbearbejdning, ingen pløjning 3,6 1,7 11,4
3. Pløjning hvert andet år, ingen pløjning 2005 -  - 7,9
4. Pløjning hvert andet år, pløjning 2005 - 0,5 - 

2004. 3 demonstrationer Vinterhvede Vinterraps Vårbyg
1. Traditionel jordbearbejdning med pløjning 73,8 44,3 50,7
2. Reduceret jordbearbejdning, ingen pløjning 5,3 -10,7 -2,8
3. Pløjning hvert andet år, ingen pløjning 2004 - -0,2  -
4. Pløjning hvert andet år, pløjning 2004 - - 2,6

2003. 3 demonstrationer Vinterhvede Vinterbyg Vinterhvede
1. Traditionel jordbearbejdning med pløjning 95,5 49,6 79,9
2. Reduceret jordbearbejdning, ingen pløjning -8,4 1,2 -7,2
3. Pløjning hvert andet år, ingen pløjning 2003 -  - -9,4
4. Pløjning hvert andet år, pløjning 2003 - 0,7 - 

2002. 2 demonstrationer Vårbyg Triticale
1. Traditionel jordbearbejdning med pløjning 47,0 53,1  -
2. Reduceret jordbearbejdning, ingen pløjning -2,4 -0,8 - 
3. Pløjning hvert andet år, ingen pløjning 2002 - -0,2 - 

2001. 1 demonstration Vårbyg
1. Traditionel jordbearbejdning med pløjning 62,6 -  -
2. Reduceret jordbearbejdning, ingen pløjning 9,0 -  -

2000. 1 demonstration Sukkerroer
1. Traditionel jordbearbejdning med pløjning 548 -  -
2. Reduceret jordbearbejdning, ingen pløjning 88 - - 

1999. 1 demonstration Vinterhvede
1. Traditionel jordbearbejdning med pløjning 55,7 -  -
2. Reduceret jordbearbejdning, ingen pløjning 1,2 - - 
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2009 ligget på arealet i 11 år. I syv ud af de 11 
år har udbyttet været størst i den ikke pløjede 
del.
 I Aulum, JB 3, har afgrøden dette år været 
vårbyg efter vinterbyg. Det pløjede led 1 gi-
ver 63,4 hkg pr. ha, mens det upløjede led 2 
giver 51,7 hkg pr. ha. Fremspiringen har været 
senere og plantebestanden mindre i det uplø-
jede led. Midt i juli har det upløjede led visse 
steder været bagud i udviklingen. Denne de-
monstration har i 2009 ligget på arealet i otte 
år. I seks ud af de otte år har der været mindre 
udbytte i det upløjede led. I led 3, pløjning 
hvert andet år, er der pløjet i år. Udbyttet er 
62,5 hkg pr. ha.
 I Vipperød, JB 6, har årets afgrøde været 
vinterraps efter vårbyg. I det pløjede led er 
udbyttet 43,2 hkg pr. ha, og i det upløjede led 
er udbyttet 46,2 hkg pr. ha. Denne demonstra-
tion har i 2009 ligget på arealet i syv år. I tre 
ud af de syv år har der været mindre udbytte i 
det upløjede led. Udbyttet i led 3, der dette år 
ikke er pløjet, er 42 hkg pr. ha.

Etableringsmetoder i vinterraps
Der er i 2009 kun gennemført et forsøg med 
etableringsmetoder i vinterraps. Der er hø-
stet et signifikant mindre udbytte efter grub-
besåning end efter både skiveskærssåning 
og tandskærssåning ved såning i harvet og 
pløjet jord. I forsøget er der endvidere høstet 
et signifikant større udbytte efter skiveskærs-
såning, sammenlignet med efter henholdsvis 
tandskærssåning og grubbesåning, hvor der 
ikke er gennemført jordbearbejdning forud 
for såning. Resultaterne fra forsøget i 2009 er 
vist i afsnittet om raps.

Direkte såning
Der er en stigende interesse for at etablere 
afgrøder direkte i stubben uden forudgående 
jordbearbejdning.
 Der har gennem tiden været udført en del 
landsforsøg med direkte såning af forskellige 
afgrøder. I perioden 1981 til 1986 blev der 
gjort en stor indsats for at belyse etablerings-
metoden. Forsøgene viste, at det kan lykkes 
at få et tilfredsstillende udbytte ved direkte 
såning. Dog vil det give et kraftigt fald i dyrk-
ningssikkerheden, hvis harvning og pløjning 

udelades. Den overordnede konklusion på 
forsøgene fra firserne var, at der i vårbyg var 
en tydelig udbyttenedgang, mens der i vinter-
hvede ikke fandtes væsentlig forskel på ud-
byttet i forhold til pløjning. Vinterbyg indtog 
en mellemposition med tydelig udbyttened-
gang ved direkte såning, men nedgangen var 
mindre end i vårbyg. Forsøgene blev udført 
på JB 1 til 7. Se Oversigt over Landsforsø-
gene 1986, side 58 og 59.
 Der er mange forhold, som skal gå op i en 
højere enhed, hvis direkte såning skal lykkes. 
I en ny forsøgsserie, anlagt i 2009, med di-
rekte såning skal det belyses, hvordan denne 
etableringsmetode får størst succes.
 I forsøgsserien sammenlignes etablering 
af vårbyg ved en forudgående harvning i 10 
cm dybde med etablering ved direkte såning. 
Såning i de harvede forsøgsled og i et af for-
søgsleddene med direkte såning i stubben er 
foretaget med en Väderstad Rapid. Väderstad 
Rapid er en almindeligt kendt skiveskærsså-
maskine, men den er ikke bygget specielt til 
direkte såning. Den er et godt bud på en ma-
skine, som formodes at kunne klare opgaven 
og samtidig ikke vil kræve nyinvestering hos 
mange landmænd. 
 I det andet forsøgsled er der sået direkte i 
stubben med en såmaskine, som er special-
bygget til direkte såning, i dette tilfælde en 
Juri MP 3.20 maskine fra Argentina. Juri-
maskinen har dobbelte skiveskær. Maskinen 
kan køre med højt skærtryk, som muliggør 

Direkte såning i stubben med en Väder-
stad Rapid. (Foto: Janne Aalborg Nielsen, 
Landscentret, Planteproduktion).
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gennemskæring af mange afgrøderester. De 
skråtstillede trykruller skal sikre tildækning 
af kernerne.
 Netop tildækningen af kernerne er en af 
udfordringerne ved direkte såning. Hvis så-
maskinen ikke kan få fat i jord til at dække 
sårillen med, bliver kernerne ikke dækkede, 
og det gør etableringen mere usikker.
 Forsøgene er anlagt på arealer, som er dyr-
ket pløjefrit i minimum fem år. Udover de to 
såmaskiner, som er anvendt i forsøget, findes 
der flere andre såmaskiner på markedet, som 
kan etablere afgrøden direkte i stubben.
  Årets forsøg viser, at der er signifikant stør-
re udbytte, hvor der er harvet i 10 cm dybde 
forud for etablering af vårbyg, i forhold til en 
etablering direkte i stubben. Såmaskinen har 
ingen betydning for det høstede udbytte. Der 
er dog stor forskel på de høstede udbytter i de 
tre forsøg med vårbyg. Se tabel 7.
 Der er ikke placeret gødning ved etablering 
af vårbyggen for at sikre en ens tildeling af 
gødning i alle forsøgsled. I praksis vil man 
placere gødning ved etablering af vårbyg di-
rekte i stubben, men udbyttenedgangen ved 
direkte såning i disse forsøg kan ikke tilskri-
ves manglende effekt af gødningen. 
 Der er en meget stor variation i udbytterne i 
forsøget i Bleld, hvilket i dette forsøg betyder, 
at effekten af jordbearbejdningen på udbyttet 
ikke er signifikant.

I Bleld og Hammel har plantebestanden væ-
ret tilfredsstillende i det harvede forsøgsled, 
mens den har været til den lave side i forsøgs-
leddene, som er blevet sået direkte. I Køng 
har der været en fin plantebestand, endda ret 
stor i forsøgsleddene, sået med Juri MP 3.20. 
Planterne har efterfølgende ikke busket sig 
optimalt.
 Stubben fra forfrugten har været højest, og 
mængden af afgrøderester på jorden har været 
størst i Køng, som også er det forsøg, der gi-
ver størst udbytte.
 Der er også gennemført et forsøg i havre. 
I dette forsøg er der et lille udbytte og nær-
mest ingen udbytteforskel ved de forskellige 
etableringsmetoder. Se Tabelbilaget, tabel 
O6. Der har været problemer med rodukrudt i 
havreforsøget, men det er bekæmpet tilfreds-
stillende. Ellers har der ikke været bemærkel-
sesværdige ukrudtsproblemer i forsøgsserien.
 Forsøgene, anlagt i 2009, er alle fire sået i 
en meget tør periode i foråret.
 Der er udtaget prøver til analyser for Fusa-
rium i forsøgsleddet med 10 cm harvning. 
Indholdet af fusariumtoksiner ligger på et me-
get lavt niveau og under de vejledende græn-
seværdier for svin. Dog er der et relativt højt 
indhold af HT-2 toksin i forsøget i Bleld. Se 
Tabelbilaget, tabel O6. Der findes ikke græn-
seværdier for dette toksin.

En såmaskine, specielt udviklet til direkte så-
ning, er anvendt i et af forsøgsleddene. De 
skråtstillede trykruller skal sikre tildækning 
af kernerne. (Foto: Janne Aalborg Nielsen, 
Landscentret, Planteproduktion).

Til venstre ses et vellykket resultat af direkte 
såning. Kernerne ligger godt tildækket i den 
lille jordvold. Til højre ses en mislykket etable-
ring. Kernerne ligger blottet i en åben sårille. 
(Fotos: Janne Aalborg Nielsen, Landscentret, 
Planteproduktion).
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Forsøgene fortsætter på samme lokaliteter, og 
der er således etableret vinterbyg på en loka-
litet, vinterraps på en lokalitet og vinterhvede 
på to lokaliteter her i efteråret. De kommende 
forsøgsår vil vise, om der bliver problemer 
med ukrudt på arealerne.
 I praksis er der mange faktorer, som skal 
spille sammen for at få et perfekt håndværk 
og dermed tilfredsstillende udbytter ved di-
rekte såning. Det er derfor helt nødvendigt at 
koble forsøgsresultaterne til de praktiske erfa-
ringer.

Markvanding
I 2009 er vandingssæsonen nogle steder star-
tet allerede midt i april. Forsommeren har væ-
ret meget tør, og der har været stor fokus på 
markvanding.
 En optimal effekt af markvanding opnås 
kun, hvis vandingen styres rigtigt. For at de-
monstrere betydningen af optimal vanding er 

der registreret udbytte i to vandingsundersø-
gelser i vårbyg på JB 1. Uvandet er sammen-
lignet med vanding, hvor det er tilstræbt at 
styre efter IT-hjælpeværktøjet Vandregnskab 
Online, som findes på www.planteit.dk. Pro-
grammets standardindstillinger med hensyn 
til plantetilgængelig vandmængde på JB 1 er 
anvendt.
 Resultaterne er vist i tabel 8. 
 I Bylderup-Bov er udbyttet stort, og der op-
nås også et pænt merudbytte for vandingen. I 
Vandel er udbyttet meget lille, og der opnås 
ikke væsentligt merudbytte for at vande.
 En teksturanalyse for lokaliteterne viser, at 
jorden i Bylderup-Bov er JB 3 i underjorden 
og JB 1 i overjorden, mens jorden i Vandel 
er JB 1 i både over- og underjord. Se Tabel-
bilaget, tabel O7. Jorden i Bylderup-Bov har 
således en noget større rodzonekapacitet end 
jorden i Vandel.
 Ved at anvende muligheden for at indtaste 
teksturanalysen i Vandregnskab Online for de 
to lokaliteter sammen med de aktuelle van-
dinger fås de vandbalancer, som ses i figur 3 
og 4.
 I figur 3 ses, at vandingerne i Bylderup-Bov 
er meget tæt på at give den optimale vandba-
lance for afgrøden. Der er da også opnået et 
rimeligt merudbytte på 14 hkg pr. ha for at 
vande. Se tabel 8.

Tabel 7. Direkte såning. (O6)

Vårbyg

Plantebestand,
planter pr. m2 

Udb. og merudbytte,
hkg kerne pr. ha

Udb. og 
merudbytte,

hkg kerne pr. ha

Hammel1) Bleld1) Køng1) Hammel Bleld Køng Gennemsnit,
alle tre forsøg

2009. 3 forsøg
1. Harvning 10 cm, Väderstad Rapid 237 273 263 47,7 50,1 67,8 55,2
3. Direkte såning, Väderstad Rapid 233 241 268 -4,2 -17,2 -6,8 -9,4
2. Direkte såning, Juri MP 3.20 203 253 373 -6,4 -15,7 -10,1 -10,7
LSD 4,8 ns 3,8 8,0

1) Hammel JB 7, Bleld JB 7, Køng JB 4.

Forsommeren 2009 har været meget tør. 
(Foto: Janne Aalborg Nielsen, Landscentret, 
Planteproduktion).

Tabel 8. Vandingsundersøgelser i vårbyg. (O7)

Vårbyg Udb. og merudb., hkg pr ha

2009. 2 undersøgelser Bylderup-Bov Vandel
Ingen vanding 61,9 30,0
Vandet1) 14,0  5,1

1)  Bylderup-Bov: 30 mm 1/6, 30 mm 9/6, 30 mm 30/6. I alt 90 mm. 
Vandel: 25 mm 9/6, 25 mm 24/6, 25 mm 29/6. I alt 75 mm.
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Figur 4 viser, at vandingen i Vandel ikke har 
været optimal. Den første vanding er kommet 
for sent. Vandbalanceunderskuddet er så stort, 
at der er sket uoprettelig skade på afgrøden. 
De efterfølgende vandinger er heller ikke til-
strækkelige til at få vandbalanceunderskuddet 
op over det maksimalt tålelige (den sorte streg 
i figur 4). Denne utilstrækkelige vanding fø-
rer til et meget lavt merudbytte for vanding på 
kun 5,1 hkg pr. ha og er ikke rentabel.
 I figur 5 er den teoretisk optimale vanding 
af arealet i Vandel illustreret. Første vanding 
skulle allerede udføres den 30. maj, og der 

skulle vandes fem gange. Med denne van-
dingsstrategi kan det lykkes at holde vandba-
lanceunderskuddet under det maksimalt tåle-
lige.
 I ældre vandingsforsøg på Jyndevad For-
søgsstation, hvor jordtypen er grovsandet JB 
1 i både over- og underjord, er der opnået 23 
kg kerne i merudbytte pr. ha pr. mm vand, der 
er vandet med. I Vandel, hvor jordtypen også 
er JB 1 i over- og underjord, er der formo-
dentlig et uudnyttet potentiale, som kan sam-
menlignes med de 23 kg kerne, der er opnået 
på samme jordtype på Jyndevad Forsøgssta-

Figur 3. Den aktuelle vandbalance for Bylderup-Bov. JB 1 overjord, JB 3 underjord. Den plan-
tetilgængelige vandmængde er beregnet til 90 mm. De tre lodrette, røde streger markerer van-
dingerne. Den sorte, vandrette streg markerer det maksimale, tålelige vandbalanceunderskud 
på 45 mm. Der er vandet med i alt 90 mm, fordelt på tre vandinger.
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Figur 4. Den aktuelle vandbalance for Vandel. JB 1 overjord, JB 1 underjord. Den plantetil-
gængelige vandmængde er beregnet til 50 mm. De tre lodrette, røde streger markerer vandin-
gerne. Den sorte, vandrette streg markerer det maksimale, tålelige vandbalanceunderskud på 
25 mm. Der er vandet med i alt 75 mm, fordelt på tre vandinger.
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tion. Den optimale vandingsmængde i Vandel 
er beregnet til 125 mm. Se figur 5. Dermed 
er der et potentiale på 125 mm gange 23 kg 
kerne pr. ha pr. mm lig med et potentielt mer-
udbytte på 28,8 hkg pr. ha. Med den aktuelle 
vanding er der kun opnået 5,1 hkg pr. ha. Se 
tabel 8.
 Resultaterne viser, at en optimal mark-
vanding kræver timing og et godt kendskab 
til jordens tekstur. IT-hjælpeværktøjet Vand-
regnskab Online giver gode muligheder for en 
optimal styring af vandingen. Ved at anvende 
teksturanalyser i vandingsregnskabet øges 
muligheden for at opnå et rentabelt merud-
bytte.

Læplantning
I sæsonen 2008 til 2009 er der i alt anvendt 
cirka 1.027.000 planter til etablering af le-
vende hegn og småplantninger. Tallene i tabel 
9 er baseret på tal fra Plantning & Landskab, 
Landsforeningen. Hertil kommer en del indi-
viduelle plantninger, der ikke fremgår af ne-
denstående statistik.
 Det er stadig de 3-rækkede læhegn, der er 
de mest populære. Det ses af tabel 9, at der 
bliver plantet knap tre gange så mange 3-ræk-
kede hegn som 6-rækkede og knap en halv 
gang så mange som af de mindre hegn.
 Ligeledes viser tabellen, at langt hovedpar-
ten af plantningerne sker i Midt- og Vestjyl-

Tabel 9. Kollektive læplantningsaktiviteter

Region

Kollektiv læplantning 2008-2009

I alt, 1.000 
planterMindre hegn, 

1.000 planter
Mindre hegn,

km
3-rækkede 

læhegn,
1.000 planter

3-rækkede 
læhegn, km

6-rækkede 
læhegn inkl. 

småplantninger,
1.000 planter

6-rækkede
læhegn inkl.

småplantninger,
km

Nordjylland 27 27 70 23 86 14 183
Midt-Vest 49 49 294 98 171 29 515
Sydjylland 0 0 51 17 23 4 75
Østjylland 15 15 47 16 31 5 93
Øerne Øst 15 15 39 13 76 13 130
Fyn 0 0 21 7 11 2 32
Danmark 105 105 524 175 398 66 1.027

Figur 5. Den teoretiske optimale vandbalance for Vandel. JB 1 overjord, JB 1 underjord. Den 
plantetilgængelige vandmængde er beregnet til 50 mm. De fem lodrette, røde streger markerer 
vandingerne. Den sorte, vandrette streg markerer det maksimale, tålelige vandbalanceunder-
skud på 25 mm. Der er vandet med i alt 125 mm, fordelt på fem vandinger.
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land, der står for cirka to tredjedel af plantnin-
gerne.

Vedligeholdelse af løvtræshegn
Det er ikke nok, at der bliver etableret nye, le-
vende hegn eller småplantninger. Manglende 
eller forkert vedligeholdelse kan på få år øde-
lægge de fleste af hegnets gode egenskaber og 
afkorte levetiden. 
 For at få succes med nye plantninger er 
det afgørende at holde dem fri for ukrudt i de 
første tre til fire år. Plantningerne vil herefter 
være i god vækst, og vedligeholdelsen i form 
af beskæring og udtynding i de følgende år vil 
være væsentligt mindre tidskrævende. 
 Læs mere på Plantning og Landskab, 
Landsforeningens hjemmeside: www.plant-
ningoglandskab.dk.

Vedligeholdelse af løvtræshegnVedligeholdelse af løvtræshegn

B

C

A

Figur 6. Tre udsnit, der illustrerer vedlige-
holdelse af løvtræshegn. Den fulde vejledning 
kan ses i pjecen ‘Vedligeholdelse af løvtræs-
hegn, sidebeskæring og udtynding af løvtræs-
hegn’, som er udgivet af Plantning og Land-
skab, Landsforeningen. A: Efter fem til otte år 
vil de hurtigt voksende ammetræer, markeret 
med rødt, ofte presse hegnets blivende træer 
og buske. B: Når hegnet er 8 til 12 år, kan 
halvdelen af ammetræerne fjernes helt. De 
resterende ammetræer opstammes yderligere 
(markeret med rødt). C: Efter 10 til 15 år vil 
hegnet i de fleste tilfælde kunne undvære de 
resterende ammetræer, som derfor kan fjernes 
helt (markeret med rødt). De blivende træer 
er markeret med blåt på tegningen.
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Økologisk dyrkning – gødskning af vintersæd, blandinger af vårsæd og grynhavre

Stor gødningsrespons på højt udbytteniveau

Forsøg med stigende mængder ammonium-
kvælstof til vintersæd med forfrugt kløver-
græs eller korn giver i 2009, bortset fra vin-
tertriticalen, generelt store udbytter på 90 hkg 
pr. ha i flere af forsøgene.
 I alle forsøg har vintertriticalen været stærkt 
angrebet af gulrust, og udbytterne varierer fra 
3 til 40 hkg pr. ha.
 Ved forfrugt kløvergræs er der et signifikant 
merudbytte ved at tildele op til 100 kg ammo-
niumkvælstof pr. ha og op til 200 kg ammoni-
umkvælstof pr. ha, når forfrugten er korn.
 Både vinterrug og vinterhavre giver et stør-
re udbytte end vinterhvede, når forfrugten er 
korn.
 Der har i årets forsøg været en stigende 
mængde ukrudt med stigende tildeling af 
kvælstof og mere ukrudt i vinterhveden end i 
vinterrug og -havre.

Blandinger af vårsædsarter
Vårbyg og vårhvede har været dyrket i blan-
ding med havre og nøgen havre. Udbyttet i 
havre og blandingen af havre/byg er signifi-
kant større end udbyttet i vårhvede i blanding 
med havre. Udbyttet i blandinger med nøgen 
havre er signifikant mindre end udbyttet i 
almindelig havre i renbestand og i blanding 
med vårbyg og vårhvede. Udbyttet i blandin-
gen af nøgen havre og vårbyg er signifikant 
større end blandingen med nøgen havre og 
vårhvede.

Stort udbytte ved tidlig såning af 
havre
Der er gennemført to forsøgsserier med såtider 
i havre med kløvergræs og korn som forfrugt. 
I begge forsøgsserier er udbyttet faldet ved 
de senere såtider. Ved forfrugt kløvergræs er 
der signifikant forskel mellem alle tre såtider. 
Ved forfrugt korn giver den seneste såning det 
signifikant mindste udbytte. Skalprocenten er 
upåvirket af såtiden, men hektolitervægten re-
duceres ved at udsætte såningen. Faldet i hek-
tolitervægt er størst, når forfrugten er korn.

Forsøg beliggende i en vintertriticalemark, 
der er hårdt angrebet af gulrust. (Foto: Inger 
Bertelsen, Landscentret, Økologi).

Gødskning af vintersæd: 
Se tabel 2 og 3.
Blandinger af vårsæd Se tabel 4.
Såtider i grynhavre: Se tabel 7.
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Vårbygsorterne Anakin, Simba og Varberg gi-
ver de største udbytter i årets forsøg.
 Det mindste udbytte er høstet i sorten Fairy-
tale. Der er ikke signifikant forskel i udbyttet 
mellem sorterne. Simba kombinerer et stort 
udbytte, resistens mod havrecystenematoder 
og mindre modtagelighed for bygrust. Anakin 
kombinerer et stort udbytte, højde og resistens 
mod havrecystenematoder. Se tabel 1.

Havresorter
Canyon giver det største udbytte i de økologi-
ske havresortsforsøg. Det mindste udbytte er 
høstet i sorten Freddy. Der er ikke signifikant 
forskel på udbyttet i sorterne. Kombinationen 
af højde, et stort udbytte, god meldugresistens 
og en høj hektolitervægt gør Canyon til en in-
teressant sort. Dominik er resistent mod hav-
recystenematoder.

Vårtriticalesorter
I de økologisk dyrkede sortsforsøg er der af-
prøvet to sorter af vårtriticale, Dublet og Som-
tri. Dublet giver et større udbytte, har en min-
dre vandprocent og et kortere strå end Somtri.

Økologisk dyrkning – sortsforsøg

I havresorten Canyon høstes store kerner

Tabel 1. Fem års forsøg med økologisk dyr-
kede sorter af vårbyg. Forholdstal for udbytte

Vårbyg 2005 2006 2007 2008 2009

Antal forsøg 5 5 3 5 3
Blanding1), hkg pr. ha 53,5 39,7 44,8 37,8 45,8
Blanding1) 100 100 100 100 100
Simba 102 106 101 102 106
Power 100 99 108 95 99
Anakin 102 98 103 106
Fairytale 106 96
Rosalina 104
Varberg 106
Calcule 103
LSD 6 ns 6 7 ns

1)  2005: Power, Otira, Helium, Hydrogen; 2006: Power, Otira, 
Scandium, Hydrogen; 2007: Power, Anakin, Scandium, 
Hydrogen; 2008: Power, Anakin, Scandium, Quench; 2009: 
Power, Anakin, Quench, Fairytale.

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 ten-

dens til nedknækning af strå og aks.

Til maltbyg vælges en sort, der er accep-
teret af aftagerne.

Strategi

Vælg en havresort, der

•  giver et stort og stabilt udbytte over 
flere år,

•  har en god resistens mod meldug og 
havrebladplet,

•  har et stift og langt strå,
•  har resistens mod havrecystenemato-

der.

Til grynhavre vælges en sort med høj 
hektolitervægt.

Strategi

Vælg en vårtriticalesort, der

•  giver et stort og stabilt udbytte over 
flere år,

•  har bedst mulig resistens mod meldug, 
gulrust, brunrust, Septoria og skold-
plet,

•  modner tidligt,
•  har et langt og stift strå.

Strategi

Vårbyg: Se tabel 5.
Vårtriticale: Se tabel 8.
Havre: Se tabel 6.
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Ukrudtskontrol i ærter
Størst reduktion i ukrudtsmængden (biomas-
se) er opnået ved at øge plantetallet i ærter 
fra 60 til 90 planter pr. m2. Der er også ef-
fekt af at så en normalbladet sort (Bohatyr) 
i stedet for en halvbladløs (Exclusive). I to 
forsøg reducerer iblanding af vårhvede udbyt-
tet signifikant, og der er vekselvirkning mel-
lem ærtetype, udsædsmængde og iblanding af 
vårhvede. I to andre forsøg giver Exclusive et 
signifikant større udbytte end Bohatyr, mens 
der ikke er effekt af de to andre faktorer. De 
cirka 60 vårhvedeplanter pr. m2 har ikke væ-
ret tilstrækkeligt til at undgå lejesæd, som har 
været mest udtalt i Bohatyr. Den laveste af-
grødehøjde ved høst har været 10 cm.

Såtid i quinoa
Der er gennemført et forsøg med såtid i 
quinoa. Udbyttet er størst med 32,9 hkg pr. 
ha ved den tidligste såning først i april. Der 
er signifikant forskel på udbyttet mellem de 
forskellige såtider med det største udbytte ved 
den tidlige såning og det mindste udbytte ved 
den sidste såning. Proteinindholdet varierer 
fra 15,3 til 17,2 procent.

Vinterbælgsæd
Der er blandede resultater af screening af vin-
terbælgsædsarter. Vinterlupin har ikke over-
vintret, mens det tre steder har været muligt 
at høste henholdsvis vinterært og vinterheste-
bønne. Vinterhestebønne ser mest lovende ud 
med et gennemsnitligt udbytte på 24,0 hkg pr. 
ha og cirka 14 dage tidligere høst end vårhe-
stebønner. I forsøget med størst udbytte i vin-
terært er der høstet 20,1 hkg pr. ha sidst i juli. 

Økologisk dyrkning – bælgsæd og quinoa

Øget plantetal i markært har reduceret 
ukrudtsmængden

Plantetallet i vinterhestebønner i foråret har 
været cirka 30 ved en udsædsmængde på 60 
spiredygtige frø pr. m2 i begyndelsen af novem-
ber. (Foto: Søren Severin, LandboMidt Øst).

Blomstrende vinterhestebønne sidst i maj med 
gnav af bladrandbiller. (Foto: Søren Severin, 
LandboMidtØst).

Ukrudt i ærter: Se tabel 9.
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Efterafgrøder med dybe rødder – 
eftervirkning
I årets forsøg påvirker eftervirkningen fra ef-
terafgrøderne ikke udbyttet i vårsæden. Der er 
en tendens til, at hvor hvidkløver eller kællin-
getand har været veletableret i 2008, er udbyt-
tet i vårsæd lidt større. Over en treårig periode 
har der ikke været forskel på eftervirkningen 
af de forskellige efterafgrøder, men der er en 
tendens til, at kællingetand giver den bedste 
eftervirkning. I forsøgsserien har referencen 
været alm. rajgræs. Der har således ikke været 
et forsøgsled uden efterafgrøde. Efterafgrø-
derne natlys, havesyre og farvevajd har haft 
svært ved at etablere sig i konkurrence med 
alm. rajgræs og kællingetand.

Afgrøder til biogas
Blandsæd af vintertriticale og vintervikke 
samt gul lupin og stauderug med udlæg af 
rødkløver er afprøvet som biomasseafgrøder 
til biogasanlæg. Det største udbytte i kg tør-
stof pr. ha er høstet i gul lupin og det mindste 
udbytte i stauderug.

Bekæmpelse af rodukrudt
I forsøg og demonstrationer er der afprøvet 
bekæmpelse af følfod, agersvinemælk, ager-
tidsler og kvik. I forsøgene er der ikke ved 
et års indsats opnået en effekt på bestanden 
af følfod. Det kan skyldes, at behandlingerne 
startede sent i efteråret 2008. Mod agersvine-
mælk har der været en positiv effekt af flere af 
behandlingerne. Agertidsler er i de to demon-
strationer blevet reducet, hvor der pløjes mere 
end en gang.

Økologisk dyrkning – rodukrudt, efterafgrøder og biogasafgrøder

God effekt af indsats mod agersvinemælk og tidsler

Flere af de afprøvede strategier mod agersvi-
nemælk har været effektive. Agersvinemælk 
før og efter høst. (Fotos: Anne Mette Frue-
kilde Madsen, Jysk Landbrugsrådgivning og 
Inger Bertelsen, Landscentret, Økologi).
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Udlægsmetoden påvirker ikke udbyttet i første 
brugsår

Størst udbytte i blanding Ø42
I forsøg med udlægsmetoder er der ikke sig-
nifikant forskel på udbytterne i første brugsår. 
Til gengæld er der høstet cirka 30 procent 
større udbytte i blanding Ø42 end i Ø22, men 
med lavere energikoncentration. Det er sam-
me resultatet som i de foregående to år.

Anvend dæksæd ved såning i 
 september
I forsøg med efterårsudlagt kløvergræs er der 
høstet de største udbytter i første slæt, når ud-
lægget er sået i august. Der har ved dette så-
tidspunkt ikke været forskel på, om der er sået 
i renbestand eller med dæksæd af vinterhvede. 
Ved såning i begyndelsen af september er der 
derimod merudbytte for at anvende dæksæd. 
I to forsøg er der høstet tre slæt, og her er ud-
bytteforskellene udjævnet i de efterfølgende 
slæt, så der ikke er signifikant forskel på ud-
bytterne som sum af de tre slæt. Der har været 
mindst kløver ved første slæt, hvor der er sået 
i september.

Rødkløver og kællingtand giver 
 merudbytte
I forsøg med arter af kløvergræs er der i 2009 
høstet udbytter i henholdsvis første og andet 
brugsår. Forsøgene er anlagt med to faktorer: 
1) græs/cikorie og 2) bælgplanter. For begge 
år gælder, at blandinger med rødkløver/hvid-
kløver giver signifikant større udbytte end 
med hvidkløver. For første brugsår har kæl-
lingetand/hvidkløver også givet større ud-
bytte end kun hvidkløver. For græsserne har 
rajsvingel og strandsvingel i blanding med 
alm. rajgræs givet større udbytte end alm. raj-
græs alene. Udbytteforskellen er størst i første 
brugsår. Forskellene i energikoncentrationen i 
den høstede afgrøde er højest 0,06 kg tørstof 
til 1 FE, hvilket kan skyldes, at der er høstet 
fem slæt.

Kalium er lige så godt som gylle
I årets forsøg med kaliumgødskning af klø-
vergræs til slæt er der ikke signifikant forskel 
mellem behandlingerne. Der er en tendens til 
mindst udbytte, hvor der ikke er tilført gød-
ning, og næstmindst, hvor der er gødet med 
dybstrøelse. Der er opnået lige store udbytter, 
hvad enten der er gødet med patentkali eller 
gylle, så kvælstof i gyllen giver ikke merud-
bytter i kløvergræs. 

Senere såning giver mindre udbytter i 
majs
I året forsøg med såtidspunkter i majs er der 
høstet de største udbytter ved såning den 4. 
maj i forhold til såning henholdsvis 11. og 
31. maj. Ved det sene såtidspunkt er der hø-
stet større udbytter, når majsen er sået i 11 cm 
dybde end ved 5 og 8 cm sådybde. I et forsøg 
med rågeangreb ved det sene såtidspunkt er 
afgrødeskaden faldet med stigende sådybde.

Dyb såning af majs mod råger
Såning i 11 cm dybde har resulteret i min-
dre rågeangreb end ved 5 og 8 cm sådybde, 
men da forsøget er sået den 24. april, har den 
øgede sådybde medført dårlig fremspiring. 
Såning den 9. juni giver en god og ensartet 
fremspiring i alle sådybder. Der har dog ikke 
været råger.

Forårsudlæg: Se tabel 11 og 12.
Efterårsudlæg: Se tabel 13 og 14.
Arter af kløvergræs: Se tabel 15 og 16.
Kalium: Se tabel 17.
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Gødskning

Gødskning af vintersæd
I 2009 er der gennemført to forsøgsserier 
med stigende mængder kvælstof i gylle til 
vintersædsarterne vinterhvede, vintertriticale, 
vinterrug og vinterhavre, hvor forfrugten en-
ten er korn eller kløvergræs. Alle arterne er 
i begge forsøgsserier høstet først i august. I 
årets forsøg har der ikke været lejesæd, uanset 
kvælstofniveau og forfrugt. Bortset fra gul-
rust i vintertriticalen har der kun været me-
get begrænsede angreb af svampesygdomme. 
Ved skridning er der i forsøgene registreret få 
bladlus. I et forsøg har der været et mindre 
angreb af trips i vinterrugen efter gennem-
skridning.
 Der har generelt været stigende mængder 
ukrudt, målt som procent dækning af jorden, 
ved stigende tildeling af kvælstof. Især i vin-
terhveden har der i nogle forsøg været meget 
ukrudt ved de højeste kvælstofniveauer, og i 
et enkelt forsøg er vinterhveden derfor ikke 
høstet forsøgsmæssigt. Ved sammenligning af 
de enkelte forsøg har der været mindre ukrudt 
i parcellerne med vinterrug og vinterhavre 
end i vinterhveden. Vinterrugen har med en 
gennemsnitshøjde på 135 cm konkurreret 
bedre mod ukrudtet end vinterhvede på 86 
cm. Ligeledes har vinterhavren, med en gen-
nemsnitshøjde på 88 cm og dermed meget lig 
vinterhveden, konkurreret bedre mod ukrudt 
end vinterhveden.

Vinterhavre er en ny og spændende afgrøde. 
I 2009 har vinterhavre været den engelske 
sort Tardis. Vinterhavre har tidligere klaret 
sig bedst på milde lokaliteter. Der har derfor i 
2009 været to forsøgsplaner for hver forfrugt. 
En med fire arter inklusive vinterhavre til mil-
de og kystnære lokaliteter og en med tre arter 
til andre lokaliteter.
 Vintertriticale (Korpus) har i alle forsøg 
været hårdt angrebet af gulrust, og udbyttet 
afspejler derfor ikke tildelingen af kvælstof. 
Derfor vises udbytterne ikke i tabel 2 og 3. 
Udbytterne er små og varierer fra 3 til 40 hkg 
pr. ha på tværs af gødningsniveauer og for-
frugter. Med forfrugt kløvergræs er gennem-
snitsudbyttet 22 hkg pr. ha, og med forfrugt 
korn er gennemsnitsudbyttet 10 hkg pr. ha. 
Der er i årets forsøg ikke nogen sammenhæng 
mellem gødningsniveau og vintertriticalens 

Mild og kystnær forsøgslokalitet ved Dybbøl 
Banke. (Foto: Inger Bertelsen, Landscentret, 
Økologi).

Forsøgsparcel med vinterhavre undersøges. 
(Foto: Inger Bertelsen, Landscentret, Øko-
logi).
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modtagelighed for gulrust. Se Tabelbilaget, 
tabel P1.

Forfrugt kløvergræs
Der er i årets tre forsøg respons for tildeling 
af kvælstof ved alle kvælstofniveauer. Se 

tabel 2. Denne respons er signifikant mel-
lem de tre laveste gødningsniveauer. Der er 
i gennemsnit for alle arterne høstet over 80 
hkg pr. ha ved tildeling af 153 kg ammoni-
umkvælstof pr. ha. Der er som gennemsnit 
af de tre forsøg ikke vekselvirkning mellem 
vintersædsarterne og tildeling af ammoni-
umkvælstof. Arterne har således i gennem-
snit reageret ens på den stigende tildeling af 
ammoniumkvælstof, men i alle de enkelte 
forsøg er der forskel i udbyttestigning mel-
lem arterne. Således er udbyttet i et forsøg 
over 70 hkg pr. ha uden gødningstildeling for 
alle tre arter. I dette forsøg er det største ud-
bytte i vinterhveden på 82 hkg pr. ha opnået 
ved det næsthøjeste gødningsniveau, mens 
vinterrug og vinterhavre i samme forsøg gi-
ver henholdsvis 102 og 92 hkg pr. ha ved det 
højeste gødningsniveau.
 Vinterhavren har en hektolitervægt på mel-
lem 47 og 48 kg uanset gødningsniveau. Se 
Tabelbilaget, tabel P3.
 Proteinindholdet i vinterhveden er stigende 
ved stigende tildeling af kvælstof og er steget 
fra 8,2 procent i ugødet til 9,1 procent ved hø-
jeste gødningsniveau.

Kraftigt angreb af gulrust på blad af vintertriti-
cale. (Foto: Erik Pedersen, LandboMidt Øst).

Tabel 2. Gødskning af vintersæd, forfrugt 
kløvergræs. (P2, P3)

Vintersæd
Ukrudt, pct. 

dækning af jorden
efter skridning

Vandpct.
i kerne

Udbytte,
hkg pr. ha

Faktor 1 – gødskning1), 2)

3 forsøg
Ingen gødning 16 16,6 61,0
53 kg NH4-N pr. ha 31 16,6 68,9
103 kg NH4-N pr. ha 38 16,9 77,0
153 kg NH4-N pr. ha 40 16,8 80,6
LSD 5,4

Faktor 2 – art
2 forsøg3)

Vinterhvede 11 16,6 72,4
Vinterrug  7 18,0 70,3
LSD ns

2 forsøg3)

Vinterrug 32 17,7 82,4
Vinterhavre 36 16,0 68,8
LSD ns

1)  De anførte gødningsniveauer svarer til den mængde gødning, der i 
gennemsnit er tilført forsøgene.

2) Resultater for vinterhavre og vinterhvede fra to forsøg.
3)  Vinterhavre har kun deltaget i en af de to forsøgsserier. Der er 

derfor kun resultater for to forsøg.  
Vinterhveden er pga. ukrudt ikke høstet forsøgsmæssig i et ud af 
tre forsøg, og der er derfor kun resultater for to forsøg.

Tabel 3. Gødskning af vintersæd, forfrugt 
korn. (P1, P4)

Vintersæd
Ukrudt, pct. 

dækning af jorden
efter skridning

Vandpct.
i kerne

Udbytte,
hkg pr. ha

Faktor 1 – gødskning1)

4 forsøg2)

Ingen gødning 23 16,5 38,0
51 kg NH4-N pr. ha 36 16,1 46,2
101 kg NH4-N pr. ha 42 15,8 52,3
148 kg NH4-N pr. ha 43 15,8 56,5
197 kg NH4-N pr. ha 46 15,8 60,8
LSD 4,1

Faktor 2 – art
4 forsøg
Vinterhvede 45 15,8 43,9
Vinterrug 33 16,3 52,8
LSD 3,2

2 forsøg
Vinterhvede 53 16,8 56,0
Vinterrug 33 17,2 68,8
Vinterhavre 37 15,8 60,5
LSD 7,4

1)  De anførte gødningsniveauer svarer til den mængde gødning, der i 
gennemsnit er tilført forsøgene.

2) Resultaterne for vinterhavre er fra to forsøg.
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Forfrugt korn
Der er i gennemsnit af fire forsøg for alle vin-
tersædsarterne signifikant udbytterespons for 
tildeling af kvælstof op til det højeste niveau på 
197 kg ammoniumkvælstof pr. ha. Se tabel 3.
 Der er som gennemsnit af de fire forsøg 
ikke vekselvirkning mellem vintersædsar-
terne og tildeling af ammoniumkvælstof. Ar-
terne har således i gennemsnit reageret ens på 
den stigende tildeling af kvælstof, men i to 
af enkeltforsøgene er responsen ved stigende 
tildeling af kvælstof dog forskellig mellem 
vintersædsarterne. I et forsøg er det største 
udbytte i vinterhvede høstet ved næsthøjeste 
gødningsniveau, mens det største udbytte i 
både vinterrug og vinterhavre i dette forsøg er 
høstet på det tredje højeste gødningsniveau.
 I årets forsøg er der i gennemsnit høstet 
et signifikant større udbytte i vinterrug end i 
vinterhvede. I de to forsøg, hvor der er dyrket 
vinterhavre, er udbyttet i vinterrug signifikant 
større end både vinterhvede og vinterhavre, 
og der er en tendens til, at udbyttet i vinter-
havre er større end i vinterhvede. Se tabel 3.
 Proteinindholdet i vinterhveden er stigende 
ved stigende tildeling af kvælstof og er i gen-
nemsnit for de fire forsøg steget fra 8,1 pro-
cent uden gødningstildeling til 9,8 procent ved 
højeste gødningsniveau. Hektolitervægten for 
vinterhavren er svagt faldende ved stigende 

tildeling af kvælstof. I gennemsnit af de to 
forsøg med vinterhavre er hektolitervægten 
53,2 kg uden kvælstoftildeling og 52,4 kg pr. 
hl ved højeste kvælstofniveau.

Blandinger af vårsædsarter
I en ny forsøgsserie med blandinger af vår-
sædsarter er der fokus på at dyrke vårbyg 
og vårhvede sammen med havre eller nøgen 
havre. Havre er valgt som blandingspartner 
på grund af dens gode dyrkningsegenskaber 
i økologisk planteproduktion. I forsøgene er 
valgt sorten Dominik, som er resistent mod 
havrecystenematoder. Blandingsforholdet af 
havre og de øvrige arter fremgår af tabel 4.
 Havre i renbestand og havre i blanding 
med vårbyg giver det samme udbytte. I blan-
dingen af havre/vårhvede er udbyttet signifi-
kant mindre end blandingen af havre/vårbyg. 
Blandingerne med nøgen havre giver et signi-
fikant mindre udbytte end blandingerne med 
almindelig havre. Nøgen havre i blanding 
med byg er signifikant bedre end blandingen 
med vårhvede. Når udbytterne bliver regnet 
om til FEsv og FEkv, som vist i figur 1, er 
udbyttet på niveau med eller større end FE pr. 
ha for havre i renbestand. Ukrudtsdækningen 
har været stort set identisk ved skridning, men 
ved høst har der været en tendens til mindst 
ukrudt i parcellerne med vårhvede.
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Figur 1. Udbytte i forskellige kombinationer af vårsæd, sammenlignet med havre i renbestand. 
Udbytterne er vist henholdsvis som hkg kerne pr. ha samt FEsv og FEkv pr. ha.
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Der har været gulrust i vårhveden på alle loka-
liteter, men kun i begrænset omfang. Samtidig 
har der været kraftige angreb af bladlus i vår-
hveden. Disse forhold kan være medvirkende 
til, at udbyttet i blandingerne med vårhvede 
er signifikant mindre end i blandingerne med 
vårbyg.

Vårbyg – sorter
Der er gennemført tre forsøg med syv vårbyg-
sorter. De største udbytter er opnået i sorterne 
Anakin, Simba og Varberg. Det mindste ud-
bytte er høstet i sorten Fairytale. Der er ikke 
signifikant forskel i udbytte mellem sorterne. 
Udbyttet i måleblandingen varierer mellem 
41,9 og 52,0 hkg pr. ha mellem forsøgene. Se 
tabel 5.
 Der har generelt været svage sygdomsan-
greb i forsøgene med undtagelse af en del 
byg rust i et forsøg, hvor sorterne Rosalina og 
Anakin har vist sig modtagelige over for byg-
rust, hvilket også er vist i observationsparcel-
lerne.
 Observationsparcellerne har vist, at Varberg 
og Power er meget modtagelige for meldug. 
Fairytale, Rosalina og Calcule er meget mod-
tagelige for skoldplet, hvorimod Anakin kun 
har fået 0,1 procent dækning med skoldplet.
 Kombinationen af et stort udbytte, resistens 
mod havrecystenematoder samt langt strå gør 
Anakin til en interessant sort, selv om den er 
modtagelig for bygrust. Simba er i gennem-
snit 10 cm kortere end de andre sorter, men 
har en god kombination af udbytte, resistens 
mod havrecystenematoder og er mindre mod-
tagelig for bygrust.

Havre – sorter
Der er i 2009 gennemført fire forsøg med seks 
sorter af havre. Sorten Canyon giver det stør-
ste udbytte. Det mindste udbytte er høstet i 
sorten Freddy. Der er ikke signifikant forskel 

Tabel 4. Blandinger af vårsæd til modenhed. (P5)

Vårsæd

Ukrudt, pct. dækning af jord Udbytte, hkg pr. ha1)

Udb. og merudb.,
hkg pr. haved skridning før høst havre eller

nøgen havre vårbyg og vårhvede

2009. 5 forsøg
100 pct. havre2) 24 21 42,1 - 42,1
20 pct. havre + 80 pct. vårbyg 23 25 10,2 32,8 1,2
40 pct. havre + 60 pct. vårbyg 26 25 17,7 25,7 1,7
20 pct. havre + 80 pct. vårhvede 23 16 7,5 27,5 -6,9
40 pct. havre + 60 pct. vårhvede 21 16 14,2 22,2 -5,4
40 pct. nøgen havre + 60 pct. vårbyg 24 22 10,1 24,9 -6,8
40 pct. nøgen havre + 60 pct. vårhvede 21 15 4,5 23,9 -13,4
LSD 6,5

1) Summen af de to kolonner er mindre end det samlede udbytte på grund af frarensning af kerner fra tredje kornart.
2) Procent angiver den procentvise andel af normal udsædsmængde for afgrøden i renbestand.

Blanding af havre og vårbyg. Nederst 20 pro-
cent havre og 80 procent vårbyg og øverst 40 
procent havre og 60 procent vårbyg. (Fotos: 
Inger Bertelsen, Landscentret, Økologi).
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på udbytterne i sorterne. Se tabel 6. Udbyttet i 
målesorten Pergamon varierer fra 44,8 til 58,6 
hkg pr. ha mellem forsøgene. Det eneste syg-
domsangreb af betydning har været meldug. 
Sorten Canyon er meget lidt modtagelig for 
meldug. Der er ikke foretaget registrering af 
bladlus i forsøgene, men det har generelt væ-
ret en vækstsæson med mange bladlus.
 Dominik er resistent mod havrecystene-
matoder. Kombinationen af højde, et stort 
udbytte, god meldugresistens og en høj hek-
tolitervægt gør Canyon til en interessant sort, 
selv om den ikke er resistent mod havrecyste-
nematoder. 

Tabel 5. Landsforsøg med økologisk dyrkede vårbygsorter, 2009. (P6)

Vårbyg

Pct. dækning med Ukrudt, 
pct. 

dæk-
ning af 
jord1)

Pct. 
rå-

pro-
tein

Pct. 
sti-

velse

Rum-
vægt,
kg pr. 

hl

Udb. 
og 

mer-
udb., 

hkg pr. 
ha

Fht. 
for 
ud-

bytte

Observationsparceller 2009, 
konventionelt dyrkede

Strå-
læng-
de, cm

Kar. 
for 
aks-
ned-

knæk-
ning2)

Kar. 
for 

strå-
knæk-
ning2)

Resistens 
mod 

havrecyste-
nematoder, 
race I og II

Pct. dækning med

byg-
rust

mel-
dug

byg-
blad-
plet

mel-
dug

byg-
rust 

skold- 
plet

Antal forsøg 3 3 3 2 3 3 3 3 3 5 1 2 16 13 1
Blanding3) 3 0,05 0,03 6 10,6 62,9 65,2 45,8 100 62 6 5  - 1,3 7 2,6
Anakin 3 0,03 0,03 3 10,6 62,3 65,4 2,8 106 66 4 4,5 Resistent 0 11 0,1
Simba 0,8 0,04 0,04 4 10,6 61,9 65,6 2,7 106 56 6 4 Resistent 0 2,5 3
Varberg 0,5 0,7 0,03 3 9,9 62,8 64,4 2,6 106 66 4 7 Modtagelig 12 1,1 0,8
Rosalina 5 0 0,04 6 10,4 62,0 64,4 2,0 104 69 2 9 Modtagelig 0 16 17
Calcule 0,5 0,08 0,03 6 10,5 62,0 66,4 1,4 103 66 4 6,5 Modtagelig 1,5 2,3 14
Power 2 0,3 0,03 8 10,9 62,0 65,4 -0,6 99 64 1 9 Resistent 7 3 1
Fairytale 0,4 0,7 0,03 3 10,8 62,6 64,6 -1,8 96 66 5 5 Modtagelig 2,4 1,3 12
LSD ns ns

1) Bedømt ved skridning. 
2) Skala 0-10, 0 = ingen nedknækning. 
3) Power, Anakin, Quench, Fairytale.

I 2009 har der været mange bladlus i havren. 
(Foto: Inger Bertelsen, Landscentret, Økologi).

Tabel 6. Landsforsøg med økologisk dyrkede havresorter, 2009. (P7)

Havre

Pct. dækning med
Ukrudt,

pct.
dækning af 

jord1)

Rum-
vægt,

kg pr. hl

Udb. og 
merudb., 
hkg pr. ha

Fht. 
for 

udbytte

Observationsparceller 2009, 
konventionelt dyrkede

Strå-
længde, cm

Resistens 
mod 

havrecyste-
nematoder, 
race I og II

Pct. 
dækning 

med 
meldug

meldug havre-
bladplet

Antal forsøg 4 4 3 4 4 4 5 13
Pergamon 2 0 3 52,3 48,7 100 86 Modtagelig 9
Canyon 0,1 0 3 53,2 1,9 104 92 Modtagelig 0,2
Scorpion 3 0,01 3 50,8 0,6 101 89 Modtagelig 17
Dominik 4 0 4 49,3 0,5 101 82 Resistent 15
Aveny 5 0 3 51,3 -0,2 100 93  - 2) 22
Freddy 4 0 4 52,0 -2,4 95 88  - 2) 16
LSD ns ns

1) Bedømt ved skridning. 
2) Ikke testet for resistens.
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Såtider i grynhavre
I to nye forsøgsserier undersøges såtidens 
betydning for udbytte og kvalitet i grynhavre 
med forfrugt korn eller kløvergræs. I tidligere 
økologiske landsforsøg med vårsædsarter er 
der beregnet en udbyttenedgang på 0,34 hkg 
pr. ha for hver dag såningen er udsat efter 1. 
april. Generelt for begge forsøgsserier har 
skalprocenten været den samme uanset såtid, 
men visuelt bedømt i forbindelse med afskal-
ningen har den tidlige såning givet større og 
mere buttede kerner efter afskalningen end de 
senere såede forsøgsled. De afskallede kerner 
fra den første såtid er således de mest veleg-
nede til grynhavreproduktion.

Forfrugt kløvergræs
Der er gennemført tre forsøg med forfrugt 
kløvergræs. Der er signifikant forskel på ud-
bytterne imellem såtiderne. Den tidligste såtid 
giver det største udbytte og den seneste såtid 
det mindste udbytte. Udbyttetabet er på 0,57 
hkg pr. dag, såningen udsættes, hvilket er no-
get mere end det, der tidligere er fundet gene-
relt for vårsæd. I et enkelt forsøg har der været 
en tendens til lejesæd, hvilket kan skyldes, at 
havren er blevet gødsket med fjerkrægødning 
samtidig med, at forfrugten er kløvergræs. 
Hektolitervægten er næsten ens, men det er 
kun havren fra den tidlige såning, som lige 
præcis opfylder kvalitetskravet til grynhavre 
på 50 kg pr. hl. Se tabel 7.

Forfrugt korn
Med forfrugt korn er der ligeledes gennem-
ført tre forsøg med såtid i havre, beregnet til 
grynhavre. Med forfrugt korn har det været 
et krav, at forsøget er blevet tilført minimum 

Tabel 7. Såtider i grynhavre, med henholds-
vis kløvergræs og korn som forfrugt, 2009. 
(P8, P9, P10)

Grynhavre Leje-
sæd1)

Rum-
vægt,

kg pr. hl

Pct.
skal-
andel
i vægt

Vand-
pct. i
kerne

Udb. og 
merudb., 
hkg korn 

pr. ha

3 forsøg
Forfrugt kløvergræs
Tidspunkt for såning2)

Såning 25/3 - 10/4 2 51,0 39 17,5 55,1
Såning 10/4 - 20/4 1 48,8 36 19,9 -6,2
Såning 20/4 - 30/4 0 49,3 34 25,7 -17,2
LSD 4,1

3 forsøg
Forfrugt korn
Tidspunkt for såning2)

Såning 25/3 - 10/4 1 51,9 35 15,0 58,4
Såning 10/4 - 20/4 0 48,5 38 15,7 -10,2
Såning 20/4 - 30/4 0 43,5 36 17,0 -21,2
LSD 10,7

6 forsøg
Forfrugt kløvergræs og korn
Tidspunkt for såning2)

Såning 25/3 - 10/4 1 51,5 37 16,3 56,7
Såning 10/4 - 20/4 1 48,7 37 17,8 -8,2
Såning 20/4 - 30/4 0 46,4 35 21,3 -19,2
LSD  4,4 

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd, 10 = helt i leje.
2)  Det er tilstræbt, at der skal være et interval på 10-14 dage mellem 

de enkelte såtider.

Forskellige såtider i grynhavre. Parcellen i midten er den først såede, til venstre for denne er 
den anden såtid og til højre den tredje såtid. Billedet er taget ultimo juni. (Foto: Inger Bertel-
sen, Landscentret, Økologi).
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70 kg kvælstof pr. ha. Der er ikke signifikant 
forskel på udbytterne mellem den første og 
anden såtid, mens udbytterne ved den seneste 
såtid er signifikant mindre end ved de to andre 
såtider. Hektolitervægten falder som respons 
på udsættelsen af såningen. Hektolitervæg-
ten ved den sidste såtid er markant lavere end 
ved de to første såtider. I forhold til forsøgene 
med forfrugt kløvergræs er der en tendens til, 
at udbyttenedgangen er større ved at udskyde 
såningen, når forfrugten er korn. Udbyttetabet 
har været 0,71 hkg pr. dag, såningen udsættes. 
Se tabel 7.

Vårtriticale – sorter
Der er gennemført fire forsøg med sorterne 
Dublet og Somtri i 2009. Udbytterne i enkelt-
forsøgene i Dublet svinger mellem 33,6 og 
56,0 hkg pr. ha. Der er ikke signifikant for-
skel på udbytterne mellem sorterne, når alle 
forsøg er taget med i beregningerne. Udelades 
forsøget, hvor Somtri er høstet før modenhed, 
opnås et forholdstal på 92 for Somtri i forhold 
til Dublet med en LSD-værdi på 1,5 i gen-
nemsnit af de tre forsøg. Resultaterne ses i 
tabel 8.
 I forsøgene varierer vandprocenten i ker-
nerne mellem 13,4 og 19,6 for Dublet. I tre af 
forsøgene ligger Somtri 0 til 2 procentpoint 
højere end Dublet. I forsøget med den tidlige 
høst har Somtri en vandprocent på 28,6, hvori-
mod Dublet har en vandprocent på 15,6. Tre 
af forsøgene er sået midt i april og høstet om-
kring 23. august 2009. Et af forsøgene er sået i 
starten af april og høstet den 7. august 2009.
 I observationsparcellerne har Dublet og 

Somtri været modne med en dags forskel i 
gennemsnit af fire observationer. Dette er dog 
ikke set i Lemvig, hvor der vurderes at have 
været to til tre ugers forskel mellem de to sor-
ters modenhed.
 Sygdomsangrebene i forsøgene har været 
begrænsede. Der har næsten ikke været gul-
rustangreb i vårtriticalen i modsætning til det 
høje angreb i vintertriticale i 2009.

Arter af vinterbælgsæd
I efteråret 2008 blev der anlagt fire forsøg 
med vinterbælgsæd for at belyse, om arterne 
kan overvintre under danske forhold. Forsø-
gene blev sået omkring 1. november, hvilket 
var senere end planlagt. Der er brugt en høj 
udsædsmængde for at sikre et tilstrækkeligt 
plantetal i foråret. Der er sået henholdsvis 120, 
105 og 60 spiredygtige frø pr. m2 af henholds-
vis vinterært (Lucy), vinterlupin (Lumen) og 
vinterhestebønne (Wizard). Vinterlupinen 
overvintrede ikke. Vinterærterne overvintrede 
i to forsøg med plantetal i foråret på henholds-
vis 20 og 53 planter pr. m2. I begge forsøg har 
der været en kraftig ukrudtsbestand. Ærterne 
er høstet ultimo juli. Udbytterne er beskedne 
på henholdsvis 6,3 og 20,1 hkg pr. ha med 
standardvandprocent på 15, men der er høstet 
med en vandprocent på 29,8 i forsøget med 
det mindste udbytte og i det andet forsøg med 
en vandprocent på 18,0. Proteinindholdet i 
vinterært er som gennemsnit 24 procent, hvil-
ket svarer til niveauet i vårært.
 Vinterhestebønnen er overvintret i tre for-
søg, men plantebestanden i foråret er kun op-
talt i to forsøg, hvor der har været henholdsvis 

Tabel 8. Landsforsøg med økologisk dyrkede vårtriticalesorter, 2009. (P11)

Vår-
triticale

Pct. dækning med

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 2009, 
konventionelt dyrkede

gul-
rust

mel-
dug

Sep-
toria

skold-
plet

Strå-
læng-

de,
cm

Dato 
for 

moden-
hed

Pct. dækning 
med 

mel-
dug

gul-
rust

Antal forsøg 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 7 4 13 3
Dublet 0 0,04 0,6 0 0 8 15,8 12,5 70,8 43,8 100 110 12/8 0,2 0
Somtri 0 0,4 0,7 0 0 9 19,9 12,8 73,5 -6,0 86 122 11/8 2,2 0,04
LSD ns

1) Skala 0-10, 0 = lejesæd.
2) Bedømt ved skridning. 
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39 og 32 planter pr. m2. I forsøget med det hø-
jeste plantetal har der været en del ukrudt, og 
forsøget har været præget af tørke. I det forsøg 
er der høstet 12,4 hkg pr. ha den 7. august med 
en vandprocent på 10,0. I det andet forsøg har 
der været et meget lavt ukrudtstryk, og der er 
høstet 35,5 hkg pr. ha. Dette forsøg er høstet 
den 22. september med en vandprocent på 
19,1, men det er vurderet, at bønnerne har væ-
ret høstmodne 10 til 14 dage tidligere. I det 
tredje forsøg er hestebønnen blevet overgroet 
af ukrudt i løbet af foråret. Proteinindholdet i 
vinterhestebønne er som gennemsnit 30 pro-
cent, hvilket svarer til niveauet i vårhestebøn-
ner. Se Tabelbilaget, tabel P12.

Ærters ukrudtskonkurrence
Der er gennemført fire forsøg med fokus på 
ukrudtskonkurrence i ærter. I forsøgene er 
undersøgt betydningen af ærtetypen (normal-
bladet, halvbladløs), udsædsmængden (80 
og 120 spiredygtige frø pr. m2) og iblanding 
af vårhvede (60 spiredygtige kerner pr. m2). 
Kombinationerne kan ses i tabel 9. 
 I forsøgene er de tilstræbte udsædsmæng-
der ikke ramt lige godt. Udbytter i forsøgene 
er derfor vist i to grupper efter, om der har 
været ensartet forskel på plantetal i ærter. For 
gruppen med løbenr. 001 og 002 har der været 
vekselvirkning mellem alle tre faktorer. Der 
er høstet det største udbytte i Bohatyr med en 
høj udsædmængde uden vårhvede. Iblanding 
af vårhvede har haft størst indflydelse på ud-
byttet, idet udbyttet er mindre. For løbenr. 004 
og 005 har der ikke været vekselvirkning mel-

lem faktorerne. Som gennemsnit for disse for-
søg er der signifikant merudbytte i Exclusive 
i forhold til Bohatyr, mens plantetal og iblan-
ding af vårhvede ikke har påvirket udbyttet. 
Udbytterne i tabel 9 er kun ærteandelen. An-
delen af vårhvede kan ses i Tabelbilaget, tabel 
P13.
 Betydningen af kombinationerne for 
ukrudts bestanden er vurderet dels ved en be-
dømmelse af ukrudtsmængden (biomasse) 
medio juni og ukrudtsdækning ved høst. Bio-
massebedømmelse er relativ, idet forsøgsled-
det med lavt plantetal pr. m2 af Exclusive er 
sat til 100, og biomassen af ukrudt i de an-
dre forsøgsled er vurderet i forhold hertil. To 
forsøg har været næsten rene for ukrudt. I de 
to forsøg med betydende ukrudtsbestande af 
tokimbladet ukrudt har en forøgelse af plan-
tebestanden af ærter halveret ukrudtsbiomas-
sen. I disse forsøg har der dog ikke været det 
tilstræbte plantetal i ærter, så de viser effekten 
af en forøgelse fra cirka 60 til cirka 90 planter 
pr. m2. I disse forsøg har der også været en 
lavere ukrudtsbiomasse i Bohatyr (normal-
bladet) end i Exclusive (halvbladløs), mens 
iblanding af korn kun har påvirket ukrudts-
biomassen i sorten Exclusive ved den lave 
udsædsmængde. Ukrudtsdækningen ved høst 
har i alle forsøg været under 30 procent, og 
der er kun en lille forskel mellem forsøgsled-
dene med tendens til mindst ukrudt i Exclu-
sive ved højt plantetal.
 Iblanding af vårhvede har haft to formål: 
At øge ukrudtskonkurrencen og at forhindre 
kraftig lejesæd ved at have en acceptabel af-

Tabel 9. Landsforsøg med ærter med god ukrudtskonkurrence. (P13)

Ærter
Ærter, 
planter
pr. m2

Korn, 
planter 
pr. m2

Biomasse1), medio juni Ved høst Udbytte ærter, hkg pr. ha2)

tokimbl. 
ukrudt 

græs-
ukrudt 

ukrudt pct. 
dækning af 

jord
lejesæd3) afgrøde-

højde, cm 
lbnr. 

001 + 002
lbnr. 

004 + 005

2009. Antal forsøg 4 4 4 4 4 4 4 2 2
Bohatyr 70 0 82 100 15 8 30 23,9b 18,2b

Exclusive 69 0 100 100 12 2 60 26,1b 27,9a

Bohatyr 107 0 49 100 13 9 28 27,4a 22,1b

Exclusive 97 0 49 92 12 2 58 23,2bc 31,8a

Bohatyr 69 50 91 94 14 5 49 21,1cd 19,9b

Exclusive 77 49 68 92 12 2 74 20,0cd 28,3a

Bohatyr 112 54 54 89 13 7 48 23,5b 22,1b

Exclusive 113 46 53 91 10 2 73 22,8bc 31,8a

1) Biomassen i Exclusive i lav udsædsmængde uden korn er sat til 100. De andre forsøgsled er sat i forhold til denne. 
2) Udbytter inden for samme kolonne, markeret med forskellige bogstaver, er signifikant forskellige.
3) Skala 0-10, 0 =  ingen lejesæd, 10 = helt i leje. 
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grødehøjde ved høst. I Bohatyr har der været 
lejesæd i alle forsøgene, og der er givet en lidt 
lavere lejesædskarakter, hvor der er iblandet 
vårhvede. I det forsøg, hvor der har været 
kraftigst lejesæd, har vårhvede ikke gjort no-
gen forskel. Der har været væsentligt mindre 
lejesæd i Exclusive. Se tabel 9.

Quinoa
Der er gennemført et forsøg med tre såtider 
i quinoa. Forsøget er sået henholdsvis 4., 15. 
og 28. april. Afgrøden er høstet den 25. august 
ved den første og anden såtid og den 5. sep-
tember ved den seneste såtid. Udbyttet er på 
henholdsvis 32,9, 28,2 og 22,9 hkg pr. ha ved 
første, anden og tredje såtid. Der er signifikant 
forskel på udbytterne med en LSD-værdi på 
3,3 hkg pr. ha. Vandprocenten ved høst varierer 
fra 21,0 til 30,0 procent med det laveste vand-
indhold ved den tidlige såning. Udbyttet er 
mere end dobbelt så stort som i tidligere forsøg 
med quinoa. Proteinindholdet i quinoa er højt i 
forhold til korn. Proteinindholdet er 15,7, 15,3 
og 17,2 procent ved henholdsvis første, anden 
og tredje såtid. Se Tabelbilaget, tabel P14.

Efterafgrøder med dybe rødder – 
eftervirkning
Der er gennemført tre forsøg med eftervirk-
ning af efterafgrøder, målt som udbytte i den 
efterfølgende vårsæd. Der er ikke et forsøgs-
led uden efterafgrøder, så resultaterne viser 
forskellen mellem efterafgrøder med alm. raj-
græs som reference. Der er i gennemsnit af de 
tre forsøg ikke signifikant forskel på udbyttet 
i vårsæden, afhængigt af efterafgrøden. I to af 
de tre forsøg er der dog signifikant udbytte-
forskel i vårsæd som følge af efterafgrøderne. 
Variationen mellem udbytterne skyldes pri-
mært en stor forskel i etablering og vækst af 
efterafgrøderne. På en lokalitet blev dæksæ-
den i 2008 høstet som helsæd. Efterafgrøden 
er her blevet meget kraftig. 
 Selv om N-min har været relativt høj først 
på vækstsæsonen, er udbytterne i forsøgsseri-
en små. I 2008 blev de højeste N-min tal målt 
efter farvevajd i renbestand, i 2009 er det hø-
jeste N-min indhold målt efter kællingetand 
i renbestand. Der har ikke været problemer 
med svampesygdomme, men der har været 
et kraftigt angreb af bladlus i 2009. Det mest 
interessante ved årets forsøgsserie er, at i for-

Tabel 10. Nye efterafgrøder med dyb rodvækst – eftervirkning. (P15, P16)

Vårsæd1) Maj,
kg N-min pr. ha

Pct.
råprotein

Pct.
gluten

Udb. og merudb.,
hkg pr. ha

2009. Antal forsøg 2 2 1 3
Efterafgrøde den foregående vækstsæson
Alm. rajgræs, Sameba 70 10,8 22,2 24,6
Hvidkløver 74 12,1 28,0 2,0
Kællingetand 115 10,9 22,7 8,0
Farvevajd 81 10,6 21,8 1,2
Farvevajd + kællingetand + alm. rajgræs 68 10,7 21,6 3,0
Cikorie 80 10,6 21,8 0,9
Cikorie + kællingetand + alm. rajgræs 100 10,5 20,8 0,9
Natlys + kællingetand + alm. rajgræs 70 10,9 22,5 3,1
Havesyre + kællingetand + alm. rajgræs 62 10,7 21,4 2,4
LSD ns

2007-2009. Antal forsøg 4 4 2 5
Efterafgrøde den foregående vækstsæson
Alm. rajgræs, Sameba 54 10,9 18,7 31,7
Hvidkløver 51 11,6 22,5 1,6
Kællingetand 79 10,9 20,3 4,3
Farvevajd2) 68 10,6 18,4 0,8
Farvevajd + kællingetand + alm. rajgræs2) 56 10,7 18,0 1,3
Cikorie 55 10,7 17,8 0,2
Cikorie + kællingetand + alm. rajgræs 68 10,8 17,3 0,5
Natlys + kællingetand + alm. rajgræs 51 11,0 19,5 1,9
Havesyre + kællingetand + alm. rajgræs 54 10,9 18,6 1,6
LSD ns

1) I 2007 var vårsæden vårbyg, i 2008 vårhvede og 2009 vårhvede og vårspelt. 
2) Farvevajd indgik ikke i forsøget i 2007, så resultaterne med farvevajd er fra 2008 og 2009.
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søget, hvor dæksæden er høstet til helsæd, har 
vårhveden efter hvidkløver et højt glutenind-
hold. Samlet set for hele perioden har der ikke 
været forskel på udbyttet i vårsæd. Der er en 
tendens til, at kællingetand i renbestand med-
fører et større udbytte end de øvrige efteraf-
grøder. Det skyldes, at der i 2009 har været en 
stor effekt af kællingetand. Se tabel 10. 
 Forsøgsserien er afsluttet.

Rodukrudt

Følfod er opformeret
Der er gennemført to forsøg med bekæm-
pelse af følfod. Behandlingerne er påbegyndt 
i efteråret 2008 og strækker sig over flere år 
frem til 2011. Der afprøves seks forskellige 
behandlingsstrategier, som kombinerer ma-
skiner, behandlingstider og afgrøder/efteraf-
grøder. Effekten er opgjort som antal skud af 
følfod. Ingen af behandlingerne har i første år 
reduceret antallet af følfod. I det ene forsøg 
medfører alle de opgjorte behandlinger deri-
mod en signifikant opformering af følfoden. 
I det andet forsøg er der sket en signifikant 
opformering, hvor behandlingen har været 
pløjning i efteråret, såning af efterafgrøde og 
pløjning igen i foråret. Der er også en tendens 
til, at følfod er opformeret i det forsøgsled, 
hvor der er fræset efter høst og i foråret. Fæl-
les for de to forsøg er, at behandlingerne efter 
høst 2008 er kommet sent i gang, og at så-

ningen af efterafgrøder derfor er sket for sent. 
Se resultater og behandlinger i Tabelbilaget, 
tabel P17.

Agersvinemælk – effekt i første år
Der er gennemført et forsøg med bekæmpelse 
af agersvinemælk. Det er ligesom ovenfor be-
skrevet for følfod et flerårigt forsøg med seks 
forsøgsled. Behandlingerne er påbegyndt i 
slutningen af august, og der er en god første 
års effekt af flere af strategierne. De mest ef-
fektive strategier første år er kombinationen 
”vingeskærsharvning + efterafgrøder sået 
sidst i august, vingeskærsharvning igen midt 
i marts og pløjning sidst i marts” med 83 pro-
cent effekt (forsøgsled 4) og ”Kvik-Up harv-
ning sidst i september, vingeskærsharvning en 
uge senere og Kvik-Up harvning midt i marts 
og pløjning sidst i marts” med 78 procent ef-
fekt (forsøgsled 6). Der er også en signifikant, 
men lidt lavere effekt af to af de andre be-
handlinger. Se alle resultater og behandlinger 
i Tabelbilaget, tabel P18.

Effekt af dobbeltpløjning mod tidsler
I et demonstrationsprojekt er der på to be-
drifter sat fokus på at bekæmpe en blandet 
rodukrudtsbestand på forskellige jordtyper 
samtidig med, at risikoen for udvaskning af 
næringsstoffer vurderes. Første års effekt er 
registreret i sommeren 2009, og registrerin-
gerne af den toårige indsats vil blive foretaget 
i 2010.
 På ejendommen på JB 1 har det regnet så 
meget, allerede inden behandlingerne er på-
begyndt, at der ikke er målt nogen forskel i 
N-min, afhængigt af behandlingerne. På ejen-
dommen har der været en kraftig kvikbestand, 
agersvinemælk og agertidsler. Der er afprøvet 
syv strategier. Behandlingerne er påbegyndt 
sidst i september, da afgrøden i 2008 var vår-
triticale, og halmen først skulle bjærges.
 Hvor der er harvet både efterår, vinter og 
forår med skiftevis Kvik-Up og Marsk Stig 
harve, er der en signifikant effekt på 51 pro-
cent på kvik. Der er dog fortsat meget kvik til-
bage (31 skud pr. m2). Der er i denne strategi 
harvet ni gange fra høst til pløjning i foråret. 
I de andre seks demonstrationsled er der ikke 
signifikant effekt på kvikken.

Følfod skyder hurtigt igen efter harvning. Her 
er følfodplanter i parcellen med minisommer-
brak 24 dage efter der sidst er harvet. (Foto. 
Inger Bertelsen, Landscentret, Økologi).
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Agersvinemælk er blevet opformeret, hvor 
der er bekæmpet fra høst og til såning af vin-
terrug, mens der ikke er signifikant forskel for 
de andre strategier.
 Bestanden af agertidsler er påvirket af to 
gange pløjning. Bedst effekt med 89 procent 
reduktion er opnået ved den mest intensive 
behandling med harvninger fra høst og indtil 
foråret plus pløjning sidst i november og igen 
i april. Den næstbedste effekt er opnået ved 
pløjning sidst i september, såning af efteraf-
grøder og pløjning igen i april (64 procent ef-
fekt).
 På ejendommen på JB 6 er ukrudtsbestan-
den tidsler og følfod. Her er behandlingerne 
påbegyndt midt i august, og efterafgrøderne 
har derfor fået mulighed for at udvikle sig til-
fredsstillende. Flere af de ni afprøvede stra-
tegier har været effektive mod både tidsler 
og følfod. Der er opnået 88 procent effekt på 
tidsler ved ”pløjning i august, såning af gul 
sennep og pløjning igen sidst i november plus 
en harvning med Kvik-killer inden såning i 
april”. Denne behandling har 60 procent effekt 
mod følfod. Det er samtidig den behandling, 
der har givet den mindste risiko for udvask-
ning. Det er kun, hvor der er sået vinterrug, 
at der ikke er en signifikant reduktion af tids-
ler. For følfod er der opnået over 90 procent 
effekt ved flere af strategierne. Læs mere om 
demonstrationerne på www.LandbrugsInfo.
dk.
 Både i forsøg og demonstrationer indgår 
minisommerbrak. Effekten af minisommer-
brak er ikke opgjort i 2009, da der er udført 
behandlinger i dette forsøgsled på optællings-
tidspunktet. Ligeledes er strategier med af-
pudsning først påbegyndt efter høst i 2009.

Biogasafgrøder

Dobbeltafgrøder til biogas
Der har været anlagt to forsøg med dobbelt-
afgrøder, men det ene forsøg er ikke gennem-
ført på grund af dårlig etablering. Ved dob-
beltafgrøder forstås en hovedafgrøde, der hø-
stes grøn og efterfølges af en kraftig efteraf-
grøde. Formålet er, at afgrøderne skal kunne 

levere biomasse, forebygge problemer med 
rodukrudt og forbedre et kornrigt sædskifte. 
Afgrøderne er valgt ud fra, at de til en vis grad 
skal være selvforsynende med kvælstof, have 
en stor biomasseproduktion og et dybtgående 
rodsystem. I den oprindelige forsøgsplan ind-
gik vinterhestebønner og vinterlupin, men da 
de ikke blev etableret tilfredsstillende, er de i 
foråret erstattet med gul lupin. Forsøgsplanen 
består derefter af følgende afgrøder:

Vintertriticale i blanding med vintervikke.• 
Gul lupin.• 
Stauderug med udlæg af rødkløver.• 

Hovedafgrøderne er høstet og ensileret i 
vækststadie 50 til 55. Efterfølgende er der sået 
henholdsvis olieræddike og vinterrybs efter 
vintertriticale/vikke og gul lupin. I forsøgs-
leddet med stauderug er rødkløveren høstet 
efterfølgende. Ved den første høsttid er der i 
gennemsnit høstet 3,4 ton tørstof pr. ha i blan-
dingen med vintertriticale og -vikke, 9,6 ton 
tørstof pr. ha i gennemsnit i gul lupin og 2,6 
ton tørstof pr. ha i stauderug. Afgrøderne er 
høstet henholdsvis 8. juni, 16. juli og 12. maj. 
I forsøgsleddet med stauderug har det været 
hensigten at høste rødkløveren to til tre gange 
efter høst af grønrug. Rødkløveren har været 
for dårligt etableret og er derfor ikke høstet. 
Der har været en stor forskel på væksten i de 
korsblomstrede efterafgrøder. Vinterrybs er 
etableret dårligt, hvilket har medført meget 
ukrudt i disse forsøgsled. Vinterrybs og olie-

Vintervikke i blanding med vinterhvede, pri-
mo juni. (Foto: Inger Bertelsen, Landscentret, 
Økologi).
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ræddike er høstet den 20. oktober, og udbyttet 
er på henholdsvis 90 kg og 3,0 ton tørstof pr. 
ha. Der vil på et senere tidspunkt blive målt 
gasudbytte i udvalgte afgrøder. Se Tabelbila-
get, tabel P19.

Kløvergræs – dyrkning

Udlæg af kløvergræs, første brugsår
I 2008 blev der anlagt fire forsøg med udlægs-
metoder af kløvergræs. I 2009 er der høstet ud-
bytte for at belyse udlægsmetodens betydning 
for udbytte og kvalitet i første brugsår. Se ta-
bel 11. Som gennemsnit af forsøgene påvirker 
udlægsmetoden ikke udbyttet i første brugsår, 
men der er signifikant forskel på udbyttet i de 
to blandinger, idet der er høstet 2.260 FE mere 
pr. ha i blanding Ø42 end i Ø22. Energikon-
centrationen, målt som kg tørstof pr. FE, er 
lavere for blanding Ø42 end for Ø22 med en 
forskel på 0,09 kg tørstof pr. FE, hvilket er på 
samme niveau som i 2008. Se tabel 12.
 Som gennemsnit er kløverandelen ikke 
påvirket af udlægsmetode for blanding Ø42, 
mens den for blanding Ø22 har været lidt la-
vere, hvor der er lagt ud i markært eller ital. 
rajgræs. I et af forsøgene har der været en 
meget lav kløverandel i blanding Ø22, hvil-

ket medfører en større udbytteforskel mellem 
blandingerne end gennemsnittet. I det forsøg 
er der kun høstet tre slæt, da køerne har af-
græsset fjerde slæt, hvorfor det samlede, re-
gistrerede udbytte er lille. Der er således som 
gennemsnit for udlægsmetoderne høstet 4.030 
FE pr. ha i Ø22 mod 7.140 FE pr. ha i Ø42.
 Forsøgsserien har været gennemført i tre år 
med i alt 13 forsøg. De viser, at udlægsmetoden 
ikke har påvirket udbytterne i første brugsår, 
og at blanding Ø42 har et udbytte, der er 27 
procent større end blanding Ø22, men med en 
lavere energikoncentration. I alle forsøgene er 
de to blandinger høstet samtidigt, hvorfor det 
i praksis vil været muligt at optimere energi-
koncentrationen i blanding Ø42. Resultaterne 
for udlægsåret 2008 kan ses i Oversigt over 
Landsforsøgene 2008, side 285, tabel 17 og 
18.

Tabel 11. Udlæg af kløvergræs. Første brugsår. (P20)

Dæksæd Kløver-
græs1)

Kar. 
for 
klø-
ver2)

Tør-
stof, 
pct. 

Pct. af tørstof

FK 
NDF

FK 
org. 
stof

Kg
tør-

stof pr. 
FE

Udbytte pr. ha
Fht.
for 

udb., 
a.e. 

NorFor

rå-
pro-
tein

suk-
ker NDF hkg 

tørstof a.e.
iNDF, 

g pr. kg 
NDF

NELp20, 
MJ pr.
kg ts

Udb., 
NELp20, 
GJ pr. 

ha

Fht. for 
udb., 
GJ 

2009. 4 forsøg
Grøn vårbyg Bl. Ø22 7 18,3 15,9 15,0 34,7 63,0 77,6 1,12 78,1 69,6 100 181 5,86 45,8 100
Grøn vårhvede Bl. Ø22 7 19,0 15,0 16,4 35,2 63,6 77,6 1,13 82,3 73,0 105 188 5,74 47,2 103
Grønært Bl. Ø22 6 18,6 14,9 16,6 34,9 63,9 77,5 1,13 79,1 70,1 101 186 5,99 47,4 103
Ital. rajgræs Bl. Ø22 6 20,0 14,2 18,6 35,3 61,8 77,1 1,14 83,8 73,7 106 209 6,03 50,5 110
Uden dæksæd Bl. Ø22 7 19,3 15,8 15,9 34,7 64,1 77,9 1,12 83,5 74,7 107 182 6,07 50,7 111
Grøn vårbyg Bl. Ø42 8 16,9 16,4 11,1 34,9 50,7 73,6 1,23 116,4 94,9 136 250 5,35 62,3 136
Grøn vårhvede Bl. Ø42 8 16,7 16,9 11,2 34,8 52,9 73,8 1,20 115,4 96,1 138 221 5,29 61,0 133
Grønært Bl. Ø42 8 17,5 16,1 12,6 34,8 52,9 74,3 1,20 113,4 94,3 135 236 5,60 63,5 139
Ital. rajgræs Bl. Ø42 8 18,0 16,0 12,9 35,3 50,9 73,6 1,22 118,5 97,2 140 262 5,56 65,9 144
Uden dæksæd Bl. Ø42 8 16,4 16,9 11,0 35,5 49,7 72,7 1,24 113,0 91,4 131 247 5,50 62,1 136
LSD (udlægsmetode) ns ns ns ns 
LSD (kløvergræsblanding) 0,02 4,9 5,3 3,1
LSD (vekselvirkning udlægsmetode/kløvergræsblanding) ns ns ns ns 

1)  Bl. Ø22: Alm. rajgræs og hvidkløver; bl. Ø42: Alm. rajgræs, hybrid rajgræs, hvidkløver og rødkløver. Udsædsmængde: Med dæksæd: 
25 kg pr. ha. Uden dæksæd: 35 kg pr. ha.   

2) Skala 0-10, 0 = ingen bestand, 10 = 100 pct. overfladedækning. Gennemsnit af 1-4 slæt.

Tabel 12. Kløvergræsblandingerne Ø22 og 
Ø42. Første brugsår. (P21)

Kløvergræs-
blanding

Kg tørstof pr. FE Udbytte, a.e. pr. ha

2007 2008 2009 2007 2008 2009

Antal forsøg 5 4 4 5 4 4
Blanding Ø22 1,13 1,11 1,13  85,3 72,5 72,2
Blanding Ø42 1,18 1,19 1,22 106,4 91,4 94,8
LSD 0,01 0,02 0,02 5,0 4,6 5,3
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Tabel 13. Efterårsudlagt kløvergræs, første slæt. (P22)

Dæksæd Sådato Kløver-
græs1)

Hvid-
klø-
ver, 
kar.2)  

Rød-
klø-
ver, 
kar.2) 

Pct. af tørstof

FK
NDF

FK 
org.
stof

Kg 
tør-
stof 
pr. 
FE

Udb. pr. ha 
Fht. 
for 

udb., 
a.e.

NorFor

rå-
pro-
tein

træ-
stof NDF

hkg 
tør-
stof

a.e. 
iNDF, 
g pr. 
kg 

NDF

NELp20, 
MJ pr. 
kg ts

Udb., 
NELp20, 
GJ pr. 

ha

Fht. 
for 

udb., 
GJ

2009. 4 forsøg
Uden dæksæd  18/8 Bl. Ø22 6 0 12,9 20,2 33,4 68,9 79,7 1,08 40,0 37,1 100 176 6,27 25,1 100
50 kg vinterhvede  18/8 Bl. Ø22 6 0 10,9 20,7 34,2 65,7 78,4 1,12 38,3 34,4 93 200 6,13 23,5 94
100 kg vinterhvede  18/8 Bl. Ø22 6 0 11,1 20,7 34,7 65,1 78,0 1,12 40,8 36,6 99 194 6,14 25,0 100
Uden dæksæd  4/9 Bl. Ø22 4 0 11,2 19,0 31,2 67,0 80,0 1,07 24,6 22,9 62 226,8 6,18 15,2 61
50 kg vinterhvede  4/9 Bl. Ø22 5 0 9,7 19,8 33,8 65,7 78,8 1,10 30,2 27,5 74 223,8 6,14 18,5 74
100 kg vinterhvede  4/9 Bl. Ø22 4 0 9,3 19,5 33,5 65,4 78,9 1,09 32,8 30,1 81 221 6,16 20,2 80
Uden dæksæd  18/8 Bl. Ø42 4 6 11,6 21,8 36,1 63,2 76,6 1,16 43,0 37,2 100 202,7 6,00 25,8 103
50 kg vinterhvede  18/8 Bl. Ø42 4 7 11,8 21,6 35,7 62,1 76,3 1,16 45,4 39,1 105 200,3 5,98 27,1 108
100 kg vinterhvede  18/8 Bl. Ø42 4 6 11,1 22,2 36,5 59,8 75,2 1,19 44,7 37,7 102 236,8 5,84 26,2 104
Uden dæksæd  4/9 Bl. Ø42 3 4 10,5 21,1 35,1 62,9 77,0 1,14 26,0 22,8 61 233,5 5,98 15,6 62
50 kg vinterhvede  4/9 Bl. Ø42 3 5 10,1 20,6 34,7 63,0 77,4 1,13 31,2 27,7 75 236,7 6,02 18,8 75
100 kg vinterhvede  4/9 Bl. Ø42 3 5 9,9 20,7 34,8 60,9 76,6 1,14 32,9 28,9 78 247,5 5,96 19,6 78
LSD 1 (udlægsmetode) 5,2 4,6 12 3,1 12,4
LSD 2 (kløvegræsblanding) 2,8 ns ns ns ns 
LSD 12 (vekselvirkning mellem udlægsmetode og kløvergræsblanding) ns ns ns ns ns 

1)  Bl. Ø22: Alm. rajgræs og hvidkløver; bl. Ø42: Alm. rajgræs, hybrid rajgræs, hvidkløver og rødkløver. Udsædsmængde: Med dæksæd: 
25 kg pr. ha. Uden dæksæd: 35 kg pr. ha.

2) Skala 0-10, 0 = ingen bestand, 10 = 100 pct. overfladedækning.

Tabel 14. Efterårsudlagt kløvergræs, sum af slæt. (P22)

Dæksæd Sådato Kløver-
græs1)

Pct. af tørstof

FK
NDF

FK
org.
stof

Kg tør-
stof pr. 

FE

Udb. pr. ha 
Fht. for 
udb., 
a.e.

NorFor

rå-
pro-
tein

træ-
stof NDF

hkg 
tør-
stof

a.e. 
iNDF, 

g pr. kg 
NDF

NELp20, 
MJ pr. 
kg ts

Udb., 
NELp20, 
GJ pr. 

ha

Fht. for 
udb.,
GJ

2009. 3 forsøg. 1. og 2. slæt
Uden dæksæd  18/8 Bl. Ø22 14,7 21,46 34,9 67,5 78,3 1,11 66,5 59,8 100 172 6,15 41,2 100
50 kg vinterhvede  18/8 Bl. Ø22 13,4 21,76 35,9 65,3 77,3 1,14 64,3 56,4 94 187 6,05 38,9 76
100 kg vinterhvede  18/8 Bl. Ø22 13,1 22,01 36,3 64,5 76,8 1,15 65,7 57,5 96 193 6,01 41,6 82
Uden dæksæd  4/9 Bl. Ø22 13,7 21,63 35,4 65,2 77,4 1,13 51,6 45,4 76 203 6,01 34,2 67
50 kg vinterhvede  4/9 Bl. Ø22 12,2 21,45 36,1 65,5 77,4 1,13 54,8 48,4 81 203 6,04 36,2 71
100 kg vinterhvede  4/9 Bl. Ø22 11,7 21,07 35,8 64,5 77,3 1,13 55,7 49,2 82 204 6,04 36,7 72
Uden dæksæd  18/8 Bl. Ø42 14,1 22,70 38,2 61,4 74,6 1,20 68,9 57,5 96 200 5,85 39,9 78
50 kg vinterhvede  18/8 Bl. Ø42 14,3 22,74 38,0 59,6 73,9 1,22 74,7 59,9 100 203 5,80 42,7 84
100 kg vinterhvede  18/8 Bl. Ø42 14,2 22,58 37,8 58,0 73,5 1,22 74,6 57,8 97 228 5,72 42,0 82
Uden dæksæd  4/9 Bl. Ø42 13,1 22,37 37,7 61,0 74,8 1,20 55,5 41,6 70 217 5,84 32,4 64
50 kg vinterhvede  4/9 Bl. Ø42 13,3 21,50 36,6 60,4 75,1 1,18 62,6 48,2 81 229 5,85 36,6 72
100 kg vinterhvede  4/9 Bl. Ø42 12,8 21,72 37,0 59,1 74,5 1,19 61,0 46,5 78 231 5,81 35,3 69
LSD 1 (udlægsmetode) 7,5 13
LSD 2 (kløvegræsblanding) ns ns
LSD 12 (vekselvirkning mellem udlægsmetode og kløvergræsblanding) ns ns

2009. 2 forsøg. 1., 2. og 3. slæt.
Uden dæksæd  18/8 Bl. Ø22 15,8 22,03 35,5 63,4 76,6 1,14 85,7 74,9 100 183 5,99 51,0 100
50 kg vinterhvede  18/8 Bl. Ø22 15,0 22,25 36,2 61,4 75,6 1,17 83,6 71,6 96 191 5,91 49,5 97
100 kg vinterhvede  18/8 Bl. Ø22 14,5 22,42 36,8 60,7 75,1 1,18 91,1 77,4 103 208 5,87 51,4 101
Uden dæksæd  4/9 Bl. Ø22 15,2 21,24 34,3 61,7 76,5 1,14 78,8 69,1 92 212 5,93 43,4 85
50 kg vinterhvede  4/9 Bl. Ø22 14,4 21,72 35,9 61,2 75,7 1,16 82,5 71,2 95 213 5,89 45,6 89
100 kg vinterhvede  4/9 Bl. Ø22 13,9 21,25 35,2 60,6 75,9 1,15 84,6 73,5 98 216 5,91 46,9 92
Uden dæksæd  18/8 Bl. Ø42 14,6 23,49 37,8 53,2 71,5 1,27 96,6 78,1 104 239 5,51 55,4 109
50 kg vinterhvede  18/8 Bl. Ø42 15,0 23,87 38,2 52,0 70,8 1,29 103,5 84,7 113 245 5,44 59,0 116
100 kg vinterhvede  18/8 Bl. Ø42 14,8 23,63 38,0 51,6 70,8 1,29 100,0 82,4 110 254 5,43 56,0 110
Uden dæksæd  4/9 Bl. Ø42 15,1 23,08 36,8 52,4 71,7 1,26 80,8 70,3 94 252 5,47 45,4 89
50 kg vinterhvede  4/9 Bl. Ø42 15,2 22,41 35,8 52,2 72,3 1,24 86,0 76,4 102 260 5,48 48,8 96
100 kg vinterhvede  4/9 Bl. Ø42 14,5 23,00 37,0 51,4 71,5 1,26 85,0 74,2 99 263 5,47 48,2 95
LSD 1 (udlægsmetode) ns ns
LSD 2 (kløvegræsblanding) 5,0 7
LSD 12 (vekselvirkning mellem udlægsmetode og kløvergræsblanding) ns ns

1)  Bl. Ø22: Alm. rajgræs og hvidkløver; bl. Ø42: Alm. rajgræs, hybrid rajgræs, hvidkløver og rødkløver. Udsædsmængde: Med dæksæd: 
25 kg pr. ha. Uden dæksæd: 35 kg pr. ha.   
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Efterårsudlagt kløvergræs
Der er gennemført fire forsøg med kløver-
græs, udlagt i efteråret 2008. Der er høstet et 
varierende antal slæt i forsøgene. I tabel 13 
ses resultaterne for første slæt, som er gen-
nemført i alle fire forsøg. Forsøget er anlagt 
med to faktorer: Faktor 1 er udlægsmetode og 
såtidspunkt, og faktor 2 er kløvergræsblan-
ding Ø22 eller Ø42. I første slæt er der ikke 
vekselvirkning mellem udlægsmetoderne 
og kløvergræsblandingen. Det tidlige såtids-
punkt, som i gennemsnit har været 18. august, 
giver det største udbytte. Der er ikke ved dette 
såtidspunkt forskel på, om der er sået uden 
dæksæd, eller der er sået vinterhvede som 
dæksæd. Der er som gennemsnit for dette så-
tidspunkt høstet 3.700 FE pr. ha i første slæt. 
Ved det senere såtidspunkt den 4. september 
har dæksæden haft en betydning. Her er der 
med dæksæd høstet 2.855 FE pr. ha, hvilket er 
signifikant mere end uden dæksæd ved samme 
såtid og samtidig signifikant mindre end ved 
den tidlige såtid. Dæksæd af vinterhvede har 
som gennemsnit en lidt lavere energikoncen-
tration, målt som kg tørstof til 1 FE. Kløver-
græsblandingen har dog haft større betydning 
for energikoncentrationen. Dæksæd af vinter-
hvede sænker også råproteinindholdet, især i 
blanding Ø22.
 I anden slæt, som er høstet i tre af forsø-
gene, er der høstet færrest foderenheder, hvor 
der er lagt ud i 100 kg vinterhvede ved det 
sene såtidspunkt. For summen af første og 
anden slæt er der et signifikant større udbytte 
ved det tidlige såtidspunkt, målt som FE pr. 
ha. Se tabel 14.
 I tredje slæt, som er høstet i to af forsøgene, 
er der ingen forskel mellem udlægsmetoder-
ne, men der er høstet signifikant større udbyt-
te i blanding Ø42 end i Ø22. For det samlede 
udbytte af de tre slæt er der ikke signifikant 
forskel på hverken udlægsmetode eller klø-
vergræsblanding. I det ene forsøg, hvor der er 
taget fire slæt, er der høstet et samlet udbytte 
på cirka 9.200 FE pr. ha.

Arter i kløvergræsmarken, første 
brugsår
Der er gennemført fire forsøg med første 
brugsår i kløvergræs med forskellig artssam-

mensætning. Der er planlagt fem slæt, men i 
et forsøg er der pudset af i stedet for anden 
slæt på grund af tørke, og i et andet forsøg 
har køerne afgræsset femte slæt. I tabel 15 ses 
forsøgsblandingerne. Bestanden af lucerne 
har været tynd i et af forsøgene, hvorfor par-
cellerne i dette forsøg ikke er høstet forsøgs-
mæssigt.
 For summen af slæt har der ikke været 
vekselvirkning mellem faktorerne, men der 
har været signifikante forskelle inden for 
faktorerne. Rajsvingel/alm. rajgræs giver det 
største udbytte, efterfulgt af strandsvingel/
alm. rajgræs, mens alm. rajgræs og cikorie/
alm. rajgræs giver det samme udbytte. For 
bælgplanterne er der høstet det største udbytte 
i blandingerne med rødkløver/hvidkløver. 
Det er dog ikke signifikant større end kæl-
lingetand/hvidkløver. I forhold til blandingen 
med hvidkløver er der høstet 12 procent mere 
med rødkløver og 6 procent mere med kæl-
lingetand. I tre forsøg, hvor lucernen også er 
høstet, er forholdstallene for hvidkløver, rød-
kløver, lucerne og kællingetand henholdsvis 
100, 117, 108 og 109. Der er kun en begræn-
set forskel i energikoncentrationen, målt som 
kg tørstof pr. FE, fra 1,12 til 1,18.
 I første slæt er der høstet fra 2.760 til 3.730 
FE pr. ha, afhængigt af blandingen. Der er 
ikke vekselvirkning mellem faktor 1) græs/
cikorie og faktor 2) bælgplanter. For græs/

Kællingetand syner ikke af meget i parcellerne. 
Alligevel er der i parceller med kællingetand 
høstet et større antal foderenheder, end hvor 
hvidkløver er den eneste bælgplante i blan-
dingen. (Foto: Inger Bertelsen, Landscentret, 
Økologi).
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Tabel 15. Nye arter i frøblandinger af kløvergræs. Første brugsår. (P23)

Græs/cikorie1) Bælgplanter2)

Sum af slæt

Pct. 
tør-
stof

Pct. af tørsof

FK 
NDF

Kg 
ts pr. 
FE

Udb. pr. ha
Fht. 
for 

udb., 
a.e.

NorFor

rå-
pro-
tein

træ-
stof

suk-
ker NDF

hkg 
tør-
stof 

a.e. 
iNDF, 
g pr. 
kg 

NDF

NELp20, 
MJ pr. 
kg ts

Udb., 
NELp20, 
GJ pr. 

ha

Fht. 
for 

udb., 
GJ

2009. 4 forsøg
Alm. rajgræs Hvidkløver 19,1 15,3 22,4 14,8 37,8 21,2 1,13 84,80 74,9 100 164 6,11 51,8 100
Rajsvingel + alm. rajgræs Hvidkløver 19,1 14,5 22,5 15,8 38,9 24,9 1,14 96,70 84,9 113 165 6,09 59 114
Strandsvingel + alm. rajgræs Hvidkløver 19,4 14,9 22,2 15,4 37,5 22,2 1,13 89,90 79,5 106 176 6,08 54,6 105
Cikorie + alm. rajgræs Hvidkløver 17,6 14,3 22,9 13,6 37,5 22,0 1,16 90,00 77,4 103 165 5,96 53,6 103
Alm. rajgræs Rødkløver 

+ hvidkløver 18,1 16,6 22,4 12,1 37,2 23,2 1,16 101,40 87,2 116 183 5,91 60 116
Rajsvingel + alm. rajgræs Rødkløver 

+ hvidkløver 17,9 16,4 22,2 13,0 37,1 24,4 1,16 106,40 92,0 123 175 5,94 63,2 122
Strandsvingel + alm. rajgræs Rødkløver 

+ hvidkløver 17,9 17,3 21,9 11,4 36,0 22,5 1,16 105,30 90,8 121 187 5,87 61,8 119
Cikorie + alm. rajgræs Rødkløver 

+ hvidkløver 16,1 16,3 22,3 10,2 36,0 22,1 1,18 100,80 85,6 114 172 5,80 58,5 113
Alm. rajgræs Kællingetand 

+ hvidkløver 18,1 16,3 21,9 13,1 36,5 21,8 1,12 92,50 82,3 110 174 6,03 55,7 108
Rajsvingel + alm. rajgræs Kællingetand 

+ hvidkløver 18,7 15,3 22,3 14,4 38,1 24,8 1,15 100,90 88,1 118 183 5,96 60,1 116
Strandsvingel + alm. rajgræs Kællingetand 

+ hvidkløver 18,9 15,7 21,8 14,4 36,7 23,0 1,12 96,70 86,2 115 174 6,02 58,3 113
Cikorie + alm. rajgræs Kællingetand 

+ hvidkløver 16,9 15,9 22,4 11,3 36,7 21,7 1,15 92,30 80,5 107 174 5,88 54,2 105
LSD 1 (græs/cikorie) 1,5 6,2 5,1 3,5
LSD 2 (bælgplanter) ns 6,3 5,2 3,5
LSD 12 (vekselvirkning mellem græs/cikorie og bælgplanter) ns ns ns ns 

2009. 3 forsøg
Alm. rajgræs Hvidkløver 20,5 14,6 22,1 15,3 38,3 18,7 1,13 73,3 64,9 100 160 6,12 44,9 100
Rajsvingel + alm. rajgræs Hvidkløver 20,1 13,9 22,5 15,9 39,9 23,9 1,14 89,2 78,2 120 157 6,11 54,5 121
Strandsvingel + alm. rajgræs Hvidkløver 20,8 14,3 21,9 16,0 38,1 20,2 1,13 80,1 71,0 109 175 6,09 48,8 109
Cikorie + alm. rajgræs Hvidkløver 18,6 13,7 22,6 14,2 38,0 20,1 1,16 81,0 69,8 108 162 5,97 48,3 108
Alm. rajgræs Rødkløver 

+ hvidkløver 19,3 16,0 22,2 12,8 37,6 21,7 1,16 94,0 80,7 124 186 5,91 55,5 124
Rajsvingel + alm. rajgræs Rødkløver 

+ hvidkløver 18,7 15,8 22,3 13,0 38,0 23,6 1,16 100,0 85,9 132 172 5,93 59,3 132
Strandsvingel + alm. rajgræs Rødkløver 

+ hvidkløver 19,1 16,9 21,8 11,5 36,4 21,3 1,17 99,2 84,9 131 196 5,82 57,7 129
Cikorie + alm. rajgræs Rødkløver 

+ hvidkløver 16,8 15,8 22,3 10,6 36,6 21,1 1,18 93,9 79,3 122 170 5,81 54,5 121
Alm. rajgræs Lucerne 

+ hvidkløver 20,1 16,1 22,2 13,3 37,3 19,4 1,16 80,6 71,2 110 199 5,98 48,2 107
Rajsvingel + alm. rajgræs Lucerne 

+ hvidkløver 19,4 14,4 23,0 14,6 39,2 23,4 1,16 91,2 79,1 122 189 5,97 54,4 121
Strandsvingel + alm. rajgræs Lucerne 

+ hvidkløver 21,0 16,0 21,7 13,8 36,6 21,0 1,17 90,0 80,0 123 205 5,97 53,7 120
Cikorie + alm. rajgræs Lucerne 

+ hvidkløver 18,7 15,6 22,8 11,4 37,8 21,0 1,18 86,5 74,5 115 191 5,88 50,8 113
Alm. rajgræs Kællingetand 

+ hvidkløver 18,9 15,9 21,7 13,5 36,9 20,1 1,12 83,9 74,6 115 179 6,01 50,4 112
Rajsvingel + alm. rajgræs Kællingetand 

+ hvidkløver 19,5 14,7 22,4 14,9 38,9 24,1 1,15 94,9 82,8 128 184 5,95 56,5 126
Strandsvingel + alm. rajgræs Kællingetand 

+ hvidkløver 19,4 15,4 21,3 14,7 36,6 21,1 1,12 88,7 79,4 122 174 6,01 53,3 119
Cikorie + alm. rajgræs Kællingetand 

+ hvidkløver 17,5 15,4 21,9 12,0 36,6 20,0 1,14 83,8 73,6 113 172 5,89 49,3 110
LSD 1 (græs/cikorie) 1,7 7,6 6,4 4,3
LSD 2 (bælgplanter) ns 7,6 6,4 4,3
LSD 12 (vekselvirkning mellem græs/cikorie og bælgplanter) ns ns ns ns 

1)  Alm. rajgræs: 7 kg Calibra, 7 kg Sameba, 7 kg Maurice. Rajsvingel + rajgræs: 12 kg Lofa, 10 kg Calibra. Strandsvingel + rajgræs: 12 kg 
Jordane, 10 kg Calibra. Cikorie + rajgræs: 1,5 kg Puna, 7 kg Calibra, 6 kg Sameba, 6 kg Maurice. 

2)  Hvidkløver: 3,5 kg Milo, 1,5 kg Rivendel. Rødkløver + hvidkløver: 3 kg Rajah, 2 kg Milo. Lucerne + hvidkløver: 12 kg Pondus, 2 kg Milo. 
Kællingetand + hvidkløver: 12 kg kællingetand, 2 kg Milo. 
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cikorie er udbyttet størst i rajsvingel/alm. raj-
græs, efterfulgt af strandsvingel/alm. rajgræs. 
Der er ikke signifikant forskel på, om der er 
rajsvingel eller strandsvingel i blandingen. 
Der er ikke signifikant forskel mellem bælg-
planterne. Uanset sammensætningen har der 
været en høj energikoncentration, målt i kg 
tørstof pr. FE. Den varierer fra 1,02 til 1,07. 
Rajsvingel i blandingerne giver et lavere pro-
teinindhold og et højere indhold af sukker end 
blandingerne med rajgræs. Strandsvingel gi-
ver sammen med hvidkløver og kællingtand/
hvidkløver også et lavere proteinindhold end 
blandingerne med rajgræs. Det er ikke tilfæl-
det, hvor blandingspartnerne har været rød-
kløver/hvidkløver.
 Ved høst af anden slæt er der fortsat forskel 
i faktor 1, men her er høstet det mindste ud-
bytte i blandingerne med rajsvingel/rajgræs, 
mens det største udbytte er høstet i cikorie/
rajgræs. I de efterfølgende tre slæt er der ikke 
forskel på udbytte mellem arterne i faktor 1, 
men i tredje og fjerde slæt er der høstet sig-
nifikant større udbytter i blandingerne med 
rødkløver/hvidkløver.
 Samtidig med høst af slæt er køernes lyst 
til at afgræsse blandingerne vurderet i et af-
græsningsareal. Ved første, anden og fjerde 
slæt er der ikke registreret forskel i vraggræs 
blandingerne imellem. I et af forsøgene er der 
givet lidt højere karakter for vraggræs i tredje 
slæt, hvor rajsvingel, lucerne og cikorie ind-
går i blandingerne.

Arter i kløvegræsmarken, andet 
brugsår
Der er gennemført tre forsøg i andet brugsår 
i kløvergræs med forskellig artssammensæt-
ninger. Forsøgene blev udlagt i 2007, og re-
sultaterne for første brugsår kan ses i Oversigt 
over Landsforsøgene 2008, side 287, tabel 20. 
De forskellige blandingskombinationer frem-
går af tabel 16. Parceller med rundbælg er kun 
høstet i et forsøg. Se Tabelbilaget, tabel P24. 
Der er høstet fem slæt i forsøgene, og sum-
men af alle slættene fremgår af tabel 16.
 Der er ikke vekselvirkning i udbyttet i fo-
derenheder mellem græs/cikorie og bælgplan-
ter, men der er signifikant forskel på arterne 
inden for de to faktorer 1) græs/cikorie og 2) 
bælgplanter. Der er høstet det største udbytte 
af foderenheder i blandinger med rajsvingel/
alm. rajgræs og næstmest i blandinger med 
strandsvingel/alm. rajgræs. For bælgplanter-
ne er det største udbytte høstet i blandingerne 
med rødkløver/hvidkløver. Energikoncen-
trationen, målt som kg tørstof pr. FE, er lidt 
lavere i blandingerne, hvor rødkløver/hvid-
kløver indgår. Til højre i tabellen ses værdier 
fra NorFor. Der er ikke registreret forskelle i 
forekomsten af vraggræs, men disse registre-
ringer er ikke foretaget i alle forsøg ved alle 
slæt.

Kaliumgødskning af kløvergræs
Der er gennemført fire forsøg med gødskning 
af kløvergræs til slæt. Forsøgene er anlagt i 
eksisterende kløvergræsmarker til slæt. I et 
forsøg er anvendt blanding Ø45 og i tre forsøg 
Ø42. Der er tildelt kalium som dybstrøelse, 
gylle og pantentkali. Der er et ugødet forsøgs-
led som reference. Gødningen er tildelt på 
forskellige tidspunkter, men for alle gødede 
forsøgsled er der givet cirka 100 kg kalium 
pr. ha i alt til de fire slæt. I et forsøgsled er 
der desuden tildelt ekstra 50 kg kalium pr. ha 
efter fjerde slæt. Tildeling af gødning fremgår 
af tabel 17. Alle forsøg er anlagt på sandjord 
med kaliumtal på 5,3 eller derunder. Der har 
ikke været signifikant forskel på de høstede 
udbytter af foderenheder, men der er en ten-
dens til merudbytte for tilførsel af kalium, 
hvor dette er tilført som patentkalium, gylle 
eller en kombination af gylle og patentkali. 

Parceller med rødkløver/hvidkløverblandin-
ger i første brugsår. Lige inden høst af tredje 
slæt. (Foto: Inger Bertelsen, Landscentret, 
Økologi).
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Tabel 16. Nye arter i frøblandinger af kløvergræs. Andet brugsår. (P24)

Græs/
cikorie1) 

Bælg-
planter2)

Sum af slæt

Pct. 
tør-
stof

Pct. af tørstof

FK 
NDF

Kg ts 
pr. FE

Udb. pr. ha
Fht.
for 

udb., 
a.e.

NorFor

rå-
pro-
tein

træ-
stof

suk-
ker NDF

hkg 
tør-
stof 

a.e. 
iNDF, 
g pr. 
kg 

NDF

NELp20, 
MJ pr. 
kg ts

Udb., 
NELp20, 
GJ pr. 

ha

Fht. for 
udb., 
GJ

2009. 3 forsøg
Alm. rajgræs Hvidkløver 18,8 15,9 20,8 15,7 33,6 23,6 1,09 107,7 98,9 100 176 6,12 65,9 100
Rajsvingel 
+ alm. rajgræs Hvidkløver 18,8 15,6 20,6 16,7 33,8 25,4 1,09 115,2 106,1 107 175 6,15 70,8 107
Strandsvingel 
+ alm. rajgræs Hvidkløver 19,1 15,7 21,4 15,5 35,1 26,3 1,1 115,4 104,9 106 173 6,12 70,7 107
Cikorie 
+ alm. rajgræs Hvidkløver 17,0 15,8 20,8 13,5 32,5 22,5 1,11 108,4 97,6 99 171 5,98 64,8 98
Alm. rajgræs Rødkløver 

+ hvidkløver 17,7 17,4 21,0 12,5 33,3 25,0 1,13 127,2 112,5 114 192 5,89 74,9 114
Rajsvingel 
+ alm. rajgræs

Rødkløver 
+ hvidkløver 17,9 16,7 21,2 13,5 33,7 26,4 1,13 132,4 116,8 118 185 5,92 78,3 119

Strandsvingel 
+ alm. rajgræs

Rødkløver 
+ hvidkløver 17,6 17,2 21,7 11,9 35,1 27,1 1,15 129,7 113,0 114 179 5,91 76,6 116

Cikorie 
+ alm. rajgræs 

Rødkløver 
+ hvidkløver 16,2 17,6 20,8 11,4 32,3 24,5 1,13 129,7 114,6 116 181 5,87 76,2 116

Alm. rajgræs Lucerne 
+ hvidkløver 19,2 16,4 21,6 14,2 34,5 25,1 1,11 115,2 103,7 105 209 5,96 68,7 104

Rajsvingel 
+ alm. rajgræs

Lucerne 
+ hvidkløver 18,4 15,9 21,3 15,2 34,2 25,7 1,11 119,5 107,6 109 208 5,98 71,4 108

Strandsvingel 
+ alm. rajgræs

Lucerne 
+ hvidkløver 19,3 15,9 22,3 14,0 36,4 27,8 1,14 121,9 107,3 108 201 5,95 72,5 110

Cikorie + alm. 
rajgræs 

Lucerne 
+ hvidkløver 17,0 16,0 21,4 12,4 33,3 24,4 1,12 115,5 103,0 104 186 5,93 68,5 104

LSD 1 (græs/cikorie) 0,9 4,6 3,5 4 2,4 4
LSD 2 (bælgplanter) 0,9 4,8 3,7 4 2,6 4
LSD 12 (vekselvirkning mellem græs/cikorie og bælgplanter) ns ns ns ns ns ns

1)  Alm. rajgræs: 7 kg Calibra, 7 kg Sameba, 7 kg Maurice. Rajsvingel + rajgræs: 12 kg Lofa, 10 kg Calibra. Strandsvingel + rajgræs: 12 kg 
Jordane, 10 kg Calibra. Cikorie + rajgræs: 1,5 kg Puna, 7 kg Calibra, 6 kg Sameba, 6 kg Maurice. 

2)  Hvidkløver: 3,5 kg Milo, 1,5 kg Rivendel. Rødkløver + hvidkløver: 3 kg Rajah, 2 kg Milo. Lucerne + hvidkløver: 8 kg Pondus, 2 kg Milo. 
Rundbælg + hvidkløver: 8 kg rundbælg, 2 kg Milo. 

Tabel 17. Kalium til kløvergræs. (P25)

Kløvergræs1)

Tilført, 
kg

K pr. 
ha2)

Sum af slæt

Pct. 
tør-
stof

Pct. af tørstof
FK 
org. 
stof

FK 
NDF

Kg 
ts pr. 
FE

Udbytte 
pr. ha Fht. 

for 
udb., 
a.e.

Bort-
ført, 
kg K 
pr. ha

NorFor

rå-
pro-
tein

træ-
stof

suk-
ker NDF kali-

um
hkg 
tør-
stof 

a.e. 
iNDF, 
g pr. 
kg 

NDF

NELp20, 
MJ pr. 
kg ts

Udb., 
NELp20, 
GJ pr. 

ha

Fht. 
for 

udb., 
GJ

2008. 4 forsøg
Ingen gødning 0 18,3 17,2 22,9 11,1 35,7 1,7 72,7 51,7 1,21 112,3 92,7 100 189 258 5,60 62,9 100
Dybstrøelse i 
foråret 96 17,2 17,2 23,7 9,7 37,1 2,1 72,2 52,7 1,24 120,4 97,4 105 256 248 5,54 66,7 106
Patentkali til 
1. og 2. slæt 50 + 50 17,6 17,8 23,0 10,2 35,6 2,0 72,7 51,6 1,21 124,2 102,3 110 252 259 5,55 68,9 110
Gylle til 1. og 
2. slæt3) 45+ 51 18,0 16,4 23,7 11,2 37,5 2,0 72,6 54,1 1,23 124,8 101,3 109 252 245 5,57 69,5 110
Gylle til 1. og 
2. slæt, patentkali 
efter 4. slæt3)

45 + 51
+ 50 18,0 16,7 23,9 10,9 37,7 2,1 72,5 54,5 1,23 124,3 101,4 109 258 241 5,61 69,7 111

Gylle til 1. slæt, 
pantentkali til 
3. slæt3) 45 + 50 18,5 16,9 23,6 11,1 36,8 1,9 72,5 52,5 1,23 127,6 104,0 112 247 253 5,56 71,0 113
LSD 8,4 ns ns 

1) Blanding Ø42 i tre forsøg, blanding Ø45 i et forsøg.
2) Fordeling af kalium til de enkelte tildelingstidspunkter.
3) Slangeudlagt i foråret, nedfældet til 2. slæt. 
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Der er høstet 1.130 FE mere pr. ha, hvor der 
er givet gylle i foråret og pantentkali efter an-
den slæt i forhold til ugødet. Der er høstet et 
mindre udbytte, hvor der er tilført dybstrøelse 
i foråret end ved de andre gødningstilførsler. 
Gødskning med pantentkali har givet samme 
udbytte som gødskning med gylle. Kløver-
græsmarken har således været i stand til at 
give den samme produktion uden tilførsel af 
kvælstof. Udbytterne varierer stærkt mellem 
forsøgene, blandt andet fordi flere af forsøge-
ne har været præget af tørke. Merudbytterne 
varierer også meget mellem forsøgene fra 
intet merudbytte til over 2.000 FE pr. ha. De 
forskellige gødskninger giver ikke væsentlige 
forskelle i kvaliteten af den høstede afgrøde.
 Indholdet af kalium som procent af tørstof 
og mængden af kalium, bortført med afgrø-
den, har været mindst, hvor der ikke er tilført 
gødning. Der har ikke været forskel mellem 
de gødede forsøgsled. Der er i det ugødede 
forsøgsled fjernet 189 kg kalium pr. ha med 
afgrøden. I de gødede forsøgsled er der bort-
ført 247 til 258 kg kalium pr. ha.

Majs – dyrkning

Såtid og sådybde i majs
Der er gennemført tre forsøg med såtid og 
sådybde i majs. Et forsøg er høstet forsøgs-
mæssigt med alle kombinationer af såtid og 
sådybde. Her er der høstet 9.670 FE pr. ha ved 
såning den 6. maj i 5 cm dybde. Ved såning 
den 15. maj er der høstet 8.470 FE pr. ha i 
gennemsnit af 5 og 8 cm sådybde. Der er ikke 
udbytteforskel mellem sådybderne. Der er så-
ledes et udbyttetab på cirka 130 FE pr. dag, 
såningen er udskudt. Ved såning den 31. maj 
er der høstet 6.450, 7.200 og 8.300 FE pr. ha 
ved henholdsvis 5, 8 og 11 cm sådybde. Der 
har ikke været forskel i plantetallet. I forsø-
get har der været en meget kraftig ukrudts-
bestand. I et andet forsøg er der kun målt 
tørstofudbytter. Her ses samme tendens med 
faldende udbytte ved at udsætte såtidspunktet 
og stigende udbytte ved at øge sådybden ved 
det sene såtidspunkt. Dette forsøg har været 
holdt rent for ukrudt. I det sidste forsøg har 

sandstorm og råger gjort, at nogle forsøgsled 
ikke er høstet forsøgsmæssigt. Rågerne har 
været specielt hårde ved majsen, sået i 5 cm 
dybde ved den sene såtid. I dette forsøg ses de 
samme tendenser som i de to andre, men for-
skellene er ikke signifikante. Se Tabelbilaget, 
tabel P26.

Dyb såning af majs mod råger
Der er gennemført to demonstrationer med 
dyb såning af majs for at forhindre rågeska-
der. Der har kun været råger til stede i en af 
demonstrationerne. Majsen er sået i tre dyb-
der på henholdsvis 5, 8 og 11 cm.
 I demonstrationen med råger er majsen sået 
den 28. april ved en jordtemperatur på cirka 9 
grader C i 10 cm dybde. Der har været kraf-
tigt angreb af råger i sådybderne på 5 og 8 
cm, hvilket har resulteret i næsten ingen frem-
spiring. Rågeskaden i sådybden på 11 cm har 
været lille, men fremspiringen har været dår-
lig og uens.
 Demonstrationen uden råger er sået den 9. 
juli og viser en god og ensartet fremspiring 
ved alle sådybder. Jordtemperaturen ved så-
ning har været 13 til 14 grader C i 10 cm dyb-
de. Se Tabelbilaget, tabel P27.
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Kartofler – sorter og gødskning

Stivelsesindholdet betyder meget, men ikke det 
hele

Tidlige sorter
På Samsø er der siden 2003 udført ni forsøg 
med tidlige kartofler, opdelt i henholdsvis 
meget tidlige, tidlige og middeltidlige kartof-
felsorter med og uden plastdækning. Solist 
giver det største udbytte i forsøgene med me-
get tidlige og tidlige sorter både med og uden 
plastdækning. I gruppen af middeltidlige sor-
ter indgår kun tre sorter i 2009, og der er ikke 
sikker forskel i udbyttet. I forsøgene med de 
meget tidlige spisesorter uden plastdækning 
er det generelle knoldudbytte stort allerede 
fra midten af juni. I 2009 er der udført en vur-
dering af revnedannelse to til tre dage efter 
optagning i forsøget med den tidlige optag-
ning. Revnedannelse er meget påvirket af 
vandindholdet i jorden ved optagning. Solist 
er den sort, som er mindst disponeret for rev-
nedannelse, hvorimod Arielle og Monaco er 
mest følsomme. Revnedannelse kan i nogen 
grad forhindres ved at foretage en rodunder-
skæring eller optage kartoflerne under mere 
tørre forhold.

Sorter til stivelse
Oleva giver ved den tidlige høst i september 
normalt et signifikant større stivelsesudbytte 
end størstedelen af de øvrige sorter trods en 
lavere stivelsesprocent. Dette gælder også i 
2009. Selv om Oleva, Stayer og Odin giver 
et større økonomisk udbytte end Kuras, er der 
ikke sikker forskel i stivelsesudbyttet mellem 
Kuras, Oleva, Stayer, Odin og Fenja. I 2009 
er Odin den eneste sort, som giver et knold- 
og stivelsesudbytte på størrelse med Kuras 
ved den sene høst i oktober. Odin har dog den 
ulempe, at mellem 5 til 10 procent af knoldene 
i 2009 er hule, hvilket kan medføre en fejlmå-
ling af stivelsesindholdet. Sorterne Oleva og 
Kuras er henholdsvis en tidlig og sildig stivel-
sessort. Ved den tidlige høst i september giver 
Oleva og Kuras som gennemsnit af 20 forsøg 
det samme økonomiske udbytte. Ved den sene 
høst giver Kuras i 19 forsøg et merudbytte på 
12 hkg stivelse og et økonomisk merudbytte 

på 2.229 kr. pr. ha i forhold til Oleva. Sorter 
med et højt stivelsesindhold premieres med 
en højere afregningspris på grund af de re-
ducerede produktionsomkostninger. Selv om 
sorten Signum er kendetegnet ved et særde-
les højt stivelsesindhold, som i 2009 er målt 
til 24,4 procent, giver den alligevel et tab på 
1.266 kr. pr. ha, målt i syv forsøg i perioden 
2003 til 2007 i forhold til Kuras.

Kombination af bredspredning og 
 placering af kvælstof
Forsøgene viser ikke nogen fordel ved at kom-
binere bredspredt og placeret handelsgødning. 
I modsætning til 2008 ses der i 2009 et sikkert 
merudbytte på 95 hkg knolde pr. ha og 14 hkg 
stivelse pr. ha ved at kombinere svinegylle og 
placeret kvælstofgødning, selv om stivelses-
indholdet falder med cirka 1 procentpoint, når 
der anvendes svinegylle.

Klorholdige gødningers betydning for 
kvaliteten af spisekartofler
Prisen på gødning til kartofler udgør en sti-
gende andel af den totale omkostning i for-
bindelse med dyrkning af kartofler. Overskud 
af kvælstof i forhold til kalium kan medføre 
kvalitetsforringelser som mørkfarvning og 
udkogning. Der er udført ét forsøg, der viser, 
at ved tilførsel af gødning, indeholdende 70 
kg klor pr. ha, er der ingen risiko for udbyt-
tetab og heller ikke for udkogning og mis-
farvning efter 24 timer. Dette skal undersøges 
nærmere på flere jordtyper, før det kan anbe-
fales i praksis.
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Virus
På grund af de store problemer med bladlus-
overført virus i læggekartofler i 2007 og 2008 
er bladlusmoniteringen i 2009 allerede be-
gyndt i uge 19. Risikotallet forbliver lavt indtil 
uge 29, hvor der fanges store mængder af kar-
toffel-, ærte- og bedebladlus. Ferskenbladlus, 
som udgør den største risiko for spredning af 
virus, fanges først i uge 30. Risikotallet i 2009 
er på niveau med 2008 og markant lavere end 
i 2007.

Kartoffelskimmel
Anvendelse af et dansk og hollandsk beslut-
ningsstøttesystem viser i 2009, at det er muligt 
at spare op til 25 procent i behandlingsindeks 
(BI) ved at bruge beslutningsstøttesystemer. 
I stivelseskartofler er der ligeledes en øko-
nomisk besparelse i forhold til at anvende en 
rutinestrategi med Dithane NT. Resultaterne 
falder alligevel ud til fordel for Dithane NT, 
hvis der indregnes to ekstra behandlinger mod 
kartoffelbladplet samt investeringer i eventu-
elt klimaspyd til PlantPlus. Modellerne er kun 
afprøvet i et år med sen forekomst af skim-
mel og lange perioder med lav skimmelrisiko. 
Forsøgene viser, at der er gode perspektiver 
i at anvende en beslutningsstøttemodel, men 
at modellen skal testes under meget skimmel-
favorable forhold tidligt i vækstsæsonen samt 
gøres mere brugervenlig, før den kan anven-
des af avlere i praksis.

Sortben og blødråd
Sortbensyge og blødråd i kartofler kan forår-
sages af tre bakterier, som i daglig tale kaldes 
Erwinia-komplekset. Dickeya dianthicola (= 
E. chrysanthemi) er et stærkt stigende problem 
i udlandet, men er hidtil kun sjældent fundet 
i Danmark. I 2009 er D. dianthicola fundet i 
22 af de 34 undersøgte planteprøver (65 pro-
cent), som viser en positiv reaktion på én af de 
tre bakteriearter. Undersøgelsen fortæller ikke 
noget om udbredelsen af Erwinia-komplekset 
i Danmark, men understreger vigtigheden af 
en effektiv forebyggelse mod spredning af D. 
dianthicola.

Kartofler – plantebeskyttelse

Kartoffelskimmel kan forebygges med reducerede 
doseringer

Gengroninger er en vigtig smittekilde for kar-
toffelvirus Y. (Foto: Lars Bødker, Landscen-
tret, Planteproduktion).



299

Kartofler

I 2009 er der inden for forsøgssamarbejdet 
i kartofler mellem Dansk Landbrugsrådgiv-
ning, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvi-
denskabelige Fakultet, AKV-Langholt, KMC 
og Danespo gennemført i alt 21 forsøgsserier 
i kartofler. Forsøgene er primært samlet på fire 
forsøgsarealer ved henholdsvis Flakkebjerg, 
Tarm, Sunds og Dronninglund. Desuden ind-
går der forsøgsresultater fra Samsø.

Sortsforsøg
I 2009 er der gennemført ni sortsforsøg med 
afprøvning af tidlige spisesorter og tre for-
søgsserier med afprøvning af sorter til stivel-
sesproduktion.

Tidlige sorter
På Samsø er der siden 2003 udført ni forsøg 
med tidlige kartofler, opdelt i henholdsvis me-
get tidlige, tidlige og middeltidlige kartoffel-
sorter med og uden plastdækning. Kolonnerne 
i tabellerne med forskellige optagningstider 
repræsenterer hvert sit forsøg. Det er derfor 
ikke muligt at lave en direkte sammenligning 
i udbyttet mellem forskellige optagningstider, 
eller hvorvidt kartoflerne har været dyrket 
med eller uden plastdække. Det vil kræve, at 
forsøgene udformes, så plastdækning indgår i 
forsøget, og at udbyttet måles på samme dato. 
Forsøgsplan og resultater fremgår af tabel 1 
til 3.
 Foruden udbyttebestemmelse er der i alle 
forsøg fra anden optagning udført en koge-
test for mørkfarvning og udkogning samt en 
smagstest på kogte, hele kartofler, der repræ-
senterer forbrugerens smagsoplevelse. Alle 
kartoffelsorterne er kogefaste, hvorfor kun 
opgørelsen af smagsoplevelse fremgår af ta-
bellen.
 I forsøgene med de meget tidlige sorter ind-
går i 2009 fem sorter. De tre sorter har været 
med i seks forsøg i perioden 2003 til 2009. 
Solist fungerer som målesort og giver i 2009 
et signifikant større udbytte end Leoni, Mona-
co og Marianne ved den tidlige optagning den 
2. juni. Solist giver også det største udbytte 
ved den sene optagning med og uden plast-
dækning, uden at forskellene dog er statistisk 

sikre. I perioden 2003 til 2009 giver Solist det 
største udbytte ved alle tre optagningstids-
punkter med og uden plastdækning. I forsø-
gene med de meget tidlige spisesorter uden 
plastdækning er det generelle knoldudbytte 
meget stort allerede fra midten af juni. Mer-
udbyttet i Solist er dog kun statistisk sikkert 
ved den tidlige optagning.
 Der er gennemført én smagsvurdering pr. 
forsøg. Smagskarakteren for tidlige kartofler 
kan variere som følge af vækstforhold og sam-
mensætning af smagspanel. Smagskarakteren 
er derfor kun vejledende, men er dog med til 
at sikre, at nye kartoffelsorter med ringe smag 
(mindre end karakteren 4) opfanges ved den 
indledende forsøgsafprøvning. Smagskarak-
tererne for de afprøvede sorter i 2009 afviger 
ikke signifikant.
 I 2009 er der udført en vurdering af revne-
dannelse to til tre dage efter optagning ved 
den tidlige optagning. Revnedannelse er me-
get påvirket af vandindholdet i jorden ved op-

Tabel 1. Sortsforsøg med meget tidlige spise-
kartofler med eller uden plastdækning. (Q1 
til Q9)

Spise- 
kartofler

Udbytte og merudbytte, 
hkg pr. ha

Revne-
dannelse, 
vægtpct.

Smags-
karakter1)med plastdækning

uden 
plast-

dækning

tidl. 
optag.

sen 
optag.

sen 
optag.

2009. 1 forsøg 2. juni 8. juni 16. juni 5. juni 8. juni
Solist 189 269 347 6 5,4
Arielle -13 -29 -45 40 6,2
Leoni -36 -46 -57 24 5,8
Monaco -28 -43 -72 63 5,6
Marianne -28 -42 -45 31 4,0
LSD 22 ns ns

2008-2009. 2 forsøg
Solist 178 259 291 - 5,6
Arielle -23 -29 -18 - 5,8
Leoni -38 -40 -38 - 5,5
Monaco -37 -45,1 -49,5 - 5,5
Marianne 
(M96-167) -42 -42 -36 - 4,7
LSD 22 12 ns

2003-2009. 7 forsøg
Solist 148 227 270 - 5,2
Leoni -22 -16 -12 - 5,6
Arielle -21 -17 -16 - 5,2
LSD 12 15 ns

1) Skala: 0-10, 10 = bedst smag.
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tagning. Solist er den sort, som er mindst dis-
poneret for revnedannelse, hvorimod Arielle 
og Monaco er mest følsomme. Revnedannelse 
kan i nogen grad forhindres ved at foretage en 
rodunderskæring eller optage kartoflerne un-
der mere tørre forhold.
 I forsøgene med tidlige kartofler indgår 
seks sorter. Solist indgår også her som måle-
sort. Udbyttet i Solist er ved alle tre optag-
ningstidspunkter generelt større end for de 
øvrige sorter, selv om der kun ved den sene 
optagning uden plastdækning er sikre forskel-
le mellem sorternes udbytte. I de fire forsøg 
i perioden 2006 til 2009 er udbyttet i Solist i 
alle år signifikant større end i Sofia, Agata og 
Borwina. 
 Ballerina og Elfe er med for første gang i 
afprøvningen af middeltidlige kartofler. Balle-
rina var i perioden 2006 til 2008 med i forsø-
gene under tidlige sorter. Der er ingen statistisk 
sikker forskel på udbyttet mellem de tre sorter 
ved den tidlige og sene optagning, uanset om 
de dyrkes med eller uden plastdækning.

Sorter til stivelse
I 2009 er der gennemført tre sortsforsøg med 
stivelseskartofler med høst i september og to 

forsøg med høst i oktober. Forsøgsplan og 
resultater fremgår af tabel 4. Ved udregning 
af nettoudbyttet er der anvendt en afregnings-
form uden efterbetaling, hvor der betales en 
højere pris for at levere kartofler med et højt 
stivelsesindhold.
 Læggemateriale til sortsforsøgene i stivel-
seskartofler opformeres på den samme lokali-
tet (A) for at undgå, at kvaliteten af læggema-
terialet influerer på forsøgsresultatet. I 2009 
er der for Kuras og Oleva medtaget et ekstra 
parti fra en anden avler (B) for at se, om der 
er forskel i udbyttet, afhængigt af opforme-
ringssted. Plantefarven ved høst indikerer sil-
digheden af sorterne. Kuras indgår i 2009 som 
målesort ved begge høsttidspunkter.
 Oleva giver ved den tidlige høst i septem-
ber normalt et signifikant større stivelsesud-
bytte end størstedelen af de øvrige sorter trods 
en lavere stivelsesprocent. Dette gælder også 
i 2009. Selv om Oleva, Stayer og Odin giver 
et større økonomisk udbytte end Kuras, er der 
ikke sikker forskel i stivelsesudbyttet mellem 
Kuras, Oleva, Stayer, Odin og Fenja.
 I 2009 er Odin den eneste sort, som giver 
et knold- og stivelsesudbytte på højde med 
Kuras ved den sene høst i oktober. Odin har 
dog den ulempe, at mellem 5 og 10 procent af 
knoldene i 2009 er hule, hvilket kan foranle-
dige en fejlmåling af stivelsesindholdet. Ole-
va og Eurostarch har et lavt stivelsesindhold 
og giver et mindre stivelseudbytte og dermed 
økonomisk udbytte. Der er betydelig forskel 

Tabel 2. Sortsforsøg med tidlige spisekar-
tofler med eller uden plastdækning. (Q10 til 
Q15)

Spise- 
kartofler

Udbytte og merudbytte, hkg 
pr. ha

Revne-
dannelse, 
vægtpct.

Smags-
karakter1)med plastdækning

uden 
plast-

dækning

tidl. 
optag.

sen 
optag.

sen 
optag

2009. 1 forsøg 8. juni 16. juni 17. juni 10. juni 12. juni
Solist 219 304 298 3 4,4
Sofia -8 -36 -38 9 5,2
Agata -29 -45 -20 16 4,5
Anuschka -25 -88 -73 27 -
Borwina -2 -28 -22 12 4,7
96-CIU-762 -75 -71 -55 - -
LSD ns 36 ns

2006-2009. 4 forsøg
Solist 187 251 277 - 4,7
Sofia -23 -26 -35 - 5,3
Agata -32 -24 -25 - 5,4
Borwina -22 -22 -38 - 5,5
LSD 20 21 19

1) Skala: 0-10, 10 = bedst smag.

Tabel 3. Sortsforsøg med middeltidlige spise-
kartofler med eller uden plastdækning. (Q16 
til Q18)

Spise-
kartofler

Udbytte og merudbytte, hkg 
pr. ha

Revne-
dannelse, 
vægtpct.

Smags-
karakter1)med plastdækning

uden 
plast-

dækning

tidl. 
optag. sen optag. sen optag.

2009. 1 forsøg 16. juni 17. juni 17. juni 18. juni 17. juni
Folva 232 244 226 2 5,3
Ballerina -13 -14 -11 5 5,1
Elfe -14 0 -15 10 5,1
LSD ns ns ns

1) Skala: 0-10, 10 = bedst smag.
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mellem de to partier af sorten Oleva (parti A 
og B) ved den sene høst, som dog ikke er sta-
tistisk sikker. Forsøgene viser, at der kan være 
større forskel i udbyttet som følge af lægge-
materialets dyrkning/lagring end ved brug 
af forskellige sorter, og at der er en veksel-
virkning i udbyttet mellem læggekartoflernes 
oprindelse og høsttidspunkt. Selv om Oleva, 

parti B, giver et merudbytte af knolde på 28 
hkg pr. ha, er det økonomiske udbytte 2.022 
kr. mindre pr. ha end ved dyrkning af Kuras 
på grund af den lavere stivelsesprocent. Be-
tydningen af læggekartoflernes oprindelse for 
anvendelse i sortsforsøg bør undersøges nær-
mere. 
 Sorterne Oleva og Kuras er henholdsvis en 
tidlig og sildig stivelsessort. Ved den tidlige 
høst i september giver Oleva og Kuras som 
gennemsnit af 20 forsøg det samme økono-
miske udbytte. Ved den sene høst giver Kuras 
i 19 forsøg 12 hkg stivelse mere pr. ha og et 
økonomisk udbytte, der ligger 2.229 kr. pr. 
ha over Olevas. I 2009 er der ingen sortsfor-
søg til chips- og pulverproduktion. Avaya har 
potentiale for at kunne indgå i denne special-
produktion, men er desværre rustmodtagelig. 

Tabel 4. Sortsforsøg med stivelseskartofler. 
(Q19 til Q26)

Stivelses-
kartofler

Plante-
farve1)

Pct. 
stivelse

Udb. og merudb. pr. ha 

hkg 
knolde

hkg 
stivelse

rel. udb., 
stivelse kr.2)

2009. 3 forsøg 1 fs. Høst september
Kuras - A 9 20,8 474 99 100 20.600
Kuras - B 9 20,7 -15 -3 97 -969
Oleva - A 6 19,0 55 2 102 560
Oleva - B 6 19,3 25 -2 98 -41
Stayer - A 7 21,2 2 3 103 349
Avaya - A 4 21,0 -65 -13 87 -2.530
Wisent - A 8 19,9 -23 -9 91 -918
Odin - A 7 20,6 13 2 102 399
Fenja - A 7 21,3 -50 -8 92 -1.635
Eurostarch - A 4 19,3 -9 -9 91 -1.926
LSD 46 9

2009. 2 forsøg 1 fs. Høst oktober
Kuras - A 2 22,4 563 126 100 25.998
Kuras - B 2 21,9 -17 -7 95 -1.254
Oleva - A 0 19,3 -25 -22 82 -4.161
Oleva - B 0 19,3 28 -12 90 -2.022
Stayer - A 1 21,7 -18 -8 94 -1.495
Avaya - A 0 21,1 -100 -29 77 -5.688
Wisent - A 4 21,7 -38 -12 90 -2.394
Odin - A 2 22,0 7 -1 100 -101
Fenja - A 1 22,2 -76 -18 86 -3.671
Eurostarch - A 1 19,4 -21 -21 84 -3.868
LSD 65 15

2008-2009. 
6 forsøg 4 fs. Høst september
Kuras 7 19,4 505 98 100 20.608
Oleva 4 17,5 50 -1 99 -214
Stayer 7 20,1 -28 -2 98 -501
Avaya 4 19,9 -49 -7 93 -1.570
Wisent 8 18,4 -43 -13 87 -2.737
Odin 6 19,4 7 1 101 277
Fenja 7 20,0 -66 -10 90 -2.201
LSD 55 ns

2008-2009. 
5 forsøg 4 fs. Høst oktober
Kuras 1 20,1 602 121 100 25.353
Oleva 0 17,7 -22 -18 85 -3.775
Stayer 2 21,0 -46 -5 96 -1.098
Avaya 0 20,0 -85 -18 85 -3.668
Wisent 4 19,8 -60 -14 88 -2.835
Odin 1 20,5 -10 0 100 -3
Fenja 0 20,5 -97 -17 86 -3.728
LSD 57 11

Stivelses-
kartofler

Plante-
farve1)

Pct. 
stivelse

Udb. og merudb. pr. ha 

hkg 
knolde

hkg 
stivelse

rel. udb., 
stivelse kr.2)

2007-2009. 
8 forsøg 5 fs. Høst september
Kuras 7 19,9 514 102 100 21.438
Oleva 4 18,0 55 0 100 99
Avaya 4 20,7 -45 -5 95 -1.214
Wisent 8 18,8 -39 -13 87 -2.696
Odin 6 19,9 -3 0 100 -134
Fenja 7 20,6 -70 -11 89 -2.389
LSD 42 8

2007-2009. 
7 forsøg 4 fs. Høst oktober
Kuras 1 20,2 586 118 100 24.773
Oleva 0 18,0 1 -13 89 -2.559
Avaya 0 20,6 -68 -12 90 -2.512
Wisent 4 19,7 -24 -8 93 -1.502
Odin (95-CLA-5) 1 20,5 -8 0 100 -39
Fenja 0 20,7 -83 -14 88 -3.066
LSD 49 10

2003-2009.  
20 forsøg 10 fs. Høst september
Kuras 6 19,7 528 104 100 21.860
Oleva 4 17,9 45 -1 99 -279
LSD 21 ns

2003-2009. 
19 forsøg 7 fs. Høst oktober
Kuras 1 20,1 590 119 100 24.856
Oleva 0 18,0 7 -12 90 -2.229
LSD ns 5,6

1)  Plantefarven ved begyndende afmodning angives i en skala fra 
0-10, hvor 0 = gul, og 10 = grøn.

2) Beregnet efter afregningstabel for stivelse ved KMC, Brande. 

Tabel 4. Fortsat

fortsættes
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Der er stor forskel i forekomsten af rust i de 
forskellige år, men i 2009 viser sorterne Avaja 
i ét forsøg og specielt Wisent i to forsøg sig at 
have et højt indhold af knolde med rustsymp-
tomer. Rust er uden betydning i stivelsespro-
duktionen, men har stor betydning i produk-
tionen af chips- og spisekartofler.
 I Nordjylland ved Dronninglund er der i 
2009 gennemført ét forsøg med fem sorter af 
stivelseskartofler. Forsøgsplan og resultater 
fremgår af tabel 5.
 I forsøget i 2009 udviser alle sorter et hø-
jere stivelsesindhold end sædvanligt. Kuras 
er målesort og fortsat den sort, som giver det 
største samlede stivelses- og økonomiske ud-
bytte. Trods et mindre udbytte er Stayer i pe-
rioden 2007 til 2009 den sort, som kommer 
tættest på Kuras i stivelsesudbytte. Selv om 
sorten Signum er kendetegnet ved et særde-
les højt stivelsesindhold og i 2009 indeholder 
24,4 procent stivelse, har der alligevel været et 
negativt merudbytte på 1.266 kr. pr. ha, målt i 
syv forsøg i perioden 2003 til 2009. Der er en 
tendens til, at Kuras og Stayer i 2009 er mere 
modtagelige for rust end Signum og Energie.

Gødskning

Kombination af bredspredning og pla-
cering af kvælstof
Placering af kvælstof i kammen giver i de 
fleste år et sikkert merudbytte, sammenlignet 
med en bredspredning før eller lige efter læg-
ning. Se Oversigt over Landsforsøgene 2008, 
side 303 og 304. Dette gælder specielt i år med 
en lang vækstsæson, hvor planterne har en 
bedre kvælstofforsyning sidst på vækstsæso-
nen. Ved anvendelse af husdyrgødning er der 
en forsinket frigivelse af kvælstof i forhold til 
bredspredt handelsgødning og dermed også en 
bedre forsyning sidst på sæsonen. I 2008 og 
2009 er gennemført forsøg for at undersøge ef-
fekten af bredspredt og placeret NS 24-7 samt 
effekten af forskellige kombinationer af gylle 
og bredspredt eller placeret NS 24-7 i stivel-
seskartofler. Forsøgsplan og resultater fremgår 
af tabel 6. 
 Der opnås et merudbytte på 8 procent ved 
at placere 186 kg kvælstof pr. ha til stivelses-
kartofler i forhold til bredspredning. Forskel-
len er ikke statistisk sikker, men er i overens-
stemmelse med tidligere års forsøgsresultater. 
Anvendelse af både svinegylle og placeret 
handelsgødning giver på grund af den for-
sinkede kvælstoffrigivelse en senere natur-
lig afmodning. Dette er mest udtalt, når hele 
kvælstofmængden placeres, hvilket ses ved, 
at planterne stadig står grønne i august.
 Forsøgene viser ikke nogen fordel ved at 
kombinere bredspredt og placeret tildeling af 
ren handelsgødning. I modsætning til 2008 
ses der i 2009 et sikkert merudbytte af knolde 
på 95 hkg pr. ha og 14 hkg stivelse pr. ha ved 
en kombineret anvendelse af svinegylle og 
placeret kvælstofgødning. Det er på trods af, 
at stivelsesindholdet falder med cirka 1 pro-
centpoint, når der anvendes svinegylle. Forsø-
get bør fortsættes for at kunne drage endelige 
konklusioner om anvendelse af svinegylle i 
kombination med placeret kvælstoftilførsel.

Betydning af kvælstof for kvaliteten af 
læggekartofler
En god kvalitet læggekartofler er afgørende 
for udbytte og kvalitet af brugskartoflerne i 

Tabel 5. Sortsforsøg med stivelseskartofler. 
(Q27, Q28, Q29)

Stivelses-
kartofler

Pct. 
stivelse 

Udbytte og merudb. pr. ha

hkg 
knolde

hkg
stivelse

rel. 
stivelses-
udbytte

kr. pr.
ha1)

2009. 1 forsøg
1. Kuras 22,6 602 136 100 28.020
2. Signum 24,4 -136 -22 84 -4.971
3. Stayer 22,8 -64 -13 90 -2.785
4. Energi 21,6 -123 -32 76 -6.586
5. Wisent 22,1 -64,8 -17,2 87 -3.445
LSD 63 14

2007-2009. 3 forsøg
1. Kuras 21,9 597 131 100 27.040
2. Signum 24,1 -100 -11 92 -2.677
3. Stayer 22,7 -33 -3 98 -667
4. Energi 21,4 -84 -21 84 -4.278
5. Wisent 21,3 -11 -7 95 -1.137
LSD 55 10

2003-2009. 7 forsøg
1. Kuras 21,3 619 132 100 27.334
2. Signum 24,2 -88 -4 97 -1.266
LSD 40 ns

1) Beregnet efter afregningstabel for stivelse ved KMC, Brande. 
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det efterfølgende år. Læggekartoflerne skal 
nedvisnes tidligt, men en høj kvælstofmæng-
de vanskeliggør nedvisningen og udsætter 
tidspunktet for knolddannelse og knoldfyld-
ning. En høj kvælstofmængde påvirker også 
den fysiologiske alder af kartoflerne, så læg-
gekartoflerne er fysiologisk yngre og dermed 
længere tid om at spire og mere modtagelig 
for stress påvirkninger. I 2009 er der anlagt 
to forsøg for at undersøge, hvordan udbytte 
og kvalitet af spise- og stivelseskartofler på-
virkes af kvælstofmængden til læggekartof-
lerne. Læggekartoflerne blev i 2008 gødet 
med henholdsvis 50 kg kvælstof pr. ha (lav) 
og 90 kg kvælstof pr. ha (høj) i forsøget ved 
Dronninglund og 80 kg kvælstof pr. ha (lav) 

og 120 kg kvælstof pr. ha (høj) i forsøget ved 
Tarm. I 2009 er kartoflerne i foråret opsorteret 
i en ensartet størrelse og tildelt samme kvæl-
stofmængde. Udbytte- og kvalitetsforskelle 
er derfor et udtryk for kvælstofpåvirkningen 
af læggekartoflerne i 2008. Der er anvendt en 
tidlig stivelsessort Oleva og en sildig Kuras. 
 Forsøgsplan og resultater fremgår af tabel 
7.
 Forsøgene giver ingen statistisk sikre for-
skelle i hverken størrelsesfordeling, knold- el-
ler stivelsesudbytte, når forsøgene opgøres for 
hver sort. Når de to forsøg lægges sammen, 
ses et sikkert merudbytte, hvor læggekartof-
lerne er gødet med den høje kvælstofmængde. 
Forsøgene kan således ikke bekræfte observa-

Tabel 6. Placeringsforsøg i stivelseskartofler. (Q30, Q31)

Stivelseskartofler Plantefarve1),
august, st. 85 Pct. stivelse

Udbytte og merudbytte, pr. ha

hkg knolde hkg stivelse

2009. 1 forsøg st. 85
1. 186 kg N bredspredt (NS 24-7) 8 23,7 433 102
2. 186 kg N placeret (NS 24-7) 10 23,0 44 8
3. 86 kg N bredspredt (NS 24-7) + 100 kg N, placeret (NS 24-7) 9 23,3 36 7
4. 86 kg N svinegylle + 100 kg N placeret (NS 24-7) 9 22,0 95 14
LSD 55 13

2008-2009. 2 forsøg
1. 186 kg N bredspredt (NS 24-7) 7 21,9 484 106
2. 186 kg N placeret (NS 24-7) 9 21,5 47 8
3. 86 kg N bredspredt (NS 24-7) + 100 kg N placeret (NS 24-7) 8 21,9 28 6
4. 86 kg N svinegylle + 100 kg N placeret (NS 24-7) 8 20,7 68 8
LSD ns ns

1) Skala 0-10, 0 = gule planter, 10 = mørkegrønne planter.

Tabel 7. Betydning af kvælstof i læggekartofler i 2008 for kvaliteten af stivelseskartofler i 
2009. (Q32, Q33)

Stivelseskartofler
Plante-
farve1),
st. 97

Antal 
stængler 
pr. plante

Udbytte, procent knolde Stivelse, 
pct. af 
råvare

Udb. og 
merudbytte, 
hkg knolde 

pr. ha

Udb. og 
merudbytte, 
hkg stivelse 

pr. ha< 40 mm 40 - 60 mm > 60 mm

2009. 2 forsøg, Oleva
Lav N-mængde (50-80 kg N) 1 4,4 9 69 23 22,4 622 139
Høj N-mængde (90-120 kg N) 1 4,3 9 63 29 22,7  20   7
LSD ns ns

2009. 2 forsøg, Kuras
Lav N-mængde (50-80 kg N) 4 3,3 9 64 28 23,9 636 152
Høj N-mængde  (90-120 kg N) 5 3,4 9 61 30 23,8  11   2
LSD ns ns

2009. 4 forsøg, Kuras og Oleva
Lav N-mængde (50-80 kg N) 3 3,9 9 67 26 23,2 629 146
Høj N-mængde  (90-120 kg N) 3 3,9 9 62 30 23,5  16   4
LSD 12 ns

1) Skala 0-10, 0 = gule planter, 10 = mørkegrønne planter.
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tioner om større udbytte i brugsavlen ved til-
deling af en lavere kvælstofmængde i produk-
tionen af læggekartofler. Der er derimod en 
tendens til større udbytte samt en større andel 
af kartofler over 60 mm, når læggekartoflerne 
er gødet med den høje kvælstofmængde. Det-
te bør dog efterprøves over flere år for at give 
entydige resultater. 

Klorholdige gødninger og kvaliteten af 
spisekartofler
Prisen på gødning til kartofler udgør en sti-
gende andel af den totale omkostning ved 
dyrkning af kartofler. Overskud af kvælstof 
i forhold til kalium kan give kvalitetsforrin-
gelser som mørkfarvning og udkogning. Der 
har derfor i de senere år været en tendens til 
at give mere kalium til både spise- og mel-
kartofler. Både kalium og klor reducerer sti-
velsesindholdet i kartoflerne. Det er dog kun 
klor, som medfører et fald i stivelsesudbyttet. 
Almindelige NPK-gødninger indeholder 1,1 
til 1,2 kg klor for hvert kg kalium. Der er gen-
nemført et forsøg med det formål at undersøge 
effekten og vekselvirkningen mellem kalium- 
og klortilførslen på udbytte, udkogning og 
mørkfarvning. Alle behandlinger tildeles 140 
kg kvælstof pr. ha og 30 kg fosfor pr. ha, men 
varierende mængder af kalium og klor ved at 
anvende forskellige slags gødninger. Forsøgs-
plan og resultater fremgår af tabel 8.
 Forsøget er udført på JB 1, hvor udbyttet 
stiger op til 220 kg kalium pr. ha, når der an-
vendes klorholdige gødninger. Ved brug af 
klorfri gødning stiger udbyttet op til 280 kg 
kalium pr. ha. Udbyttet er dog ikke større end 
ved tildeling af 220 kg kalium pr. ha og 70 
kg klor. Forsøget viser en større effekt af ka-
lium end klor på mørkfarvningen. Der er en 
klar tendens til mindre mørkfarvning ved op 
til 220 kg kalium pr. ha, hvorimod der ikke 
er nogen sikker effekt af klor. Det ser ud til, 
at man kan tilføre 70 kg klor pr. ha, uden det 
påvirker indholdet af tørstof og dermed sti-
velsesindholdet. Der er ligeledes ingen klar 

 

Mørkfarvning efter 1 time

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

M
ør

kf
ar

vn
in

g,
 in

de
ks

 

Kalium, kg pr. ha
 

0 170 220 280

3,0

4,0

5,0

6,0

 

Deformiteter

0,0

1,0D
ef

or
m

ite
te

r,
 p

ct
.

 

2,0

Kalium, kg pr. ha
0 170 220 280

19,0

19,5

20,0

20,5

T
ør

st
of

, p
ct

.
 

Tørstof

18,0

18,5

 

 

Kalium, kg pr. ha
0 170 220 280

  

  0 kg klor

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6

 

  

 70 kg klor
  

170 kg klor

Mørkfarvning, 24 timer

M
ør

kf
ar

vn
in

g,
 in

de
ks

Kalium, kg pr. ha
0 170 220 280

Figur 1. Betydningen af klor og kalium for 
antallet af deforme knolde, tørstofindhold 
samt mørkfarvning henholdsvis én og 24 ti-
mer efter kogning. 



305

Kartofler

påvirkning af hverken kalium eller klor på 
kartoflernes udkogning. Der er ingen forskel 
på antallet af deforme knolde op til 220 kg 
kalium pr. ha, men en tendens til, at klor kan 
øge andelen af deforme knolde, men kun ved 
en høj tildeling af kalium.
 Det er almindeligt at anvende klorfri gød-
ninger til stivelseskartofler i både ind- og ud-
land, mens anvendelsen af klorfri gødning til 
spisekartofler næsten udelukkende er et dansk 
fænomen. Dokumentationen for at anvende 
klorfri gødning er begrænset til ganske få 
forsøg. En økonomiberegning primo 2009 af 
gødningsstrategier viser, at der er over 3.000 
kr. pr. ha i forskel på forskellige gødningsstra-
tegier i spisekartofler, afhængigt af gødnings-
typen. Prisen på gødninger er faldet i løbet af 
2009. Hvis det kan lade sig gøre at anvende 
gødning indeholdende 70 kg klor pr. ha uden 
risiko for udbyttereduktion, udkogning og 
misfarvning, er det muligt ultimo 2009 at re-
ducere gødningsomkostningerne med cirka 
500 kr. pr. ha. Effekten af klor kan være for-
skellig på sand- og lerjord. Der er derfor be-
hov for flere forsøg på forskellige jordtyper i 
både spise- og stivelseskartofler, før der kan 
drages endelige konklusioner.

Gødskning med flydende ammoniak 
og handelsgødning
Flydende ammoniak anvendes i stor udstræk-
ning i kartofler på grund af en lavere pris, 

sammenlignet med fast handelsgødning. Det 
er derfor interessant at undersøge, om der kan 
opnås samme effekt ved at placere flydende 
ammoniak i kammen som ved placering af 
henholdsvis flydende og fast NS 24-7. Der er i 

Tabel 8. Betydning af klorholdige gødninger i spisekartofler. (Q34)

Spisekartofler K, 
kg pr. ha

Cl, 
kg pr. ha

Defor-
mitet

Karakter1) 
for 

udkogning

Mørk-
farvning2), 

1 time

Mørk-
farvning2), 
24 timer

Udbytte, procent knolde
Tørstof,

 pct.

Udb. og 
merudbytte, 
hkg knolde 

pr. ha< 40 mm 40-60 mm > 60 mm

2009. 1 forsøg
 1. 0 0 2,7 1 0,6 1,5 27 73 0 20,3 431
 2. 0 70 2,5 0 0,7 0,9 31 69 0 20,3 12
 3. 0 170 3,3 1 0,5 0,9 28 73 0 19,4 15
 4. 170 0 3,8 1 0,4 0,8 21 77 2 19,6 56
 5. 170 70 3,2 1 0,5 0,9 21 79 0 19,6 53
 6. 170 170 3,5 1 0,5 0,9 20 80 0 18,8 62
 7. 220 0 3,1 1 0,0 0,3 24 75 1 19,2 67
 8. 220 70 3,2 1 0,3 0,3 22 78 0 19,3 82
 9. 220 170 3,4 1 0,2 0,4 22 77 1 18,9 68
10. 280 0 3,0 0 0,1 0,1 21 78 1 19,1 80
11. 280 70 4,9 1 0,2 0,3 19 81 1 19,1 58
12. 280 170 5,0 0 0,1 0,5 24 75 1 19,1 43
LSD 39

1) Skala 0-10, 0 = faste, 10 = helt udkogte.
2) Skala 0-10, 0 = gule planter, 10 = mørkegrønne planter.

Tabel 9. Grundgødskning af stivelseskartof-
ler. (Q35 til Q38)

Stivelseskartofler

Plante-
farve1)

i august,
st. 85

Pct. 
sti-

velse

Udbytte og 
merudbytte, 

pr. ha

hkg 
knolde

hkg 
stivelse

2009. 4 forsøg, lokalitet 1
1. 226 kg flydende ammoniak, 

nedfældet 5 20,6 547 113
2. 226 kg flydende ammoniak, 

placeret - - - -
3. 775 l NS 24-7, flydende, 

placeret 6 20,6 5 1
4. 775 kg NS 24-7, fast placeret 7 20,7 26 6
LSD ns ns

2006, 2008 og 2009. 3 forsøg, lokalitet 2
1. 226 kg flydende ammoniak, 

nedfældet 7 20,5 489 100
2. 226 kg flydende ammoniak, 

placeret 8 20,7 2 1
3. 775 l NS 24-7, flydende, 

placeret - - - -
4. 775 kg NS 24-7, fast placeret 7 20,3 2 -1
LSD ns ns

2006-2009. 7 forsøg, lokalitet 1 og 2
1. 226 kg flydende ammoniak, 

nedfældet 7 20,6 523 108
2. 775 kg NS 24-7, fast, 

placeret 8 20,5 3 0
LSD ns ns

1) Skala 0-10, 0 = gule planter, 10 = mørkegrønne planter.
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perioden 2006 til 2009 udført syv forsøg med 
placeret flydende kvælstof (NS 24-7), place-
ret flydende ammoniak, nedfældet flydende 
ammoniak og bredspredt fast NS 24-7. For-
søgsplan og resultater fremgår af tabel 9.
 På grund af forsøgstekniske forhold har det 
i de fire forsøgsår ikke været muligt at afprø-
ve alle udbringningsformer på de to lokalite-
ter. Forsøget er derfor opdelt efter lokalitet. 
Selv om der på lokalitet 1 er et merudbytte 
på 26 hkg pr. ha ved at placere fast NS 24-7 
i forhold til nedfældet flydende ammoniak, er 
denne forskel ikke statistisk sikker. 

Ukrudt

Ukrudtsbekæmpelse efter kartofler-
nes fremspiring
I de seneste år har tørre forhold omkring frem-
spiring af kartoflerne vanskeliggjort en effek-
tiv bekæmpelse af ukrudt med jordmidler, når 
disse udbringes før kartoflernes fremspiring. 
Fenix er det primære jordmiddel mod ukrudt 
i kartofler, men må fra 2009 kun anvendes i 

en dosering på 1,0 liter pr. ha i kartofler. Tid-
ligere er Fenix anvendt i en dosering på 1,25 
til 2,0 liter pr. ha, afhængigt af ukrudtstrykket. 
En begrænsning til 1,0 liter pr. ha vil derfor i 
mange tilfælde give problemer med ukrudt og 
dermed risiko for betydelige udbyttetab.
 I perioden 2005 til 2007 blev der gennem-
ført i alt ni forsøg for at belyse ukrudtsmid-
lernes effekt på ukrudt og svidningsskade på 
kartofler, når ukrudtsmidlerne blev udbragt i 
kartofler, som var 90 procent fremspiret. Se 
Oversigt over Landsforsøgene 2007, side 303. 
Der var et udbyttetab på 10 til 14 hkg pr. ha 
ved at bruge 0,75 liter Fenix pr. ha ved 90 pro-
cent fremspiring. Dette udbyttetab var langt 
mindre end udbyttetabet ved ikke at bekæmpe 
ukrudt. Reglone er et effektivt svidningsmid-
del og er fra 2009 godkendt til ukrudtsbekæm-
pelse, indtil kartoflerne er i vækststadium 14 
(4 udfoldede blade). MCPA er i lave doserin-
ger effektiv mod specielt hvidmelet gåsefod. 
Midlet er ikke længere godkendt til anvendel-
se i kartofler i Danmark og må kun anvendes 
i forsøg. Efter en revidering af godkendelses-
teksten i efteråret 2009 er det nu præciseret, 
at Fenix ikke er tilladt efter kartoflernes frem-

Tabel 10. Ukrudtsbekæmpelse efter kartoflernes fremspiring. (Q39)

Kartofler

Behandlingstidspunkt 14 dage efter 
sidste beh. Svid-

nings-
skade 

på 
afgrø-
den1)

Før høst
Pct. 
sti-

velse
i 

knolde

Udb. og 
merudb., hkg 

Før kartoflernes 
fremspiring

8 dage efter 
fremspiring

16 dage efter 
fremspiring

Ved række-
lukning

pl. pr. m2 pct. dækning
knolde 
pr. ha

stivelse 
pr. hatokim-

bl. græs
tokim-

bl.
ukrudt

græs-
ukrudt

2009. 3 forsøg 2 fs. 2 fs.
 1. Ubehandlet - 142 6 0 56 9 23,6 442 104
 2. 1 l Fenix 15 g Titus2) 15 g Titus - 44 0 1 9 1 24,4 177 47
 3. 0,75 l Fenix 0,25 l Fenix3)

15 g Titus 15 g Titus - 38 0 1 7 1 24,4 174 46
 4. 0,5 l Fenix 0,5 l Fenix3)

15 g Titus 15 g Titus - 30 0 1 6 1 23,9 176 43
 5. 1 l Fenix 15 g Titus 15 g Titus 0,1 l M-7503) 43 0 0 8 1 23,7 157 38
 6. 1 l Fenix

1,25 l Reglone 15 g Titus 15 g Titus - 43 0 0 8 1 23,9 162 40
 7. 1 l Fenix

15 g Titus 1,25 l Reglone 15 g Titus - 31 0 1 4 0 23,8 145 36
 8. 1 l Fenix

15 g Titus 15 g Titus 1,25 l Reglone 24 0 2 3 1 24,1 124 32
 9. 0,75 l Fenix

1 l Boxer 15 g Titus - - 61 0 0 9 1 23,9 159 40
10. 0,75 l Fenix 1 l Boxer

15 g Titus - - 67 0 0 9 1 24,0 152 38
LSD 1-10 73 21
LSD 2-10 ns ns

1) Skala for svidningsskade 14 dage efter sidste behandling: 0-10, 0 = uden skade.
2) Tilsat 0,2 liter Agropol pr. ha.
3) Fenix er ikke tilladt til brug efter kartoflernes fremspiring, M-750 er ikke tilladt til brug i kartofler.
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spiring. Der er gennemført tre forsøg i 2009 
med det formål at skabe dokumentation for 
en mere effektiv udnyttelse af ukrudtsmidler i 
kartoflerne, hvis de også kan anvendes umid-
delbart efter kartoflernes fremspiring. Dette 
ønske gælder specielt år, hvor tørke forsinker 
fremspiringen af ukrudt til efter kartoflernes 
fremspiring. Forsøgsplan og resultater frem-
går af tabel 10.
 Forsøgene i 2009 viser et stort udbyttetab 
ved manglende ukrudtsbekæmpelse, men in-
gen sikker udbytteforskel ved brug af de for-
skellige kombinationer af ukrudtsmidler. Der 
er dog en tendens til, at en kombination af 
Fenix og Titus giver det højeste merudbytte, 
hvor Fenix enten udbringes i en dosering på 
1,0 liter pr. ha før kartoflernes fremspiring, el-
ler hvor Fenix deles i 0,5 liter pr. ha før og 
efter kartoflernes fremspiring, efterfulgt af to 
gange Titus efter kartoflernes fremspiring. Der 
er udbredt forekomst af hvidmelet gåsefod i 
ét forsøg. I dette tilfælde vil 0,5 liter Fenix 
pr. ha efter kartoflernes fremspiring give den 
bedste effekt. MCPA giver mod forventning 
ikke den ønskede effekt på hvidmelet gåse-
fod. Dette kan skyldes, at 0,1 liter MCPA pr. 
ha først er tildelt lige før rækkelukning, hvil-
ket er for sent. MCPA bør anvendes samtidig 
med den anden Titus-behandling. Forsøgene i 
2009 viser, at der er risiko for udbyttetab, hvis 
Reglone anvendes efter kartoflernes frem-
spiring. Hvis ukrudtet først spirer frem efter 
kartoflerne, kan det dog bedre betale sig at få 
en svidningsskade fremfor ikke at bekæmpe 

ukrudt. Forsøgene bør videreføres over flere 
år for at kunne give et grundlag for at søge om 
en udvidet godkendelse af MCPA og Fenix til 
brug efter kartoflernes fremspiring.

Sygdomme og skadedyr

Kartoffelskimmel

Effekt af svampemidler
I PlanteInfo (www.planteinfo.dk) beregnes 
infektionsrisikoen for skimmel som et gen-
nemsnit over fem dage, der dækker over to 
dage frem (prognose for skimmelvejr), den 
aktuelle dag og to dage tilbage (aktuelt skim-
melvejr). Når infektionstrykket er over 40, og 
der samtidig er konstateret kartoffelskimmel 
i lokalområdet, betegnes det som højrisiko. I 
2009 er der udført tre forsøg, hvor forskellige 
svampemidler anvendes i højrisikoperioder 
og med Dithane NT som grundbehandling i 
de resterende lavrisikoperioder. Se tabel 11. 
Formålet er at undersøge, om svampemidler-
nes anvendelse kan tilpasses i forhold til in-
fektionsrisiko for kartoffelskimmel og svam-
pemidlernes effektivitet, virkemekanisme 
og pris, så der opnås den mest effektive be-
kæmpelsesstrategi. Forsøgsplan og resultater 
fremgår af tabel 11 og 12.
 I forsøget igangsættes alle behandlinger ved 
første varsling mod kartoffelskimmel i områ-
det. Derefter anvendes en ugentlig rutinestra-
tegi med de i forsøgsplanen angivne midler 
og doseringer. Forsøgsteknikerne på hver for-
søgslokalitet vurderer risikoen for skimmel i 
den kommende uge på baggrund af registre-
ringsnettet for kartoffelskimmel, risikoværdier 
for skimmel og vejrudsigten for de kommende 
syv dage. De tørre forhold fra fremspiring til 
rækkelukning betyder, at der er registreret kar-
toffelskimmel første gang den 3. juni i form 
af primærsmitte fra kartoffelskimmelens over-
vintrende hvilelegemer (jordsmitte). På bag-
grund af lave risikoværdier for kartoffelskim-
mel er den første behandling foretaget den 11. 
juni. Kartoffelskimmel begynder rigtigt at vise 
sig i Danmark den 22. juni og i forsøgene om-
kring 27. til 28. juli.

En stor ukrudtsbestand kan udvikle sig og 
give store udbyttetab i kartofler. (Foto: Lars 
Bødker, Landcentret, Planteproduktion).
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Det forventes, at der skal gennemføres 12 be-
handlinger, hvoraf de seks udføres forud for 
henholdsvis høj- og lavrisikoperioder. I 2009 
er der ved Dronninglund og Ytteborg udført 
i alt 15 behandlinger, hvoraf de seks til syv 
behandlinger er med Dithane NT. Ved Flak-
kebjerg er der markant lavere skimmelrisiko 
og udført 14 behandlinger, heraf er ti behand-
linger med Dithane NT i lavrisikoperioder.
 På grund af stor variation i enkeltforsøgene 
vises i tabel 12 resultatet af både enkeltfor-
søg samt et gennemsnit af de tre forsøg. Trods 
den lavere skimmelrisiko er der som følge af 
et højt smittetryk fra andre forsøg en udbredt 
forekomst af skimmel i forsøget ved Flakke-
bjerg. I forsøgene ved Sunds og Dronninglund 
er smittetrykket lavere som følge af mindre 
arealer med ubeskyttet plantevækst. Der er 

generelt opnået en forbedret effekt mod blad-
skimmel, hvis Dithane NT udskiftes med et 
af de øvrige midler forud for en højriskope-
riode med Ranman, Tyfon og Revus som de 
tre bedste midler. Valbon og Acrobat har lidt 
svagere effekt. Som gennemsnit af de tre for-
søg er det kun Ranman, som giver et sikkert 
merudbytte af stivelse, sammenlignet med 
Dithane NT. Merudbyttet i enkeltforsøg skal 
dog tages med forbehold, da nogle af midler-
ne, herunder Ranman og Revus, ikke har ef-
fekt mod kartoffelbladplet. I forsøget i Sunds 
er der således 4 procent bladplet ved brug af 
Tyfon, 8 procent ved brug af Dithane NT, 8 til 
9 procent ved Valbon, Curzate M68 WG og 
Acrobat og 18 til 20 procent ved anvendelse 
af Ranman eller Revus. Knoldskimmel er kun 
observeret i ét forsøg i de ubehandlede parcel-

Tabel 11. Høj- og lavrisikoperioder for kartoffelskimmel ved tre forsøgslokaliteter, vurderet ud 
fra risikoværdier for kartoffelskimmel

Lokalitet
Tidspunkt for behandling, uge nr.

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Dronninglund L1) L L H2) H H L H3) H H L H H H L
Sunds L L L L H L H H3) H H H L H H L
Flakkebjerg L L3) H H L H H H L L L L L L

1)  Forud for en lavrisikoperiode (L) for kartoffelskimmel og i led 2 udbringes 2 kg  Dithane NT pr. ha. 
2)  Forud for en højrisikoperiode (H) i led 3-9 udbringes 0,2 liter Ranman + 0,15 liter additiv pr. ha, 1,6 kg pr. ha Valbon, 2 liter pr.ha Tyfon, 

2,2 kg pr. ha Curzate M68 WG, 2 kg Acrobat +  0,375 liter Designer (additiv) eller 0,6 liter Revus pr. ha.
3)  Første uge, hvor der registres kartoffelskimmel i forsøget.

Tabel 12. Effekten af forskellige svampemidler, udbragt seks gange i højrisikoperioder for 
kartoffelskimmel, på udbyttet. (Q40)

Stivelseskartofler

Flakkebjerg Dronninglund Sunds Gennemsnit

Pct.
blad-
skim-
mel

Pct. 
knold-
skim-
mel

Udb. og 
merudb. Pct.

blad-
skim-
mel

Pct. 
knold-
skim-
mel

Udb. og 
merudb. Pct.

blad-
skim-
mel

Pct. 
knold-
skim-
mel

Udb. og 
merudb. Pct.

blad-
skim-
mel

Pct. 
knold-
skim-
mel

Udb. og 
merudb.

hkg 
knol-
de pr. 

ha

hkg 
sti-

velse 
pr. ha

hkg 
knol-
de pr. 

ha

hkg 
sti-

velse 
pr. ha

hkg 
knol-
de pr. 

ha

hkg 
sti-

velse 
pr. ha

hkg 
knol-
de pr. 

ha

hkg 
sti-

velse 
pr. ha

2009. 3 forsøg 2. sep. 18. 
aug.

26. 
aug

1. Ubehandlet 98 0 372 63 - - 273 36 85 8 368 85 - - 338 61
2. 2 kg Dithane NT 19 0 195 53 2 0 311 79 0,04 1 48 23 7 0,4 185 52
3. 0,2 l Ranman + 0,15 l additiv 5 0 248 66 0,02 0 305 81 0 0 67 32 2 0 207 59
4. 1,6 kg Valbon 7 0 221 50 0 0 317 75 0,02 0 38 20 2 0 192 49
5. 2 l Tyfon 5 0 199 54 0 0 332 80 0 0 58 23 2 0 196 52
6. 2,2 kg Curzate M68 WG 13 0 226 55 0,6 0 325 82 0,8 4 41 21 5 1 197 53
7. 2 kg Acrobat +  0,375 l 

Designer (additiv) 9 0 226 57 0,3 0 319 82 0,04 0 53 24 3 0 199 55
8. 0,6 l Revus 5 0 209 52 0,02 0 297 83 0,02 0 43 17 2 0 183 51
LSD 31 27 32 86 19
LSD 2-8 ns 30 ns ns 5
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ler, samt hvor der er behandlet med Dithane 
NT og Curzate M 68.

Anvendelse af beslutningsstøtte ved bekæm-
pelse af kartoffelskimmel
I Holland anvendes en model fra et kommer-
cielt beslutningsstøttesystem PlantPlus (www.
dacom.nl) til at bestemme risikoperioder for 
kartoffelskimmel. Det hollandske system er 
et lukket system, hvor risikoværdier for skim-
mel udregnes i Holland og returneres i form 

af en anbefaling om bekæmpelse. Den danske 
beslutningsstøttemodel er et åbent system, 
som bygger på prognoseværdier for sporule-
ringsrisiko (HSPO) i et fem dages glidende 
gennemsnit. Valg af dosering, antal beskyttel-
sesdage og middelvalg fremgår af tabel 13.
 I en forsøgsserie sammenlignes det danske 
og hollandske beslutningsstøttesystem for at 
se, om det hollandske system er anvendeligt 
under danske produktionsforhold, og om nogle 
elementer eventuelt kan implementeres i en 

Tabel 13. Principper for justering af dosering (procent af normaldosering) i skimmelstyring, 
afhængigt af smitterisiko i marken

HSPO Infektions-
risiko

Ingen forekomst
 af skimmel i Danmark

Forekomst
 af skimmel i Danmark

Forekomst
 af skimmel i regionen

Forekomst
 af skimmel i marken

Dos/
Middel Antal dage Dos/

Middel Antal dage Dos/
Middel Antal dage Dos/

Middel Antal dage

Spisekartofler
> 60 Meget højt 1/1 Di1) 7 1/1 Ra 7 1/1 Re 7 1/1 Ty 5
40-60 Højt 1/1 Di 7 3/4 Ra 7 1/1 Re 7 1/1 Ty 5
20-39 Middel 1/1 Di 7 1/2 Ra 7 3/4 Re 7 1/1 Re 5
1-19 Lavt 1/1 Di 7 1/4 Ra 7 1/2 Re 7 3/4 Re 7
0 Ingen risiko ingen beh. afvent. ingen beh. afvent. 1/4 Re 7 1/2 Re 7

Stivelseskartofler
> 60 Meget højt 1/1 Di 7 3/4 Ra 7 1/1 Re 7 1/1 Ty 5
40-60 Højt 1/1 Di 7 1/2 Ra 7 1/1 Re 7 1/1 Ty 5
20-39 Middel 1/1 Di 7 1/4 Ra 7 3/4 Re 7 1/1 Re 7
1-19 Lavt ingen beh. afvent. ingen beh. afvent. 1/2 Re 7 3/4 Re 7
0 Ingen risiko ingen beh. afvent. ingen beh. afvent. 1/4 Re 7 1/2 Re 7

1) Di = Dithane NT, Ra = Ranman + additiv, Re = Revus, Ty = Tyfon.

Tabel 14. Effekten af forskellige strategier for bekæmpelse af kartoffelskimmel. (Q41)

Kartofler

Blad-
skimmel

Knold-
skimmel Bladplet Antal 

behand- 
linger

BI
Behand-
lingspris,
kr. pr. ha1)

Udb. og merudb.

pct. pct. pct. hkg knolde 
pr. ha

hkg stivelse
 pr. ha

2009. 3 forsøg, Kuras
25/8-31/8 4/9

1 fs.
1. 2 kg Dithane, ugentlig 4 0 18 13,7 13,7 2.387 586 132
2. 0,2 l Ranman + 0,15 l additiv, ugentlig 0,6 0 76 13,7 13,7 3.588 -8 -1
3. Trinvis stigning i dosering2), ugentlig 0,5 0 81 13,7 9,4 2.759 -4 1
4. Skimmelstyring3), ugentlig 0,5 0 76 11,7 8,8 2.876 -9 -1
5. PlantPlus, dynamisk 0,6 0 78 8,0 8,1 2.190 -19 -4
LSD ns ns

2009. 3 forsøg, Folva 5-31/8 1 fs.
1. 2 kg Dithane, ugentlig 5 4 - 11,7 11,7 2.009 565 -
2. 0,2 l Ranman + 0,15 l additiv, ugentlig 0,8 2 - 11,7 11,7 3.010 2 -
3. Trinvis stigning i dosering2), ugentlig 1 0 - 11,7 8,6 2.384 7 -
4. Skimmelstyring3), ugentlig 0,6 0 - 11,7 8,8 2.679 7 -
5. PlantPlus, dynamisk 1 0 - 7,0 7,1 2.219 4 -
LSD ns ns

1) I behandlingsprisen indgår udgifter til sprøjtemiddel samt kørsel (70 kr. pr. ha).
2)  Ved den trinvise stigning øges doseringen af Ranman fra 0,05 liter pr. ha (25 procent) til 0,2 liter pr. ha (100 procent) i løbet af sæsonen 

afhængigt af forekomsten af skimmel i henholdsvis Danmark, region eller mark.
3) Valg af middel og dosering i skimmelstyring fremgår af tabel 13.
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dansk model. I forsøget afprøves de to model-
ler over for en ugentlig rutinestrategi med hen-
holdsvis 2 kg Dithane NT og 0,2 liter Ranman 
pr. ha samt en model, hvor doseringen øges i 
takt med stigende risiko for skimmel i to sorter 
Kuras og Folva. Ved den trinvise stigning øges 
doseringen af Ranman fra 0,05 liter pr. ha (25 
procent) til 0,2 liter pr. ha (100 procent) i løbet 
af sæsonen, afhængigt af forekomsten af skim-
mel i henholdsvis Danmark, region eller mark. 
Forsøgsplan og resultater fremgår af tabel 14.
 Forsøgene viser, at det i 2009 er muligt at 
opnå den samme beskyttelse mod kartoffel-
skimmel ved at kombinere et beslutningsstøt-
tesystem og nyere plantebeskyttelsesmidler i 
forhold til brug af Dithane NT i fuld dosering. 
I den danske model anvendes varierende do-
seringer i primært faste intervaller, hvorimod 
der ved brug af PlantPlus indgår varierende 
intervaller og fulde doseringer. Ved brug af de 
to modeller er der således opnået en bespa-
relse på helt op til 40 procent i BI. Det skal 
understreges, at dette kan ske i år som 2009, 
hvor skimmelen kommer forholdsvis sent, og 
hvor der er relativt lange perioder med ufa-
vorable betingelser for skimmel. Den sene 
forekomst af skimmel betyder, at der ikke er 
sikker forskel i det gennemsnitlige udbytte 
ved anvendelse af de forskellige strategier. I 
forsøgene ved Sunds er der en tendens til et 
negativt merudbytte ved brug af beslutnings-
støttesystemerne, hvorimod der ved Flakke-
bjerg er en tendens til et positivt merudbytte. 
Det mindre udbytte ved Sunds tilskrives en 

udbredt forekomst af kartoffelbladplet, som 
ikke bekæmpes i tilstrækkelig grad, når be-
handlingerne styres af et beslutningsstøttesy-
stem og derved primært af midler med lille 
effekt over for bladplet. Besparelsen i skim-
melbehandlingerne modvirkes derfor til dels 
af to ekstra behandlinger mod bladplet, hvor-
ved den samlede besparelse kun bliver op til 
25 procent.
 Den simple regel om trinvis stigning, af-
hængigt af smittetrykket, giver en god be-
skyttelse og viser, at smittetrykket er lavt i 
begyndelsen af sæsonen, og at det er muligt 
at kombinere den naturlige resistens med lave 
doseringer. Selv om det hollandske system er 
velafprøvet i Holland, er det vigtigt at afprøve 
begge modeller over for hinanden i Danmark 
i flere år med forskelligt epidemiforløb af kar-
toffelskimmel.
 Anvendelse af PlantPlus giver i stivelses-
kartofler de laveste samlede omkostninger til 
svampemidler og kørsel. I spisekartofler op-
når man den laveste behandlingspris ved brug 
af ugentlige behandlinger med Dithane NT, 
når udgifterne til behandling fastsættes til 70 
kr. pr. kørsel. PlantPlus kræver dog en større 
investering i form af en lokal klimastation, 
betaling for brug af beslutningsstøttesystem 
samt daglig monitering i marken, som ikke er 
taget med i beregningerne. Det danske system 
er kun afprøvet i et beskedent antal forsøg i 

Skimmel kan forebygges med lavere dosering. 
(Foto: Lars Bødker, Landscentret, Plantepro-
duktion).

Tabel 15. Principper for at justere doserin-
gen (procent af normaldosering) i skimmel-
styring, afhængigt af timer med sporulerings-
risiko (HSPO)

HSPO Infektions-
risiko

Ingen fore-
komst af 
skimmel i 
Danmark 

Fore-
komst af 
skimmel i 
Danmark

Fore-
komst af 
skimmel i 
regionen

Forekomst
 af skimmel 

i marken

Spisekartofler
> 60 Meget høj 75 100 100 100
40-60 Høj 50 75 100 100
20-39 Middel 25 50 75 100
1-19 Lav 25 25 50 75
0 Ingen risiko 25 25 25 50

Stivelseskartofler
> 60 Meget høj 50 75 100 100
40-60 Høj 25 50 100 100
20-39 Middel 25 25 75 100
1-19 Lav 25 25 50 75
0 Ingen risiko 25 25 25 50
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2008 til 2009, selv om prognosen for skim-
melrisiko blandt rådgivere allerede anvendes 
til behovsbestemte anbefalinger om middel-
valg og dosering. Modellen skal gøres mere 
brugervenlig, før den kan anvendes af avlere.

Reducerede doser til bekæmpelse af skimmel
Ranman og Revus er to effektive midler til 
bekæmpelse af kartoffelskimmel, men også 
forholdsvis dyre set i forhold til prisen for en 
behandling med Dithane NT. I 2008 er der 
udført ét forsøg i stivelsessorten Kuras, hvor 
skiftende behandlinger med henholdsvis 0,2 
til 0,3 liter Revus pr. ha, efterfulgt af 0,07 til 
0,1 liter Ranman pr. ha, giver en god bekæm-
pelse af kartoffelskimmel. Se Oversigt over 
Landsforsøgene 2008, side 310. Formålet 
med forsøgene i 2009 er at undersøge mulig-
heden for at bekæmpe skimmel ved hjælp af 
behovsbestemt dosering af Revus, Ranman og 
Curzate M68 WG i sorterne Kuras og Ditta. I 
forsøgsled 7 udføres en behovsbestemt dose-
ring af skiftende behandlinger med henholds-
vis Revus og Ranman efter skemaet i tabel 15. 
Forsøgsplan og resultater fremgår af tabel 16 
og 17. 
 Tre forsøg i Kuras viser, at brugen af redu-
cerede doser af Ranman og Revus kan fore-
bygge angreb af kartoffelskimmel på blade på 
samme niveau som ved ugentlige behandlin-
ger med 2 kg Dithane NT pr. ha. Anvendelse 
af Ranman og Revus, hvor doseringen styres 
efter en behovsbestemt model (forsøgsled 
7), har givet samme bekæmpelse som fuld 
dosering (forsøgsled 6), men med et lavere 
forbrug af svampemiddel (cirka 30 procent). 

Der er ikke sikker forskel mellem de enkelte 
behandlinger på stivelses- eller knoldudbytte. 
På grund af udbredt forekomst af kartoffel-
bladplet i specielt ét af forsøgene er der op-
nået et større udbytte end forventet ved brug 
af Dithane NT. Det er derfor afgørende, at der 
ved brug af lavdosisstrategier med Ranman 
og Revus i stivelsessorter også anvendes et 
forebyggende middel mod bladplet.

Tabel 16. Bekæmpelse af kartoffelskimmel med reducerede doser

Strategi
Behandling

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Ubeh. Ubeh. Ubeh. Ubeh. Ubeh. Ubeh. Ubeh. Ubeh. Ubeh. Ubeh. Ubeh. Ubeh.
2.  2 Di1)  2 Di  2 Di  2 Di  2 Di  2 Di  2 Di  2 Di  2 Di  2 Di  2 Di  2 Di
3. 0,1 Ra 0,1 Ra 0,1 Ra 2,2 Cu 2,2 Cu 2,2 Cu 0,2 Re 0,2 Re 0,2 Re 0,1 Ra 0,1 Ra 0,1 Ra
4. 0,2 Re 0,2 Re 0,07 Ra 0,07 Ra 0,2 Re 0,2 Re 0,07 Ra 0,07 Ra 0,2 Re 0,2 Re 0,07 Ra 0,07 Ra
5. 0,3 Re 0,3 Re 0,1 Ra 0,1 Ra 0,3 Re 0,3 Re 0,1 Ra 0,1 Ra 0,3 Re 0,3 Re 0,1 Ra 0,1 Ra
6. 0,6 Re 0,6 Re 0,2 Ra 0,2 Ra 0,6 Re 0,6 Re 0,2 Ra 0,2 Ra 0,6 Re 0,6 Re 0,2 Ra 0,2 Ra
7. var. Re2) var. Re var. Ra var. Ra var. Re var. Re var. Ra var. Ra var. Re var. Re var. Ra var. Ra
8. 0,2 Re 0,2 Re 0,07 Ra, 

1 Cu
0,07 Ra, 

1 Cu
0,2 Re 0,2 Re, 

1 Cu
0,07 Ra, 

1 Cu
0,07 Ra 0,2 Re 0,2 Re 0,07 Ra 0,07 Ra

1)  2 Di: 2 kg Dithane pr. ha, 0,2 - 0,6 Re: 0,2 - 0,6 liter Revus pr. ha, 0,07 - 0,2 Ra: 0,07 - 0,2 liter Ranman pr. ha + additiv, 1 - 2,2 Cu: 1 - 2,2 
liter Curzate M68WG pr. ha.

2) Behovsbestemte doser, se tabel 15.

Tabel 17. Effekten af forskellige strategier1) 
for bekæmpelse af kartoffelskimmel. (Q42)

Stivelses-
kartofler

Blad-
skim-
mel, 
pct.

Blad-
plet,
pct.

Udb. og merudb.
Antal 

behand- 
linger

BIhkg 
knolde 
pr. ha

hkg 
stivelse
 pr. ha

2009. 3 forsøg 
Kuras 18/8-2/9 2 fs. 
1. - 10,0 -121 -33 - -
2. 2,0 11,8 538 121 13,3 13,3
3. 1,0 36,0 7 5 13,3 8,9
4. 2,0 45,4 -13 -1 13,3 4,6
5. 2,0 46,9 -8 4 13,3 6,6
6. 1,0 46,0 -25 -4 13,3 13,3
7. 2,0 45,9 -21 -2 13,3 8,9
8. 2,0 43,0 -13 -1 13,3 5,6
LSD 42 15
LSD 2-8 ns ns

2009. 3 forsøg 
Ditta 17-19/8 1 fs.
1. - - -119 - - -
2. 5,0 0,5 507 - 12,0 12,0
3. 1,0 1,0 9 - 12,0 7,3
4. 0,9 0,5 21 - 12,0 4,1
5. 0,5 0,5 -2 - 12,0 6,0
6. 0,3 0,5 19 - 12,0 12,0
7. 0,3 1,0 20 - 12,0 8,5
8. 0,6 0,5 11 - 12,0 5,6
LSD 62
LSD 2 -8 ns

1) Se tabel 16 for behandlinger.
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I den mere modtagelige spisesort Ditta er der 
ved brug af alle kombinationer af Ranman, 
Revus og Curzate M68 WG en bedre bekæm-
pelse af kartoffelskimmel på bladene end ved 
brug Dithane NT. Der er ikke sikker forskel 
i merudbyttet. Det er derfor behandlingspri-
sen, som er afgørende for, hvilken strategi der 
skal anvendes. Der er ikke forskel i hverken 
effekten eller udbyttet ved brug af de faste, 
reducerede doseringer og anvendelse af den 
behovsbestemte dosering. Lave doseringer gi-
ver mindre sikkerhed end anvendelsen af ful-
de doseringer. Forsøgene understreger derfor 
potentialet i at anvende behovsbestemte dose-
ringer frem for faste, reducerede doseringer. 
Effekten af lave doseringer kan være påvirket 
af tidspunktet for skimmelens fremkomst og 
de klimatiske forhold i vækstsæsonen. Det er 

derfor vigtigt, at forsøg med lave doseringer 
gentages over flere år, før der drages endelige 
konklusioner om anvendeligheden i praksis. 

Bekæmpelse af skimmel
Der er afprøvet forskellige kombinationer af 
svampemidler til bekæmpelse af kartoffel-
skimmel i sorterne Folva og Kuras på to lo-
kaliteter. I forsøgene indgår forskellige kom-
binationer af Revus, Shirlan, Dithane NT, Ri-
domil Gold, Ranman og Amistar. Forsøgsplan 
og resultater fremgår af tabel 18, 19, 20 og 
21.
 Effekten af de forskellige midler er meget 
afhængig af, hvornår kartoffelskimmelen op-
træder i marken. Ved Flakkebjerg forekom-
mer de første skimmelsymptomer i Kuras al-
lerede den 29. juni, hvorimod der ved Sunds 

Tabel 18. Behandlingsstrategier til bekæmpelse af kartoffelskimmel i sorten Kuras i ugeinter-
valler ved brug af kombinationer af midler og doseringer på to lokaliteter

Stra-
tegi

Ugenr.

Sunds 24 25 26 27 28 29 30 311) 32 33 34 35 36 37

Flakke-
bjerg 25 26 271) 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1. Ubehandlet
2. Di2) Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di
3. Di Di Di ½Ra, 

½Di
½Ra, 
½Di

Di Di Di Di ½Ra, 
½Di

½Ra, 
½Di

½Ra, 
½Di

½Ra, 
½Di

½Ra, 
½Di

4. Shi Shi ½Rev, 
½Di

½Rev, 
½Di

½Rev, 
½Di

Shi Shi ½Rev, 
½Di

½Rev, 
½Di

Shi Shi Shi Shi Shi

5. Shi Shi ½Rev, 
½Di

½Rev, 
½Di, A

½Rev, 
½Di

Shi Shi, A ½Rev, 
½Di

½Rev, 
½Di

Shi Shi Shi Shi Shi

6. Shi Shi Rev Rev Rev Shi Shi Rev Rev Shi Shi Shi Shi Shi
1) Registrering af de første angreb af kartoffelskimmel i forsøget.
2)  Di: 2 kg Dithane NT pr. ha, Ra: 0,2 liter Ranman pr. ha + additiv, A: 0,5 liter Amistar pr. ha, Shi: 0,4 liter Shirlan pr. ha, Rev: 0,6 liter 

Revus pr. ha.

Tabel 19. Effekten af kombinationer af midler og doseringer til brug i bekæmpelsen af skim-
mel i sorten Kuras. (Q43)

Stivelseskartofler

Sunds Flakkebjerg Gennemsnit

Pct.
blad-

skimmel

Pct. 
knold-

skimmel
Pct. 

bladplet

Udb. og merudb.
Pct.

blad-
skimmel

Pct. 
knold-

skimmel

Udb. og merudb.
Pct.

blad-
skimmel

Pct. 
knold-

skimmel

Udb. og merudb.

hkg 
knolde 
pr. ha

hkg 
stivelse 
pr. ha

hkg 
knolde 
pr. ha

hkg 
stivelse 
pr. ha

hkg 
knolde 
pr. ha

hkg 
stivelse 
pr. ha

2009. 2 forsøg 11. sep. 14. sep.
1.1) 86 2 8 507 119 86 0 526 102 86 0,8 516 110
2. 0,01 0,1 20 89 35 26 0 112 31 13 0 100 33
3. 0,01 0 38 60 28 30 0 119 33 15 0 90 30
4. 0,3 0 30 43 23 20 0 148 38 10 0 96 30
5. 0 0 10 78 34 13 0 153 37 7 0 116 35
6. 0,01 0,2 45 16 16 18 0 131 36 9 0,1 74 26
LSD 49 40 ns 17
LSD 2-6 43 37 ns ns

1) Se tabel 18 for behandlinger.
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først registreres symptomer den 28. juli. Det 
er derfor kun muligt at inddrage effekten af 
de behandlinger, som ligger efter og umiddel-
bart før denne dato. Der er ikke sikker forskel 
mellem de enkelte strategier, hvad angår gen-
nemsnitlige knold- eller stivelsesudbytter i de 
to forsøg. Der er en tydelig effekt af både Di-
thane NT og Amistar mod bladplet i forsøget 
i Sunds. Der god effekt af Shirlan ved anven-
delse sidst på sæsonen. Det er dog ikke mu-
ligt at vurdere effekten af Shirlan over for de 
øvrige midler, da de ikke anvendes i samme 
udstrækning og på samme tid.
 I sorten Folva optræder skimmelen først i 
uge 31 på begge lokaliteter, hvorved de tidlige 
behandlinger har mindre effekt. Trods en lille 
forekomst af bladskimmel i de behandlede 
forsøgsled er der i et af forsøgene markant 

mere knoldskimmel, hvor der er behandlet 
med Dithane NT. I forsøget ved Sunds redu-
ceres angrebet af knoldskimmel fra 12 til 1 
procent ved at blande 0,1 liter Ranman og 1 
kg Dithane NT pr. ha i de tre sidste behand-
linger, sammenlignet med udelukkende at 
anvende Dithane NT. Hvor der er behandlet 
med 0,4 liter Shirlan pr. ha i de sidste fire be-
handlinger, ligger angrebet af knoldskimmel 
mellem 0,5 og 0,9 procent. Forsøgene ved 
Flakkebjerg viser generelt god bekæmpelse, 
hvor der anvendes Revus alene eller i blan-
ding med Dithane NT.
 Shirlan har også i Folva god effekt på både 
blad- og knoldskimmel ved anvendelse sidst 
på sæsonen. I forsøget ved Flakkebjerg er der 
anvendt en blanding af 0,3 liter Revus og 1 kg 
Dithane NT pr. ha to uger efter, at skimmelen 

Tabel 20. Behandlingsstrategier for bekæmpelse af kartoffelskimmel i sorten Folva i ugeinter-
valler ved brug af kombinationer af midler og doseringer på to lokaliteter

Stra-
tegi

Lokalitet Uge nr.

Sunds 24 25 26 27 28 29 30 311) 32 33 34 35

Flakkeberg 25 26 27 28 29 30 311) 32 33 34 35 36

1. Ubehandlet
2. Di2) Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di
3. Di Di Di ½Ra, 

½Di
½Ra, 
½Di

Di Di Di Di ½Ra, 
½Di

½Ra, 
½Di

½Ra, 
½Di

4. Shi Shi Rev Rev Rev Rev Rev Rev Shi Shi Shi Shi
5. Shi Shi ½Rev, 

½Di
½Rev, 
½Di

½Rev, 
½Di

½Rev, 
½Di

½Rev, 
½Di

½Rev, 
½Di

Shi Shi Shi Shi

6. Shi Shi Rev Rev, A Rev Rev Rev, A Rev Shi Shi Shi Shi
7. Shi Shi Rid Rev Rev Rev Rev Rev Shi Shi Shi Shi

1) Registrering af de første angreb af kartoffelskimmel i forsøget.
2)  Di: 2 kg Dithane NT pr. ha, Ra: 0,2 liter Ranman pr. ha + additiv, A: 0,5 liter Amistar pr. ha, Shi: 0,4 liter Shirlan pr. ha, Rev: 0,6 liter 

Revus pr. ha.

Tabel 21. Effekter af kombinationer af midler og doseringer til brug i bekæmpelsen af skim-
mel i sorten Folva. (Q44)

Stivelseskartofler

Sunds Flakkebjerg Gennemsnit

Blad-
skimmel,

pct.

Knold-
skimmel,

pct.

Udb. og 
merudb.,
hkg pr. ha

Blad-
skimmel,

pct.

Knold-
skimmel,

pct.

Udb. og 
merudb.,
hkg pr. ha

Blad-
skimmel,

pct.

Knold-
skimmel,

pct.

Udb. og 
merudb.,
hkg pr. ha

2009. 2 forsøg 19. aug. 26. aug.
1.1) 100 2 448 99 0 427 100 1 437
2. 0,04 12 55 18 0 208 9 6 132
3. 0,03 1 74 15 0 207 7 0,7 140
4. 0,03 0,7 94 3 0 179 2 0,3 137
5. 0,06 0,5 45 4 0 199 2 0,3 122
6. 0 0,9 103 4 0 201 2 0,4 152
7. 0 0,8 81 3 0,3 234 2 0,5 157
LSD 53 53 ns 
LSD 2-7 40 58 ns 

1) Se tabel 20 for behandlinger.
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optræder i forsøget, uden det ændrer effekten 
i forhold til anvendelse af 0,6 liter Revus pr. 
ha. På grund af den sene fremkomst af skim-
melen er det ikke muligt at drage endelige 
konklusioner om effekten af at anvende en 
blanding af 0,3 liter Revus og 1 kg Dithane 
NT pr. ha.

Bekæmpelse af kartoffelbladplet
Kartoffelbladplet er i de senere år blevet et 
stigende problem i modtagelige sorter i Nord-
europa og i Danmark. Bladplet fremmes af 

en vekslen mellem varme perioder og kraf-
tig nedbør. Den hidtidige strategi er baseret 
på ældre forsøg, hvor bekæmpelsen sker helt 
hen i august. Der er flere indikationer på, at 
de forebyggende behandlinger skal ligge tidli-
gere i vækstsæsonen. Der er derfor behov for 
at finde det optimale sprøjtetidspunkt i forbin-
delse med angreb, der kommer over en længe-
re periode. I 2009 er gennemført forsøg på tre 
lokaliteter. Forsøgsplan og resultater fremgår 
af tabel 22 og 23.

Tabel 22. Strategier til bekæmpelse af kartoffelbladplet, 2009

Strategi

Lokalitet Uge nr.

Jyndevad 25 261) 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Flakkebjerg 25 26 27 28 291) 30 31 32 33 34 35 36 37

Sunds 24 25 26 27 28 29 30 311) 32 33 34 35 36

 1. Ra2) Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra
 2. Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di Di
 3. 0,5A + Ra Ra 0,5A + Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra
 4. Ra Ra 0,5A + Ra Ra 0,5A + Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra
 5. Ra Ra Ra Ra 0,5A + Ra Ra 0,5A + Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra
 6. Ra Ra Ra Ra Ra Ra 0,5A + Ra Ra 0,5A + Ra Ra Ra Ra Ra
 7. Ra Ra 0,5A + Ra Ra Ra Ra 0,5A Ra Ra Ra Ra Ra Ra
 8. 0,25A + Ra Ra 0,25A + Ra Ra 0,25A + Ra Ra 0,25A + Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra
 9. Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra Ra 0,5A + Ra 0,5A + Ra Ra Ra Ra
10. Model - Plant Plus

1) Første registrering af bladplet i forsøget.
2)  Ra: 0,2 liter Ranman pr. ha, 0,5 A: 0,5 liter Amistar pr. ha, Plant Plus: Ugentlige behandlinger med 0,2 liter Ranman pr. ha. 0,5 liter Amistar 

pr.ha efter modellen Plant Plus.

Tabel 23. Effekten af forskellige strategier 
for bekæmpelse af kartoffelbladplet ved 
Sunds, Flakkebjerg og Jyndevad. (Q45)

Stivelses-
kartofler

Bladplet, pct
Stivelse, 

pct

Udb. og merudb.1)

Sunds Flakke-
bjerg

Jynde-
vad

hkg pr. 
ha

hkg 
stivelse
 pr. ha

2009. 
3 forsøg 11. sep. 15. sep. 28. sep. 1 fs. 2 fs. 1 fs.
 1.2) 68 59 74 21,1 452 94
 2. 7 5 16 21,1 44 8
 3. 18 15 31 21,2 31 2
 4. 14 8 24 20,9 17 3
 5. 8 9 21 21,0 19 0
 6. 8 10 21 21,2 32 3
 7. 9 10 21 20,5 29 4
 8. 11 8 25 20,6 14 1
 9. 16 15 28 20,9 28 1
10. 2 9 13 21,2 18 -2
LSD ns ns

1) Høstudbytter fra Flakkebjeg og Jyndevad.
2) Se tabel 22 for behandlinger.

Figur 2. Udvikling af kartoffelbladplet på tre 
forsøgslokaliteter. 
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Bladplet optræder på forskelligt tidspunkt i de 
tre forsøg, hvorfor effekten af behandlingerne 
varierer. Ved Jyndevad er registreret et kraftigt 
angreb allerede den 23. juni (uge 26), hvilket 
betyder, at smitstof har været til stede og infi-
ceret planter, allerede før de første behandlin-
ger er startet. Symptomerne udvikler sig også 
med forskellig hastighed, hvilket ses ved en 
meget sen, men hurtig udvikling af bladplet 
i forsøget i Sunds. Ubehandlede parceller er 
i dette forsøg fuldstændigt nedvisnet på cirka 
fire uger som følge af angreb af bladplet, hvil-
ket understreger vigtigheden af denne skade-
gører. Se figur 2. Bladplet kan forebygges ved 
behandlinger med Dithane NT. Hvis der an-
vendes Amistar, opnås den bedste effekt ved 
brug umiddelbart før den primære infektion 
og igen 14 dage senere. Ved brug af bladplet-
modulet i beslutningsstøttesystemet PlantPlus 
opnås også en god effekt. Denne bygger dog 
på henholdsvis fem behandlinger med 0,5 li-
ter Amistar pr. ha ved Sunds og Flakkebjerg 
og fire behandlinger ved Jyndevad og er der-
for ikke umiddelbart sammenlignelig med de 
øvrige behandlinger.

Sortben og blødråd
Sortbensyge og blødråd i kartofler kan forår-
sages af tre bakterier, som tidligere hed Erwi-
nia carotovora var. carotovora, E. carotovora 
var. atroseptica og E. chrysanthemi. Efter ny 
navngivning hedder de nu henholdsvis Pec-
tobacterium carotovorum, P. atrosepticum og 
Dickeya dianthicola. I almindelig tale sam-
menfattes de fortsat som Erwinia-komplek-
set. 
 I Holland og flere af landene i Sydeuropa 
og Mellemøsten er D. dianthicola nu et af de 

primære problemer i læggekartoffelavlen. I 
Danmark ses et stigende antal marker med 
symptomer, forårsaget af D. dianthicola, men 
udbredelsen og betydningen er dog ukendt. 
Den seneste opgørelse over forekomsten af 
sortben og blødråd blev foretaget i 2004 til 
2005, hvor det fremgår, at D. dianthicola (= 
E. chrysanthemi) forekommer sjældent (se 
Oversigt over Landsforsøgene 2005, side 
301). I nærværende undersøgelse indgår i alt 
41 planteprøver med symptomer på sortben 
og blødråd fra basisavlen i 2009. I tabel 24 
ses, at D. dianthicola forekommer i 22 af de 
41 planteprøver. Af de 34 planteprøver, som 
viser en positiv reaktion på én af de tre bak-
teriearter, findes D. dianthicola i 65 procent 
af tilfældene. I undersøgelsen indgår ti spise-
sorter og otte stivelsessorter fra 24 avlere og 
forsøgslokaliteter. Undersøgelsen viser, at D. 
dianthicola forekommer på 15 af lokaliteterne 

Dickeya dianthicola (E. chrysanthemi) forår-
sager stængelbakteriose og blødråd og fore-
kommer i både spise- og stivelseskartofler. 
(Foto: Lars Bødker, Landscentret, Plantepro-
duktion).

Tabel 24. Forekomst af Erwinia-komplekset i planter med symptomer på sortben og blødråd

Kartofler
med sortben eller 
blødråd

Uden
Erwi-

nia

Antal planteprøver med forskellige typer af Erwinia

D. dianthicola P. carotovorum P. atrosepticum P. carotovorum,
P. atrosepticum

P. carotovorum,
D. dianthicola

P. atrosepticum,
D. dianthicola

P. atrosepticum, 
P. carotovorum
D. dianthicola,

2009. I alt 41 planteprøver
Spisekartofler, 
22 planteprøver 5 4 2 5 0 2 1 3
Stivelseskartofler, 
19 planteprøver 2 7 3 0 2 4 1 0

Pectobacterium carotovorum (Ecc = Erwinia carotovora ssp. carotovora).
Pectobacterium atrosepticum (Eca = Erwinia carotovora ssp. atroseptica).
Dicheya dianthicola (Ech = Erwinia chrysanthemi).
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(63 procent) og kan findes i både spise- og sti-
velsessorter. Hos én avler findes D. dianthico-
la i seks ud af ti partier. Undersøgelsen tyder 
derfor på, at der er stor risiko for spredning 
af D. dianthicola til andre partier ved håndte-
ring inden for samme bedrift. Undersøgelsen 
viser ikke noget om udbredelsen af Erwinia-
komplekset i Danmark, men understreger vig-
tigheden af en effektiv forebyggelse af spred-
ning af D. dianthicola.

Bladlus og cikader
På grund af de senere års stigende problemer 
med cikader behandles cirka 90 procent af 
stivelseskartoflerne nu ved lægning med Pre-
stige FS 370. Prestige FS 370 indeholder en 
blanding af svampemidlet pencyceron og in-
sektmidlet imidacloprid. Imidacloprid har en 

systemisk virkning mod både cikader og blad-
lus samt nogen virkning mod gnav af smæl-
derlarver i knoldene. Pencyceron har primært 
effekt på rodfiltsvamp. Prestige FS 370 an-
vendes forebyggende uden kendskab til årets 
angreb af både cikader og bladlus.
 Tidligere undersøgelser giver ingen ende-
lig konklusion vedrørende nettomerudbyttet 
ved henholdsvis bejdsning med Prestige FS 
370 og sprøjtning med lambda-cyhalothrin, 
der indgår i Karate 2,5 WG. Se Oversigt over 
Landsforsøgene 2007, side 306. Der er dog en 
tendens til større udbytte ved brug af Prestige 
FS 370, hvilket kan skyldes den manglende 
effekt af Karate 2,5 WG på bladlus. Midler 
med systemisk virkning må formodes at have 
effekt i længere tid end Karate 2,5 WG. Disse 
midler anvendes derfor kun to gange i vækst-

Tabel 25. Bejdse- og sprøjtestrategier over for smælderlarver, cikader og bladlus. (Q46, Q47)

Stivelseskartofler

Cikader,
antal pr. 10 blade

Bladlus,
antal pr. 10 blade

Pct. 
knolde 
med 

smæl-
der-

larver

Stivelse,
pct.

Behand-
lings-
pris1)

Udbytte og merudb.
pr. ha

1 beh. 2 beh. afmod. 1 beh. 2 beh. afmod. hkg 
knolde

hkg 
stivelse kr.

2009. 2 forsøg, mange cikader
1. 60 ml Monceren FS 2502) 0 394 251 0 59 0 0 24,0 334 552 132 26.609
2. 60 ml Monceren FS 250

+ 2 x 0,16 kg Teppeki3) 0 151 120 0 5 0 2 23,4 1064 4 -2 -1.038
3. 60 ml Monceren FS 250

+ 2 x 0,25 kg Mospilan SG3) 0 11 40 0 10 0 1 24,5 1134 24 9 821
4. 60 ml Monceren FS 250

+ 2 x 0,3 l Biscaya OD 2404) 0 39 88 0 10 0 0 24,6 709 36 12 1.915
5. 1,2 l Prestige FS 3705) 0 21 36 0 9 0 0 24,6 923 40 13 1.895
LSD 24 8

2009. 1 forsøg, ingen cikader
1. 60 ml Monceren FS 2502) 0 0 0 0 0 0 0 18,4 334 477 88 18.106
2. 60 ml Monceren FS 250

+ 2 x 0,16 kg Teppeki3) 0 0 0 0 0 0 0 18,6 1064 9 3 -187
3. 60 ml Monceren FS 250

+ 2 x 0,25 kg Mospilan SG3) 0 0 0 0 0 0 0 17,4 1134 3 -4 -1.718
4. 60 ml Monceren FS 250

+ 2 x 0,3 l Biscaya OD 2404) 0 0 0 0 0 0 0 18,5 709 6 2 -50
5. 1,2 l Prestige FS 3705) 0 0 0 0 0 0 0 18,5 923 -4 0 -664
LSD ns ns 

2008-2009. 6 forsøg
1. 60 ml Monceren FS 2502) 12 143 102 3 43 0 7 21,5 334 572 123 25.166
2. 60 ml Monceren FS 250

+ 2 x 0,16 kg Teppeki3) 11 58 49 1 2 0 11 21,7 1064 -2 1 -613
3. 60 ml Monceren FS 250

+ 2 x 0,25 kg Mospilan SG3) 8 5 16 0 4 0 10 21,6 1134 20 5 184
4. 60 ml Monceren FS 250

+ 2 x 0,3 l Biscaya OD 2404) 8 17 35 2 4 0 16 22,1 709 27 9 1.894
5. 1,2 l Prestige FS 3705) 0 9 15 0 3 0 9 21,8 923 28 8 979
LSD 21 6

1) Der er ikke medregnet udgifter til udbringning. 
2) Ml pr. hkg læggekartofler. 3) Kg pr. ha. 4) Liter pr. ha.
5) Der er suppleret med 0,24 liter Monceren FS 250 pr. ha, så der i alt er tilført samme mængde pencyceron som i led 1-4. 
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sæsonen. I denne forsøgsserie er der anvendt 
gule limplader til at fastlægge tidspunktet for 
begyndende indflyvning af cikader.
 Der er i 2009 udført tre forsøg, hvor effek-
ten af Prestige FS 370 sammenlignes med to 
gange udsprøjtning af Biscaya OD 240, Mo-
spilan SG og Teppeki. Biscaya OD 240 og 
Mospilan SG er ikke godkendt til brug i kar-
tofler og må kun anvendes i forsøg. Forsøgs-
plan og resultater fremgår af tabel 25. Der er 

i 2009 kun registreret begrænset indflyvning 
af cikader i to af de tre forsøg. Der er bedømt 
forekomst af cikader og bladlus syv dage efter 
henholdsvis første og anden behandling samt 
ved begyndende afmodning. Forsøgene er 
opdelt i to forsøg med udbredt forekomst af 
cikader og ét forsøg uden cikader. Da der ikke 
registreres cikadenymfer i nogen af behand-
lingerne en uge efter første behandling, er det 
ikke muligt at vurdere effekten af den første 
behandling over for senere generationer af 
cikader. Ud fra antallet af cikadenymfer syv 
dage efter anden sprøjtning samt ved afmod-
ning ser det ud til, at Mospilan SG har samme 
effekt som en bejdsning med Prestige FS 370. 
Stivelsesudbyttet er markant større ved brug 
af Mospilan SG, Biscaya OD 240 og Prestige 
FS 370, sammenlignet med ubehandlet. I de 
to forsøg i 2009 med udbredt forekomst af 
cikader er der et økonomisk nettomerudbytte 
på cirka 1.900 kr. pr. ha ved behandling med 
enten Biscaya OD 240 eller Prestige FS 370. 
Som gennemsnit af seks forsøg er der et øko-
nomisk merudbytte på knap 1.000 kr. ved be-
handling med Prestige FS 370 og knap 1.900 
kr. ved behandling med Biscaya OD 240. 
Der er ikke merudbytte ved brug af Teppeki 
på grund af den mindre effekt mod cikader. 
Hvor der ikke er cikader eller bladlus, er der 

Behandling mod cikader med systemiske mid-
ler afgøres ud fra fangst af vingede cikader 
på gule limplader (Foto: Bente Olsen, Jysk 
Landbrugsrådgivning).

Til venstre: Fritlevende nematoder forårsager forkrøblede stængler og udløbere. Til højre: 
Kraftige angreb af rodfiltsvamp forårsager mørkebrune nekroser på stængler og udløbere. (Fo-
tos: Lars Bødker, Landscentret, Planteproduktion).



318

Kartofler

intet sikkert merudbytte ved brug af nogen af 
midlerne, hvilket samlet giver et økonomisk 
tab. Der er gode perspektiver for en behovs-
bestemt bekæmpelse af cikader, hvis Mospi-
lan SG og Biscaya OD 240 kan godkendes til 
brug i kartofler. 

Rodfiltsvamp og fritlevende nematoder
Fritlevende nematoder er hidtil ikke anset 
for et væsentligt problem i kartofler i Dan-
mark. Efter der er kommet fokus på proble-
met, og flere marker er undersøgt for planter 
med synlige nekroser på rødderne, er det nu 
klart, at fritlevende nematoder er almindeligt 
forekommende i Danmark. Korsblomstrede 
efterafgrøder forud for kartofler kan have en 
indflydelse på både angrebet af rodfiltsvamp 
og af fritlevende nematoder. Der er i perioden 
2007 til 2009 udført i alt ni forsøg, hvor effek-
ten af henholdsvis gul sennep og olieræddike 
sammenlignes med sort jord om efteråret.
 Forsøgene er udført i både stivelses- og 
spisekartofler, og resultaterne er lagt sammen 
på tværs af afgrødetyper. Der er ingen sikker 
effekt på knold- og stivelsesudbyttet af kors-
blomstrede efterafgrøder forud for kartofler. 
Der er en tendens til, at gul sennep i nogle 
tilfælde kan medføre et negativt merudbytte. 
Dette ses ikke ved olieræddike. Jordprøverne 
viser, at der er nematoder af både Tricho-
dorus, Paratrichodorus og Pratylenchus spp. i 
forsøgsmarkerne. Der er en sikker reduktion i 
udbredelse af Pratylenchus spp. i foråret efter 

olieræddike, men ikke efter gul sennep. Der 
er en tendens til mindre rust efter olieræddike, 
som ikke kan forklares med mindre forekomst 
af Trichodorus og Paratrichodorus, der kan 
sprede rattle virus. Det er nødvendigt med 
flere forsøg over flere år, lokaliteter, arter og 
sorter af efterafgrøder for at kunne konklu-
dere entydigt på effekten af korsblomstrede 
efterafgrøder.

Virus
På grund af de store problemer med blad-
lusoverført virus i læggekartofler i 2007 og 
2008 er bladlusmoniteringen i 2009 allerede 

Tabel 26. Betydning af efterafgrøder for udbytte og forekomst af rodfiltsvamp og fritlevende 
nematoder i kartofler. (Q48, Q49)

Kartofler
Trichodorus + 

Paratricho-
dorus

Pratylenchus 
spp.

Fritlevende 
nematoder ved 
fremspiring,

indeks
(0-100)

Rodfiltsvamp 
ved 

fremspiring,
indeks
(0-100)

Rust, 
pct knolde

Stivelse,
pct.

Udb. og merudbytte,
hkg pr. ha

knolde stivelse

2009. 4 forsøg 1 fs. 2 fs. 2 fs.
Sort jord 236 103 16 3,4 3,7 18,4 406 92
Olieræddike 224 68 13 4,4 1,3 18,2 20 3
Gul sennep 158 57 14 3,4 5,8 18,0 13 0
LSD ns

2008-2009. 9 forsøg 5 fs. 7 fs. 7 fs.
Sort jord 223 130 10 3,7 18,3 20,5 557 118
Olieræddike 244 71 7 4,1 15,3 20,0 15 0
Gul sennep 230 112 9 5,8 29,3 20,1 4 -3
LSD ns 46 ns ns

I 2009 har der været stor forekomst af virusin-
ficerede planter i marken. Lugning af lægge-
kartofler er afgørende for at kunne opretholde 
et stort udbytte og en god kvalitet. (Foto: Lars 
Bødker, Landscentret, Planteproduktion).
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begyndt i uge 19. Se figur 3. På baggrund af 
disse optællinger udregnes et smitterisikotal 
for de enkelte egne af landet, som vises un-
der registreringsnettet på LandbrugsInfo. Når 
risikotallet begynder at stige stærkt og over-
skrider værdien 1, anbefales det at nedvisne 
kartoffeltoppen. 
 I 2009 er der en tidlig flyvning af bladlus 
allerede i uge 21. Se figur 3. Risikotallene 
forbliver lave på alle lokaliteter indtil uge 29, 
hvor der fanges store mængder af kartoffel-, 
ærte- og bedebladlus. Ferskenbladlus, som 
udgør den største risiko for spredning af vi-
rus, fanges først i uge 30. Figur 4 viser, at den 
gennemsnitlige smitterisiko i 2009 er på linje 
med 2008 og betydeligt lavere end i 2007. Der 
er i skrivende stund ingen samlede resultater 
af vintertesten for knoldenes indhold af kar-
toffelvirus Y, men de første analyser giver for-
håbning om en lav forekomst af virus i 2009.

Figur 4. Smitterisikoen for virussmitte i pe-
rioden 1998 til 2009 i ugerne 26-32.
1) I 2008 og 2009 er varslingen udvidet, så den 
starter i henholdsvis uge 24 og uge 19. Gen-
nemsnittet er dog kun udregnet for ugerne 26 
til 32 for at kunne sammenligne med de øvrige 
år.

Virussmitte i årene 1998-2009

2

3

1

0

4

R
is

ik
ot

al
, v

ir
us

sm
itt

e

År
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 081) 091)

Figur 3. Udviklingen i det ugentlige risikotal 
for smitterisiko af PVY i ugerne 19 til 32 i pe-
rioden 2004 til 2009.
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Sukkerroer – sorter

Highland og Hereford i 
spidsen

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) Observationssorter1) Dyrkede sorter 

70 75 80 85 90 95 100 110

20,018,5 19,519,00

105

20,5

Gns. dyrkede sorter
Highland, RT
Hereford, RT

Stine1), RT
Lipizzan, RT

Pedro, RT
Mars1), RT

Nexus2), RT
Pasteur, RT

Rosalinda KWS2), RT

HI 0870, RT
Minta, RT

Foxtrot
Benno, RT

Madicken2), RT
Jenny1), RT

HI 0807
Winston, RT
Lincoln, RT

Sabrina KWS2), RT
Plexus2), RT

Diana KWS, RT
Cosmic, RT
Angus1), RT

Jaquelina, RT
Sophia, RT
Santos, RT
Rasta1), RT
Britta, RT

Mozart, RT
Molly1), RT

Eleonora KWS2), RT

Palace1)

Comanche, RT+NT
Gunilla1)

Fernanda KWS, RT
Danica KWS, RT

Topper1)

Smilla KWS, RT
Totem, RT

Frieda KWS1), RT
Julietta1), RT+NT

Hella, RT+NT
Simonetta KWS, RT

Xanadu, RT
Findus, RT

Adrianna 
KWS2), RT+NT

Figur 1. Sorter, der har deltaget i forsøgene i 
to år eller mere, rangeret efter det økonomi-
ske udbytte i 2009. Det økonomiske udbytte 
af dyrkede sorter er i gennemsnit 16.170 kr. 
pr. ha. RT: Rizomaniatolerant. NT: Nematod-
tolerant.

Forudsætningen for et stort  
økonomisk udbytte er, at sorten

spirer ensartet og sikkert på et højt ni-• 
veau,
har lav stokløbningstendens,• 
har høj grad af tolerance over for Ra-• 
mularia,
har tolerance over for Rizomania på • 
arealer med sygdommen,
har tolerance over for nematoder på • 
arealer med nematoder.

Strategi

Der er nye sorter og sorter på observationsli-
sten, som giver et større økonomisk udbytte 
end de solgte og dyrkede sorter. Det er inte-
ressant, at gamle sorter pludselig kan springe 
fra et dårligt resultat i 2008 til et topresultat i 
2009, for eksempel er sorten Stine kommet ud 
med et godt resultat, og ved sorten Mars kan 
der spores mindre forbedringer. Omvendt kan 
sorterne Frieda KWS og Molly ikke leve op 
til det gode resultat fra 2008. Der er mange 
sorts egenskaber, som skal med i vurderingen 
af sortens egnethed på bedriften, men udbyttet 
af sukker er den vigtigste og bidrager med godt 
tre fjerdedel af bruttoindtægten. Sukkerprocent 
og renhed er også vigtige faktorer, der bidrager 
til et stort økonomisk udbytte. Se tabel 2.

Nematodresistente og -tolerante sorter
De tørre forhold i juli, august og september 
har medført meget høje merudbytter i de ne-
matodtolerante sorter (NT). Af NT-sorterne er 
det fortsat Julietta, der på inficerede jorde har 
den største dyrkningssikkerhed. NE-sorter er 
en type, der kan give større udbytte, hvor der 
er begrænsede angreb af nematoder, men op-
formerer nematoder som almindelige sorter. 
NE-sorterne kan ikke matche de bedste ne-
matodtolerante sorter, hvor der er nematoder. 
Derfor bør valget fortsat falde på en nematod-
tolerant sort, når der er risiko for angreb af 
nematoder. Se tabel 4.
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Bederust og meldug har været de domine-
rende svampesygdomme i 2009. Angrebene 
af bederust har bredt sig fra juli til august og 
har været middel til kraftige. Meldug har først 
bredt sig fra midten af august, og flere steder 
har der været kraftige angreb. Angrebene af 
Ramularia og Cercospora bladplet har været 
svage.
 Nettomerudbytter for svampesprøjtning er i 
årets forsøg udregnet på to måder. Der er reg-
net med, at merudbyttet som følge af svampe-
bekæmpelse kan medføre, at der kan dyrkes 
korn på et større areal. Dækningsbidraget for 
korn indgår derfor i beregningen af nettomer-
udbyttet. Ved den anden metode er der regnet 
med, at merudbyttet ved svampesprøjtning 
afregnes som kvoteroer, fordi produktionen 
indrettes efter, at der udføres svampebekæm-
pelse. I de følgende konklusioner er der taget 
udgangspunkt i sidstnævnte beregningsme-
tode.

Forsøgene i 2009 har vist,
at der ved et højt smittetryk af meldug og • 
bederust har været økonomi i op til tre be-
handlinger med 0,25 liter pr. ha af Opus 
eller Opera ved optagning i oktober og se-
nere,
at svampebekæmpelse oftest har hævet • 
sukkerprocenten,
at nettomerudbyttet for svampebekæmpelse • 
øges, jo senere roerne tages op,
at merudbyttet for svampesprøjtning af-• 
hænger af sortens modtagelighed og årets 
smittetryk.

I tabel 1 ses en oversigt over effekten af god-
kendte svampemidler i bederoer. Det er kun 
relevant at bruge Opera og Opus/Rubric/Ma-
redo. Effekterne er hovedsageligt vurderet ud 
fra forsøg med nedsatte doseringer. Der er en 
vis spredning i bekæmpelseseffekten fra for-
søg til forsøg, afhængigt af dosering, antal 
behandlinger, angrebsniveau, og hvor længe 
efter sprøjtningen effekten er vurderet.

Sukkerroer – sygdomme

Senere optagning, 
højere merudbytte for 
svampesprøjtning

Bladsvampe i bederoer i 2010

Bladsvampe bekæmpes ved begyndende 
angreb og senest, når 10 procent af plan-
terne er angrebet.

Anvend omkring 0,25 liter Opera eller 
0,25 liter Opus/Rubric/Maredo pr. ha ved 
bekæmpelsesbehov. Ved etablerede angreb 
af svampesygdomme eller et meget højt 
smittetryk anvendes op til 0,5 liter pr. ha.

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 senere 
kan være aktuel

ved et efterfølgende højt smittetryk,• 
i en modtagelig sort,• 
ved optagning efter midten af oktober.• 

Ved meget sen optagning og en meget 
høj tilvækst kan der undtagelsesvis være 
behov for tre behandlinger. Sprøjtefristen 
for de aktuelle svampemidler er fire uger.

Strategi

Følg udviklingen af svampe- 
sygdomme i sukkerroer i sæsonen på 
www.landbrugsinfo.dk/regnet.

Læ
sm

ere

Tabel 1. Relativ virkning af godkendte svam-
pemidler i bederoer

Sygdomme Amistar
Opus/

Rubric/
Maredo

Opera Tilt 
250 EC

Kumulus 
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 440 390-480 415 215 210

* = 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.
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Sortsforsøg
Der er gennemført seks forsøg med alminde-
lige sorter på JB 7. Jorden er gennemgående 
i god gødningstilstand. Forfrugten er vinter-
hvede, vinterhvede med korsblomstret efteraf-
grøde eller vårbyg. Der er i gennemsnit tilført 
107 kg kvælstof pr. ha. Rækkeafstanden har 
været 50 cm og frøafstanden 18,3 cm. Forsø-
gene er sået mellem 5. og 12. april. Roerne er 
taget op mellem 11. september og 20. oktober. 
Den gennemsnitlige vækstsæson er 172 døgn, 
hvilket er 13 døgn længere end i 2008.
 Frøet er behandlet med en standardbejdse, 
bestående af Gaucho (60 gram a.i.) og Thi-
ram (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, der 
ikke er behandlet mod bladsvampe.
 Resultaterne af årets forsøg med sorter er 
vist i tabel 2. De sorter, der er i dyrkning og 
udgør målegrundlaget, har haft et tilstrække-
ligt højt plantetal og en god fremspiring.
 Niveauet for stokløbning har været lavt. 
Sorterne Madicken og Rosalinda har haft for 
høj en stokløbningstendens i årets forsøg. Det 
er fortsat vigtigt at nedbringe stokløbningen 
til det mindst mulige, fordi aflugning af stok-
løbere er blandt de mest arbejdstunge opga-
ver.
 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 der er i årets 
forsøg stor forskel imellem sorter med dyb og 
lille rodfure. Sorter som Mars, Topper, Palace, 
Julietta og Stine har en lille rodfure. Blandt de 
nye sorter, der er med i afprøvningen for før-
ste gang, er der flere, der matcher de bedste, 
men ingen er bedre end de tidligere afprøvede 
sorter. Sorter, der har en lille rodfure, er oftest 
lettere at vaske rene. Det udtrykkes i vaskbar-
hed, hvor roer med rodfurerne fyldt med jord 
får karakteren 1, og helt renvaskede roer får 
karakteren 9.
 Renhedsprocenten udtrykker kun den ved-
hængende jord på roen, der vanskeligt kan 
fjernes før levering af roerne. Der er normalt 
god sammenhæng mellem renhedsprocenten 

og rodfurens dybde samt roernes højde over 
jorden. Ligeledes er der god sammenhæng 
mellem rodfurens dybde og vaskbarheden 
samt renhedsprocenten og vaskbarheden. En 
roe med en lille eller næsten ingen rodfure, 
og som sidder tilstrækkeligt højt i jorden, kan 
give en høj renhedsprocent samtidig med, at 
den er let at rense og vaske. En høj renheds-
procent reducerer fragtomkostningerne og 
giver en højere betaling for roerne. Imellem 
højeste og laveste renhed er der 1,2 procent-
point. Den relativt lille forskel skyldes gode 
optagningsbetingelser i 2009 og forskel i sor-
ternes egenskaber. Der er en række sorter med 
høj renhed, heriblandt Winston. Den laveste 
renhed er fundet hos 9K68 og 9R84.
 Det gennemsnitlige sukkerindhold på 19,35 
procent for de dyrkede sorter ligger i årets 
forsøg på et meget højt niveau i forhold til 
normalt godt 17 procent som i 2008. Et højt 
sukkerindhold medfører en højere betaling for 
roerne og en besparelse i fragtomkostninger-
ne. Betaling for ekstra sukkerindhold udgør i 
den økonomiske kalkule for årets forsøg cirka 
18 procent af bruttoindtægten, hvilket er mere 
end det dobbelte i forhold til 2008. Det hø-
jeste sukkerindhold er opnået i de nye sorter 
9R22, 9K63 og Simonetta KWS. Det laveste 
indhold af sukker er opnået i sorterne Fernan-
do, Xanadu, ST 12935, Pedro og Plexus.
 Aminotallet betyder mest for saftrenheden 
og dermed udbyttet af hvidt sukker på fabrik-
ken. Et højt aminotal betyder en dårlig saft-
kvalitet. Blandt de dyrkede sorter har Julietta 
haft det signifikant højeste aminotal.
 Helt til højre i tabel 2 ses det økonomiske 
resultat af dyrkningen af sorterne. Forudsæt-
ningerne for beregningerne fremgår af tekst-
boksen. Det økonomiske resultat er det vig-
tigste kriterium for roedyrkeren ved valg af 
sorter. I hele serien opnår sorterne Highland 
og MA2006 det bedste økonomiske resultat. 
Blandt de solgte sorter giver Stine og Mars 
det bedste økonomiske resultat og sorterne 
Julietta og Frieda KWS det dårligste. Blandt 
observationssorterne opnås det bedste resultat 
med Nexus, Rosalinda og Madicken.
 Udbyttet af sukker bidrager med 70 procent 
af det økonomiske udbytte og er den vigtig-
ste af de målte agronomiske egenskaber hos 
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Tabel 2. Sorter af sukkerroer. (R1)

Sukkerroer

Resi-
stens/
tole-

rance1)

1.000 pl. 
pr. ha 

v. frem-
spiring

Pro-
mille 
stok-
løbere

Karakter
for2) 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

2009. Antal forsøg 5 5 4 4 2 5 5 5 5 5 5
Gns. af dyrkede sorter 94 0,1 6,0 6,6 42 98,7 19,35 59 2,39 81,3 15,73 16.170
Mars4) RT 95 0,2 6,6 6,9 45 98,7 19,27 50 2,21 4,0 0,73 396
Gunilla4) - 95 0,0 5,4 6,4 42 98,7 19,60 57 2,28 -1,5 -0,10 -65
Julietta4) RT + NT 97 0,2 6,3 7,0 35 98,8 19,07 74 2,71 -3,2 -0,85 -277
Stine4) RT 95 0,0 6,1 6,4 39 98,6 19,06 51 2,28 4,6 0,63 445
Palace4) - 96 0,0 6,3 7,2 41 98,8 19,52 62 2,40 -1,2 -0,10 -52
Topper4) - 95 0,0 6,4 6,7 38 98,9 19,61 69 2,55 -3,2 -0,41 -143
Winston RT 96 0,0 5,6 6,4 45 99,0 19,45 53 2,15 0,6 0,21 255
Angus4) RT 90 0,4 5,6 6,1 46 98,8 19,25 61 2,51 1,5 0,22 121
Rasta4) RT 89 0,0 5,9 6,9 41 98,9 19,25 57 2,12 -0,2 -0,11 65
Sophia RT 98 0,2 5,6 6,6 42 98,8 19,57 51 2,16 -0,2 0,16 73
Molly4) RT 92 0,0 5,6 6,7 42 98,6 19,39 62 2,51 -0,8 -0,11 -21
Jenny4) RT 98 0,4 5,5 6,5 49 98,8 18,91 56 2,40 4,1 0,44 269
Nexus5) RT 96 0,0 5,4 6,4 45 98,9 19,25 71 2,74 2,3 0,36 394
Frieda KWS4) RT 94 0,0 6,0 6,1 40 98,3 19,88 49 2,28 -3,9 -0,35 -246
Madicken5) RT 97 1,0 6,0 6,9 39 98,7 19,55 51 2,23 2,6 0,64 277
Plexus5) RT 95 0,0 4,9 6,4 45 98,8 18,90 61 2,51 3,1 0,20 227
Cosmic RT 94 0,2 5,8 6,7 41 98,8 19,33 60 2,44 1,8 0,34 182
Rosalinda KWS5) RT 99 0,7 5,1 6,3 36 98,6 19,35 48 2,16 4,6 0,90 371
Fernanda KWS RT 98 0,0 5,6 6,6 44 98,8 19,82 56 2,38 -2,3 -0,10 -101
Sabrina KWS5) RT 97 0,0 5,4 6,1 34 98,6 19,68 49 2,19 1,4 0,54 248
Eleonora KWS5) RT 96 0,2 5,4 6,3 36 98,6 19,81 53 2,23 -1,5 0,07 -50
Adrianna KWS5) RT + NT 97 0,0 5,3 6,1 34 98,1 19,50 56 2,31 -7,6 -1,33 -843
Benno RT 99 0,2 5,8 6,8 36 98,6 19,43 45 2,13 3,2 0,69 310
Mozart RT 97 3,1 6,3 7,0 41 98,8 19,51 52 2,07 -0,5 0,02 11
Pedro RT 97 0,8 5,9 7,0 34 98,8 18,88 53 2,34 5,2 0,61 415
Lincoln RT 95 0,2 5,7 6,6 43 98,8 19,17 58 2,39 2,5 0,34 253
HI 0807 - 95 0,0 6,1 6,9 38 98,7 19,57 62 2,31 2,1 0,63 259
Minta RT 96 0,0 5,8 6,7 53 98,9 19,00 53 2,19 2,8 0,25 350
HI 0870 RT 96 0,2 5,4 6,7 39 98,9 19,32 52 2,27 2,5 0,44 354
Foxtrot - 95 0,4 5,8 6,1 37 98,8 19,54 63 2,32 3,4 0,82 344
Hereford RT 95 0,4 6,1 6,6 47 98,8 19,08 54 2,25 4,4 0,61 515
Santos RT 92 0,0 5,6 6,4 45 98,9 19,48 58 2,31 -1,2 -0,13 68
Xanadu RT 92 0,0 5,5 6,4 35 98,2 18,72 74 2,93 -3,3 -1,12 -643
Findus RT 95 0,0 5,3 6,4 28 98,3 19,03 67 2,76 -5,5 -1,32 -705
Diana KWS RT 90 0,0 5,5 6,3 26 98,6 19,28 60 2,55 1,9 0,34 189
Britta RT 97 0,4 5,7 6,7 38 98,8 19,67 44 2,18 -0,4 0,21 53
Danica KWS RT 97 0,0 5,4 6,6 39 98,6 19,68 50 2,25 -2,4 -0,19 -121
Simonetta KWS RT 91 0,0 5,6 6,5 52 98,7 20,30 57 2,26 -4,7 -0,15 -400
Smilla KWS RT 91 0,2 5,9 6,6 43 98,7 19,49 56 2,36 -2,2 -0,28 -172
Jaquelina RT 99 0,8 5,1 6,1 34 98,5 19,69 51 2,25 0,0 0,26 107
Hella RT + NT 98 0,6 5,7 6,4 38 98,7 19,57 71 2,53 -4,2 -0,68 -279
Pasteur RT 98 0,0 5,4 6,6 39 98,7 19,15 49 2,24 3,8 0,58 378
Totem RT 94 2,4 5,8 6,8 37 98,7 19,86 51 2,14 -3,8 -0,34 -214
Lipizzan RT 94 0,0 6,4 6,9 55 98,7 19,23 50 2,16 4,8 0,80 439
Comanche RT + NT 92 0,4 5,8 6,6 37 98,6 19,15 59 2,28 -0,3 -0,23 -62
Highland RT 95 0,0 6,1 6,7 59 98,9 19,21 54 2,14 5,9 1,01 644
Fernando RT + NT 99 0,0 6,6 6,9 35 98,3 18,67 65 2,39 -2,1 -0,96 -345
ST 12904 RT 100 0,0 6,6 7,1 31 98,6 19,00 55 2,27 3,2 0,31 277
ST 12922 RT 97 0,5 5,9 6,8 44 98,7 19,17 51 2,23 0,7 -0,01 104
ST 15934 RT + NT 93 1,0 6,6 6,9 36 98,7 19,18 65 2,50 -1,1 -0,34 -66
ST 12935 RT 99 0,0 6,6 7,0 33 98,6 18,85 51 2,22 2,1 -0,02 37
MA2003 RT 95 0,2 5,4 6,4 39 98,8 19,21 57 2,32 0,9 0,05 104
MA2004 RT 96 0,0 5,6 6,6 43 98,7 19,75 53 2,23 -2,0 -0,07 -142
MA2005 RT 94 1,0 5,9 6,8 42 98,9 19,38 51 2,16 0,0 0,05 158
MA2006 RT 97 1,1 6,3 6,9 44 98,9 19,01 50 2,13 5,6 0,81 578
MA2009 RT 98 0,0 5,7 6,6 47 98,7 19,67 51 2,17 -1,1 0,04 14
MA2010 RT 99 0,0 5,4 6,4 32 98,2 19,79 57 2,33 1,5 0,67 123
MA2017 RT 96 0,0 5,6 6,4 49 98,8 19,91 64 2,42 -0,4 0,36 89

fortsættes
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Resi-
stens/
tole-

rance1)

1.000 pl. 
pr. ha 

v. frem-
spiring

Pro-
mille 
stok-
løbere

Karakter
for2) 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

MA2024 RT 85 0,0 5,9 6,4 38 98,5 19,79 57 2,35 -6,2 -0,85 -510
MA4001 RT + NT 100 0,5 5,2 6,4 41 98,5 19,48 67 2,62 -0,7 -0,03 22
MA4002 RT + NT 85 0,2 5,3 6,4 37 98,5 19,22 61 2,47 -6,3 -1,31 -651
8K15 RT 94 0,0 5,4 6,7 40 98,5 19,87 45 2,27 -2,1 -0,03 -15
8R51 RT 93 0,0 4,3 5,7 35 98,6 19,93 58 2,45 -4,2 -0,35 -314
9K63 RT + NT 95 0,0 5,8 6,1 32 98,0 20,44 43 1,87 -8,7 -0,89 -966
9K68 RT + NT 97 0,2 4,9 5,5 43 97,8 19,79 48 2,15 -9,7 -1,57 -1.022
9R18 RT 98 0,0 5,0 6,1 37 98,5 19,61 46 2,26 -1,7 -0,12 -102
9R21 RT 96 0,4 4,7 5,9 45 98,2 19,55 47 2,16 1,0 0,37 -23
9R22 RT 92 0,6 5,3 6,1 36 98,6 20,49 55 2,25 -6,9 -0,51 -610
9R23 RT 94 0,2 5,5 6,4 40 98,8 19,87 45 2,23 -1,8 0,06 -26
9R34 RT 94 1,1 5,1 6,4 37 98,7 19,66 46 2,20 -1,3 -0,01 -6
9R82 RT 95 0,0 6,1 6,9 37 98,7 19,60 43 2,24 1,3 0,45 186
9R84 RT 95 0,0 4,7 6,1 53 97,8 19,79 53 2,15 -2,4 -0,12 -231
SN-215 RT + NT 97 0,0 6,2 7,0 42 98,8 19,43 58 2,15 1,3 0,31 161
SR-422 RT 95 0,0 5,7 6,4 37 98,5 19,10 50 2,06 2,2 0,21 194
SR-423 RT 98 0,0 6,5 7,2 33 98,6 18,96 48 2,18 0,5 -0,25 106
SR-424 RT 98 0,0 6,6 7,1 49 98,8 19,22 55 2,23 4,6 0,81 381
SR-425 RT 98 5,0 5,4 6,1 44 98,4 19,66 52 2,22 -9,5 -1,61 -883
SR-426 RT 96 0,7 5,4 6,0 48 98,7 19,41 49 2,20 5,0 1,02 481
HI 0941 RT 95 0,2 5,7 6,9 40 98,8 19,33 52 2,20 2,2 0,42 218
HI 0948 RT 96 0,0 5,4 5,7 42 98,6 19,42 62 2,46 -1,3 -0,20 -90
HI 0951 RT + NT 92 1,2 5,3 5,9 32 98,4 19,01 70 2,43 -5,7 -1,35 -611
HI 0969 RT + NT 94 0,3 5,3 6,7 41 98,7 19,16 61 2,39 -2,0 -0,53 -141
HI 0970 - 94 0,2 5,8 6,7 37 98,7 19,59 57 2,21 0,5 0,28 139
HI 0971 RT 93 0,0 5,9 6,8 39 98,9 19,11 54 2,24 2,7 0,34 340
HI 0973 RT 94 0,4 6,1 6,6 52 98,9 18,92 54 2,30 3,6 0,36 343
LSD 3 - 0,6 0,7 7 0,24 5 0,09 2,5 0,45

1) RT: Rizomaniatolerant, NT: Nematodtolerant, NR: Nematodresistent.
2) Karakter for 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 i kroner, beregnet af Nordic Beet Research. Levering = 100 pct.
4) Dyrkede sorter.
5) Observationssorter i prøvedyrkning.

Tabel 2. Fortsat

Resultaterne fra årets forsøg.• 
Brancheaftale 2006 til 2010, aftale om • 
pristillæg 2009 til 2010 samt ændret jord-
model 2009 til 2010.
Kontraktmængde = udbytte i gennemsnit • 
af dyrkede sorter = 15,73 ton polsukker.
Leveringsprocent = 100.• 
Kontrakt på roepris 2010 = 223,00 kr. pr. • 
ton rene roer, basis 16,0 procent sukker.
Fragttilskud = 24,00 kr. pr. ton (indtil 38 • 
km fra fabrik 2010).
Affald (40 procent, 12 procent tørstof) = • 
7 kr. pr. ton.
Fragt (inklusive rensning) = 40 kr. pr. • 
ton.

Variable direkte omkostninger til roemark • 
= 6.000 kr. pr. ha.
Alternativt dækningsbidrag på mere eller • 
mindre areal = 1.500 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 
bedriftsniveau anvendes bedriftens udbytte 
og omkostninger.

Forudsætninger for beregning af det økonomiske udbytte
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sorterne. Forskellen mellem højestydende og 
lavestydende sort i årets forsøg er 2,63 ton 
sukker pr. ha, svarende til 17 procentpoint i 
forhold til gennemsnittet af dyrkede sorter.
 En del nye sorter og sorter på observations-
listen giver et større økonomisk udbytte end 
de dyrkede sorter. En sikker sortsafprøvning 
og flere års målrettet udvælgelse af sorter er 
grundlaget for at hæve udbytteniveauet i de 
sorter, som bliver tilbudt til praksis. Desværre 
ligger også flere nye sorter under gennemsnit-
tet af udbyttet for de dyrkede sorter.

Tabel 3. Forholdstal for udbytte af polsukker 
og for stabilitet

Sort

Resi-
stens/
tole-

rance1)

Forholdstal for udbytte
Karakter for 
forventning 

til2)

2006 2007 2008 2009 stabi-
litet

ud-
bytte-
poten-
tiale

Antal forsøg 4 5 5 5
Gns. af dyrkede sorter, 
ton sukker pr. ha 10,03 14,00 13,40 15,73 4 0
Gns. af dyrkede sorter 100 100 100 100 - -
Mars3) RT 107 101 103 105 4 4
Stine3) RT 113 108 100 104 2 3
Jenny3) RT 110 106 102 103 3 3
Nexus4) RT 107 111 101 102 2 2
Angus3) RT 109 107 103 101 3 2
Winston RT 105 103 101 101 4 3
Sophia RT 108 113 100 101 2 1
Gunilla3) - 110 113 100 99 1 -1
Rasta3) RT 109 109 102 99 2 2
Molly3) RT 111 106 105 99 3 0
Palace3) - 102 101 99 99 4 3
Frieda KWS3) RT 111 112 102 98 1 -2
Topper3) - 103 105 100 97 3 0
Julietta3) RT + NT 100 96 94 95 4 -1
Rosalinda KWS4) RT - 113 105 106 3 4
Benno RT - 105 103 104 5 5
Madicken4) RT - 108 102 104 3 4
Sabrina KWS4) RT - 111 103 103 3 3
Cosmic RT - 106 104 102 4 3
Plexus4) RT - 107 100 101 3 2
Eleonora KWS4) RT - 109 104 100 3 1
Fernanda KWS RT - 112 100 99 1 -1
Adrianna KWS4) RT + NT - 99 98 92 3 -4
Highland RT - - 102 106 3 5
Foxtrot - - - 102 105 4 5
Lipizzan RT - - 103 105 4 5
HI 0807 - - - 104 104 5 5
Pedro RT - - 105 104 5 5
Hereford RT - - 101 104 4 4
Pasteur RT - - 108 104 3 3
HI 0870 RT - - 104 103 5 4
Lincoln RT - - 101 102 4 3
Diana KWS RT - - 103 102 5 4
Jaquelina RT - - 102 102 5 3
Minta RT - - 102 102 5 3
Britta RT - - 103 101 5 3
Mozart RT - - 99 100 5 3
Santos RT - - 102 99 4 1
Simonetta KWS RT - - 100 99 5 2
Danica KWS RT - - 101 99 4 1
Comanche RT + NT - - 93 99 3 0
Smilla KWS RT - - 101 98 4 1
Totem RT - - 101 98 4 1
Hella RT + NT - - 94 96 4 0
Xanadu RT - - 88 93 3 -3
Findus RT - - 95 92 4 -3
SR-426 RT - - - 106 - -
SR-424 RT - - - 105 - -
MA2006 RT - - - 105 - -
MA2010 RT - - - 104 - -
9R82 RT - - - 103 - -
HI 0941 RT - - - 103 - -
9R21 RT - - - 102 - -
HI 0973 RT - - - 102 - -
MA2017 RT - - - 102 - -

Sort

Resi-
stens/
tole-

rance1)

Forholdstal for udbytte
Karakter for 
forventning 

til2)

2006 2007 2008 2009 stabi-
litet

ud-
bytte-
poten-
tiale

HI 0971 RT - - - 102 - -
SN-215 RT + NT - - - 102 - -
ST 12904 RT - - - 102 - -
HI 0970 - - - - 102 - -
SR-422 RT - - - 101 - -
9R23 RT - - - 100 - -
MA2005 RT - - - 100 - -
MA2003 RT - - - 100 - -
MA2009 RT - - - 100 - -
ST 12922 RT - - - 100 - -
9R34 RT - - - 100 - -
ST 12935 RT - - - 100 - -
8K15 RT - - - 100 - -
MA4001 RT + NT - - - 100 - -
MA2004 RT - - - 100 - -
9R18 RT - - - 99 - -
9R84 RT - - - 99 - -
HI 0948 RT - - - 99 - -
SR-423 RT - - - 98 - -
ST 15934 RT + NT - - - 98 - -
8R51 RT - - - 98 - -
9R22 RT - - - 97 - -
HI 0969 RT + NT - - - 97 - -
MA2024 RT - - - 95 - -
9K63 RT + NT - - - 94 - -
Fernando RT + NT - - - 94 - -
MA4002 RT + NT - - - 92 - -
HI 0951 RT + NT - - - 91 - -
9K68 RT + NT - - - 90 - -
SR-425 RT - - - 90 - -
LSD 3 4 4 3

1)  RT: Rizomaniatolerant, NT: Nematodtolerant.
2)  Karakter for stabilitet og forventning til udbyttepotentiale.  

Skala 1-5. 1 = meget lav, 5 = meget høj. Under 1 er uacceptabel.
3) Dyrkede sorter 2009.
4) Observationssorter i prøvedyrkning.

Tabel 3. Fortsat
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En oversigt over de seneste fire års afprøv-
ning af sorter ses i tabel 3. Sorterne er ran-
geret efter antal år i afprøvningen og dernæst 
efter deres udbytte i 2009.

Nematodresistente og -tolerante sorter
Der er i 2009 gennemført tre forsøg med sor-
ter, som er resistente mod eller tolerante over 
for nematoder og Rizomania. I forsøgene ind-
går otte nye sorter, heraf fire med nematod-
tolerance (NT) samt fire normalsorter. Disse 
normalsorter har en begrænset nematodtole-
rance og betegnes NE. Målesorten Rasta re-
præsenterer de fuldt modtagelige normalsor-
ter. Yderligere indgår Julietta (NT) og Sanetta 
som referencesorter.
 Alle tre forsøg er anlagt på JB 7 med ne-
matoder. Forfrugten er vinterhvede eller vin-
terhvede med korsblomstret efterafgrøde. Der 
er tildelt 111 kg kvælstof pr. ha. Rækkeafstan-
den har været 50 cm og frøafstanden 18,3 cm. 
Forsøgene er sået 6. og 7. april, og roerne er 
taget op mellem 16. september og 19. oktober. 

Vækstsæsonen har i gennemsnit været 176 
døgn. Resultatet af årets forsøg ses i tabel 4.
 Målesorten Rasta har i gennemsnit af de to 
forsøg opformeret nematoderne med en fak-
tor 8, hvilket er særdeles højt, sandsynligvis 
på grund af en særdeles gunstig vækstsæson, 
der også afspejles i et højt udbytteniveau. Den 
resistente sort Sanetta har opformeret nema-
toderne med en faktor 1,3. De tolerante sorter 
(NT) har i gennemsnit opformeret nemato-
derne med en faktor 5,7, mens NE-sorterne 
gennemgående giver en højere opformering.
 Sorten HI 0951 har vist en uacceptabelt høj 
stokløbningstendens, men som det fremgår 
af tabel 4, har flere andre sorter vist uheldig 
stokløbningstendens. Kun den resistente sort 
Sanetta har dannet knuder på kronen. I sorten 
Jenny er der registreret ekstra toppe. Begge 
dele vanskeliggør afpudsning.
 I årets forsøg er der signifikante forskelle 
i renheden mellem de bedste og de dårligste 
sorter. Sorten SN-215, der også har høj karak-
ter for rodfure og vaskbarhed, opnår den bed-

Tabel 4. Nematodresistente eller -tolerante sorter. (R2)

Sort

Resis-
tens/
tole-

rance1)

1.000 
pl. 

pr. ha 
ved 

frem-
spiring 

Pct. 
ren-
hed

Pro-
mille 
stok-
løbere

Pf/Pi2)

Pct. 
plan-

ter med 
knuder 

på 
roden

Karakter for3) 
Pct. 

sukker

Saftkvalitet,
mg pr. 100 g 

sukker

Udb. og 
merudb.,
ton pr. ha Fht. 

for 
sukkerrod-

fure 
vask-
bar-
hed

amino-
N IV-tal rod sukker

Arealer med nematodangreb
2009. Antal forsøg 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Rasta4) RT 88 98,3 0,5 7,8 0 6 6 17,94 34 1,62 73,5 13,22 100
Julietta4) RT + NT 98 98,5 0,0 5,3 0 7 6 19,01 73 2,44 84,3 16,05 121
Sanetta NR 87 97,9 0,0 1,3 10 5 5 19,42 55 2,27 69,4 13,50 102
Adrianna KWS5) RT + NT 96 97,4 0,0 5,3 0 6 5 19,32 48 2,00 76,5 14,81 112
Angus4) RT + NE 90 98,3 0,3 8,5 0 6 6 18,47 46 2,00 79,7 14,76 112
Jenny4) RT + NE 97 98,4 0,0 7,0 2 6 6 18,07 43 1,92 79,5 14,44 109
Plexus5) RT + NE 98 98,5 0,2 7,6 0 5 5 18,25 39 1,89 80,2 14,68 111
Nexus5) RT + NE 95 98,3 0,2 8,2 0 5 5 18,46 51 2,14 78,7 14,56 110
Rosalinda KWS5) RT + NE 99 97,8 0,3 5,2 0 5 5 18,86 41 1,80 82,6 15,63 118
Hella RT + NT 99 98,4 0,0 4,1 0 6 6 19,59 69 2,29 84,1 16,47 125
9K63 RT + NT 97 97,5 0,0 6,3 0 6 6 20,24 40 1,68 76,4 15,50 117
9K68 RT + NT 96 97,1 0,0 6,4 0 5 5 19,57 43 1,93 74,5 14,62 111
Fernando RT + NE 101 98,1 0,0 4,5 0 6 6 18,43 54 2,07 82,6 15,23 115
ST 15934 RT + NT 93 98,3 0,3 6,5 0 7 7 18,88 53 2,11 81,2 15,33 116
HI 0951 RT + NE 92 97,8 1,4 6,2 0 6 6 18,25 66 2,19 78,3 14,30 108
HI 0969 RT + NE 97 98,3 0,2 5,3 0 6 6 18,4 43 1,92 82,6 15,27 116
SN-215 RT + NT 95 98,5 0,0 5,1 0 7 6 19,2 55 1,95 83,4 16,03 121
Comanche RT + NT 91 98,1 0,0 7,3 0 6 6 18,9 57 2,09 84,1 15,91 120
LSD 4 0,5 0,5 3 1 1 0,4 11 0,14 4,4 0,80 6

1)  NR = nematodresistent. NT = nematodtolerant. NE = en type, der kan give et større udbytte, hvor der er begrænset angreb af nematoder. RT 
= Rizomaniatolerant. 

2) Pf/Pi: Forhold mellem nematoder før og efter dyrkning.
3) Karakter for rodfure og vaskbarhed. Skala 1-9. 1 = ekstremt dybe rodfurer og rodfurer fyldt med jord, 9 = ingen rodfurer og ingen jord.
4) Dyrkede sorter.
5) Sorter, som er på observationsliste.
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ste renhed, mens 9K68, der opnår lav karakter 
for rodfure og vaskbarhed, har den laveste 
renhed. Der er god overensstemmelse mellem 
renhed, rodfure og vaskbarhed.
 Det laveste og bedste aminotal er opnået 
med målesorten Julietta, mens Hella fortsat 
har det højeste aminotal.
 Hella, Julietta, SN215 og Comanche, der 
alle er NT-sorter, har givet det største suk-
kerudbytte. Af sorterne til observation og de 
dyrkede sorter er det fortsat Julietta, der er 
det bedste valg. For første gang i denne af-
prøvning yder en ny NT-sort mere end Julietta 
samtidig med, at nematodangrebene påvirker 
udbyttet påviseligt. NE-sorter er en type, der 
kan give større udbytte, hvor der er begræn-
sede angreb af nematoder, men opformerer 
nematoder som almindelige sorter.
 Sorterne HI 0951, Jenny, Nexus, 9K68, 

Plex us og Angus, der alle er NE-sorter, giver 
det mindste udbytte. NE-sorterne kan derfor 
fortsat kun anbefales, hvor der er mindre, plet-
vise angreb af nematoder, og hvor der endnu 
ikke skal anvendes en regulær tolerant sort.
 En oversigt over de seneste fire års afprøv-
ning af sorter ses i tabel 5.

Sygdomme
Angrebene af bederust har bredt sig fra august 
og i nogle tilfælde fra midten af juli. Angre-
bene har været middel til kraftige. Meldug har 
først bredt sig fra midten af august, og flere 
steder har der været kraftige angreb. Angre-
bene af Ramularia og Cercospora bladplet har 
været svage i 2009.

Bekæmpelse af bladsvampe
I 2009 er der gennemført forsøg med svampe-
bekæmpelse i sukkerroer efter to forsøgspla-
ner. Forsøgene er udført i sorterne Angus og 
Julietta, og sorternes modtagelighed for blad-
svampe ses i tabel 6. Angus er især modtage-
lig for bederust, og Julietta er især modtagelig 
for meldug.
 I tabel 7 ses resultatet af fire forsøg, hvor 
effekten af svampemidler og doseringer er 

Tabel 5. Nematodresistente eller –tolerante 
sorter

Sort

Resi-
stens/
tole-

rance1)

Forholdstal for udbytte 
af polsukker

2006 2007 2008 2009

Arealer med nematodangreb
Antal forsøg 3 3 3 3
Gns. af dyrkede sorter2), 
ton pr. ha - 7,64 13,88 10,50 13,22
Gns. af dyrkede sorter2) - 100 100 100 100
Rasta2) RT - - 100 100
Julietta3) RT + NT 136 102 131 121
Adrianna KWS4) RT + NT - 104 127 112
Angus3) RT + NE - - 102 112
Plexus4) RT + NE - 111 114 111
Sanetta NR -  93 - 102
Hella RT + NT - - 128 125
Comanche RT + NT - - 116 120
Fernando RT + NE - - 119 115
Nexus4) RT + NE - - 111 110
Jenny3) RT + NE - - - 109
SN-215 RT + NT - - - 121
Rosalinda KWS4) RT + NE - - - 118
9K63 RT + NT - - - 117
ST 15934 RT + NT - - - 116
HI 0969 RT + NE - - - 116
9K68 RT + NT - - - 111
HI 0951 RT + NE - - - 108
LSD 16 5 11 6

1)  NR = nematodresistent. NT = nematodtolerant. NE = en type, 
der kan give et større udbytte, hvor der er begrænset angreb af 
nematoder. RT = Rizomaniatolerant. 

2)  Dyrkede sorter, som har været målesorter. 2005: Idun og 
Belmonte; 2006: Idun og Etna; 2007: Idun og Tunis. 2008; Rasta 
og Tunis. 2009: Rasta.

3) Dyrkede sorter.
4) Sorter, som er på observationsliste.

Angrebene af bederust har bredt sig fra juli til 
august og har været middel til kraftige. (Foto: 
Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret, Plante-
produktion). 
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sammenlignet. Der er udført to behandlinger 
i perioden 31. juli til 5. august henholdsvis 
19. til 27. august. Opus, Rubric og Opera er 
p.t. godkendt til svampebekæmpelse i bede-
roer. Bell er godkendt til svampebekæmpelse 
i korn, men firmaet oplyser, at de p.t. ikke har 
planer om at få Bell godkendt i bederoer. To 
af forsøgene er udført i Angus, hvor bederust 
har domineret, og to forsøg er udført i Juli-
etta, hvor meldug har domineret. Forsøgene 
er taget op i perioden 20. oktober til 6. no-
vember. Nettomerudbytterne er udregnet på 
to måder. Nettomerudbyttet er dels beregnet 
ved, at merudbyttet som følge af svampebe-
kæmpelse kan udnyttes ved at dyrke et større 
areal med en alternativ afgrøde, og her er reg-
net med korn som alternativ afgrøde. Se de 
nærmere forudsætninger for denne beregning 
af nettomerudbytter i afsnittet om sorter tidli-
gere i dette afsnit. Nettomerudbyttet er også 
beregnet ved at antage, at merudbyttet for 
svampebekæmpelse afregnes som kvoteroer, 
fordi produktionen indrettes efter, at der udfø-
res svampebekæmpelse.
 I Angus er der opnået jævnbyrdige effekter 
mod bederust ved brug af alle de afprøvede 
midler. Udregnes nettomerudbyttet ud fra 
dækningsbidraget i korn, er der opnået lave 
eller negative nettomerudbytter. Afregnes 
merudbyttet i stedet som kvoteroer, er der god 
betaling for svampebekæmpelse. Det højeste 
nettomerudbytte er opnået ved brug af kvart 
dosis Bell. Ved brug af Opera og Opus er det 
højeste nettomerudbytte også opnået med 
kvarte doser.
 I Julietta har midlernes effekt mod meldug 
været på samme niveau, men der har været 
mest meldug efter brug af Opus. Det højeste 
nettomerudbytte ved afsætning som kvoteroer 
er opnået ved brug af Opera, hvor der kun er 
mindre forskelle på halv og hel dosis.

Nederst i tabellen ses resultater fra flere år. 
Der har ikke været sikre udbytteforskelle på 
Opera og Opus, men Opera har resulteret i et 
lidt højere nettomerudbytte end Opus. Mid-
lerne er afprøvet ved to behandlinger med hel, 
halv og kvart dosis. Både ved brug af Opus 
og Opera har nettomerudbyttet ved afsætning 
som kvoteroer ligget på samme niveau ved de 
tre doser, men to behandlinger med halv dosis 
har for begge midler klaret sig bedst.
 I tabel 8 ses resultaterne af to forsøg, hvor 
rentabiliteten i svampebekæmpelse ved for-
skellige optagningstidspunkter er belyst. I 
forsøgene indgår optagningstidspunkterne 
medio august, medio september, medio ok-
tober, medio november, medio december og 
medio januar. P.t. foreligger der kun resulta-
ter for optagning frem til og med medio no-
vember. Nederst i tabellen ses resultater fra 
tidligere år med alle optagningstidspunkter. 
I 2006 og 2007 var meldug og Ramularia de 
dominerende sygdomme, og i 2008 og 2009 
har meldug og bederust været dominerende. 
Forsøgene i 2009 er udført i sorterne Angus 
og Julietta.
 Der er en tilvækst i udbytte i hele perioden. 
Fra september til november er tilvæksten i de 
behandlede forsøgsled på 28 procent i suk-
kerudbytte. I tabellen er udbyttet i ubehand-
let sat til forholdstal 100 ved alle fire optag-
ningstidspunkter, fordi formålet er at belyse, 
om rentabiliteten i en svampebekæmpelse er 

Tabel 6. Roesorters modtagelighed for blad-
svampe

Sort Meldug  Rust   Ramularia Cercospora

Angus (RT) 3 4 3 1
Julietta (RT, NT) 4 3 2 1

Skala 1-5, hvor 1 = meget lav modtagelighed, 5 = meget høj 
modtagelighed.
RT: Rizomaniatolerant.
NT: Nematodtolerant.

Meldug har bredt sig senere end normalt fra 
midten af august, og flere steder har der været 
kraftige angreb. (Foto: Ghita Cordsen Niel-
sen, Landscentret, Planteproduktion).
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afhængig af optagningstidspunktet. Svampe-
bekæmpelse i perioden 31. juli til 5. august re-
sulterer kun i et negativt eller meget lille net-
tomerudbytte, uanset beregningsmetode, ved 

optagning medio september. Ved optagning 
medio oktober resulterer svampesprøjtning i 
10 til 14 procent i merudbytte, og tre behand-
linger er mest rentable ved afsætning som 

Tabel 7. Bladsvampe, midler og doser. (R3)

Sukkerroer

Be-
hand-
lings-

in-
deks

Karakter for angreb1) Karakter for angreb1)
Ami-
no-N, 
mg pr. 
100 g 
sukker

Pct. 
sukker 

i 
råvare

Udbytte og 
merudbytte,

ton pr. ha
Fht. 

sukker

Netto, 
kr. pr. ha2)

mel-
dug

bede-
rust

Ramu-
 laria

mel-
dug

bede-
rust

Ramu-
 laria rod sukker

Merudb. 
er DB 
korn2)

Merudb. 
er DB 
kvote-
roer2)

2009. 2 forsøg, Angus september  oktober
1. Ubehandlet 0 0,4 3,1 0,3 2,0 5,1 0,2 72 19,39 91,0 17,64 100 0 0
2. 2 x 1,0 l Opus 2,00 0,0 0,2 0,1 0,0 0,4 0,1 54 19,89 4,6 1,39 108 -523 715
3. 2 x 0,5 l Opus 1,00 0,0 0,4 0,1 0,0 1,1 0,1 57 19,83 3,6 1,12 106 -260 730
4. 2 x 0,25 l Opus 0,50 0,0 0,7 0,2 0,0 1,6 0,1 56 19,79 5,0 1,36 108 82 1.289
5. 2 x 1,0 l Opera 1,87 0,0 0,2 0,1 0,0 0,3 0,1 55 19,72 6,3 1,56 109 -497 897
6. 2 x 0,5 l Opera 0,93 0,0 0,3 0,1 0,0 0,8 0,1 52 19,72 5,4 1,40 108 -150 1.089
7. 2 x 0,25 l Opera 0,47 0,0 0,6 0,2 0,0 1,7 0,2 59 19,72 5,7 1,44 108 75 1.360
8. 2 x 1,5 l Bell - 0,0 0,3 0,1 0,0 0,7 0,1 50 19,76 4,8 1,30 107 -894 263
9. 2 x 0,75 l Bell - 0,0 0,4 0,2 0,0 1,2 0,1 53 19,76 6,2 1,57 109 -194 1.217

10. 2 x 0,38 l Bell - 0,0 0,5 0,2 0,0 1,7 0,1 58 19,68 7,0 1,65 109 129 1.608
11. 2 x 0,25 l Rubric - 0,0 0,4 0,2 0,0 1,8 0,2 53 19,77 5,5 1,44 108 103 1.391
LSD 1-11 0,9 0,1 1,9 9 0,23 ns 1,14 6
LSD 2-11 - - ns ns

2009. 2 forsøg, Julietta september  oktober
1. Ubehandlet 0 8,8 0,4 0,3 9,4 1,7 0,4 97 19,10 83,9 16,02 100 0 0
2. 2 x 1,0 l Opus 2,00 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 73 19,44 8,0 1,82 111 -256 1.320
3. 2 x 0,5 l Opus 1,00 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 74 19,36 6,9 1,54 110 113 1.442
4. 2 x 0,25 l Opus 0,50 1,1 0,1 0,2 2,8 0,2 0,1 68 19,38 7,5 1,68 111 326 1.782
5. 2 x 1,0 l Opera 1,87 0,2 0,1 0,1 1,1 0,1 0,1 64 19,33 13,6 2,82 118 66 2.565
6. 2 x 0,5 l Opera 0,93 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 69 19,32 11,4 2,37 115 356 2.440
7. 2 x 0,25 l Opera 0,47 0,8 0,1 0,1 2,5 0,3 0,2 71 19,35 8,2 1,79 111 322 1.867
8. 2 x 1,5 l Bell - 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 70 19,27 9,5 1,97 112 -500 1.219
9. 2 x 0,75 l Bell - 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 72 19,30 7,9 1,68 110 -58 1.391

10. 2 x 0,38 l Bell - 0,6 0,2 0,1 1,2 0,4 0,2 71 19,34 8,6 1,86 112 251 1.860
11. 2 x 0,25 l Rubric - 1,0 0,2 0,1 2,0 0,2 0,1 77 19,30 6,0 1,31 108 158 1.282
LSD 1-11 0,8 0,1 0,1 2,0 0,8 0,3 13 0,22 3,9 0,76 5
LSD 2-11 - - ns ns

2008-2009. 7 forsøg september  oktober
1. Ubehandlet 0 5,4 2,2 0,2 5,9 4,3 0,5 78 18,57 87,0 16,16 100 0 0
4. 2 x 0,25 l Opus 0,50 0,5 0,3 0,2 1,5 1,0 0,2 61 18,94 4,9 1,26 108 142 1.217
5. 2 x 1,0 l Opera 1,87 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1 58 18,88 8,8 1,93 112 -153 1.539
6. 2 x 0,5 l Opera 0,93 0,1 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 59 18,84 7,8 1,71 111 99 1.577
7. 2 x 0,25 l Opera 0,47 0,4 0,3 0,1 1,5 1,0 0,2 61 18,84 6,5 1,46 109 204 1.454
LSD 1-7 1,7 0,7 0,0 1,6 1,0 0,2 5,88 0,11 2,41 0,46
LSD 4-7 ns ns 2,3 0,45

2006, 2007, 2009.  12 forsøg september  oktober
1. Ubehandlet 0 6,2 1,2 2,5 5,1 2,1 4,0 97 17,85 80,2 14,39 100 0 0
2. 2 x 1,0 l Opus 2,00 2,1 0,1 0,9 1,4 0,2 1,1 79 18,39 5,8 1,52 111 -7 1.212
3. 2 x 0,5 l Opus 1,00 3,0 0,2 1,2 2,1 0,4 1,8 81 18,27 5,1 1,29 109 292 1.317
4. 2 x 0,25 l Opus 0,50 3,6 0,2 1,5 2,8 0,7 2,6 79 18,25 4,1 1,11 108 278 1.150
LSD 1-4 1,4 0,5 0,7 1,4 0,7 0,9 5,33 0,11 2,24 0,45
LSD 2-4 ns 0,80 ns ns

2002-2009. 29 forsøg september  oktober
1. Ubehandlet - - - 4,9 2,4 5,6 88 17,72 79,5 14,11 100 0 0
2. 2 x 0,25 l Opus 0,5 - - - 2,5 0,6 3,7 72 18,18 4,2 1,15 108 416 1.323
LSD 1-2 1,15 0,63 0,55 4 0,09 1,16 0,25

1) Skala 0-10, hvor 10 = 100 pct. dækning, og 0 = ingen dækning. 
2) Se tekst om forudsætningen for beregningerne.
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Tabel 8. Bladsvampe – optagningstidspunkter. (R4)

Sukkerroer Behandlingstidspunkt
Optag-
nings-
tids-
punkt

Karakter for angreb 
på optagnings-

tidspunkt1) Ami-
no-N, 
mg pr.
100 g 
sukker

Pct. 
suk-
ker 
i rå-
vare

Udbytte og 
merudb.,
ton pr. ha

Fht. 
suk-
ker

Netto, 
kr. 

pr. ha2)

mel-
dug

bede-
rust

Ramu-
laria rod suk-

ker

Mer-
udb. 

er DB 
korn2)

Mer-
udb.

er DB 
kvote-
roer2)

2009. 2 forsøg
1. Ubehandlet - midt aug. 0,0 0,6 0,0 108 17,02 64,9 10,99 100 0 0
2. Ubehandlet - midt sept. 3,6 2,7 0,3 82 18,47 77,9 14,36 100 0 0
3. 1 x 0,25 l Opus beg. angreb midt sept. 1,6 1,5 0,2 76 18,29 1,9 0,19 101 -92 28
4. Ubehandlet - midt okt. 3,8 3,6 0,4 104 19,60 79,9 15,66 100 0 0
5. 1 x 0,25 l Opus beg. angreb midt okt. 2,5 2,6 0,3 79 19,86 7,3 1,67 111 517 1.707
6. 2 x 0,25 l Opus beg. angreb + 3 uger  midt okt. 0,1 1,6 0,2 75 19,81 7,1 1,58 110 281 1.400
7. 3 x 0,25 l Opus beg. angreb + 3 uger + 3 uger  midt okt. 0,0 1,0 0,2 67 19,84 10,4 2,26 114 336 1.972
8. Ubehandlet - midt nov. 0,0 4,6 0,4 99 18,18 90,3 16,40 100 0 0
9. 1 x 0,25 l Opus beg. angreb midt nov. 0,0 3,4 0,3 86 18,43 5,9 1,32 108 332 1.276

10. 2 x 0,25 l Opus beg. angreb + 3 uger  midt nov. 0,0 2,4 0,3 81 18,51 9,0 1,98 112 455 1.905
11. 3 x 0,25 l Opus beg. angreb + 3 uger + 3 uger  midt nov. 0,0 1,8 0,3 81 18,59 10,1 2,26 114 432 2.113
12. 4 x 0,25 l Opus beg. angreb + 3 uger + 3 uger + 3 uger  midt nov. 0,0 1,9 0,2 73 18,52 9,7 2,11 113 156 1.708
LSD 1-12 ns ns ns ns ns ns ns

2007-2008. 4 forsøg
1. Ubehandlet - midt aug. 3,4 0,0 1,5 85 14,76 57,4 8,48 100 0 0
2. Ubehandlet - midt sept. 6,9 1,2 2,0 86 16,79 73,0 12,23 100 0 0
3. 1 x 0,25 l Opus beg. angreb midt sept. 4,5 0,2 1,1 72 16,96 72,3 0,02 100 -51 -38
4. Ubehandlet - midt okt. 4,3 2,2 3,9 92 18,05 78,7 14,20 100 0 0
5. 1 x 0,25 l Opus beg. angreb midt okt. 3,6 1,0 2,7 80 18,40 3,5 0,92 106 401 1.001
6. 2 x 0,25 l Opus beg. angreb + 3 uger  midt okt. 1,6 0,3 2,4 69 18,24 4,7 1,00 107 205 852
8. Ubehandlet - midt nov. 1,7 3,8 4,6 100 18,03 81,8 14,73 100 0 0
9. 1 x 0,25 l Opus beg. angreb midt nov. 1,3 2,3 3,9 91 18,31 5,4 1,21 108 471 1.280

10. 2 x 0,25 l Opus beg. angreb + 3 uger  midt nov. 1,3 1,8 3,2 83 18,47 7,3 1,67 111 592 1.749
11. 3 x 0,25 l Opus beg. angreb + 3 uger + 3 uger  midt nov. 0,8 1,0 3,0 83 18,42 5,9 1,39 109 221 1.167
12. 4 x 0,25 l Opus beg. angreb + 3 uger + 3 uger + 3 uger midt nov. 0,3 0,5 2,4 79 18,58 6,5 1,63 111 229 1.354
13. Ubehandlet - midt dec. 0,0 2,9 5,6 100 17,66 81,7 14,41 100 0 0
14. 1 x 0,25 l Opus beg. angreb midt dec. 0,1 2,2 5,1 89 18,14 5,9 1,43 110 610 1.566
15. 2 x 0,25 l Opus beg. angreb + 3 uger  midt dec. 0,0 1,5 4,5 87 18,17 7,8 1,83 113 667 1.917
16. 3 x 0,25 l Opus beg. angreb + 3 uger + 3 uger  midt dec. 0,0 0,7 4,3 82 18,37 5,2 1,54 111 396 1.441
17. 4 x 0,25 l Opus beg. angreb + 3 uger + 3 uger + 3 uger midt dec. 0,0 0,5 4,1 82 18,29 8,0 1,98 114 380 1.739
18. Ubehandlet - midt jan. - - - 102 17,33 83,6 14,45 100 0 0
19. 1 x 0,25 l Opus beg. angreb midt jan. - - - 89 17,57 6,0 1,25 109 663 1.472
20. 2 x 0,25 l Opus beg. angreb + 3 uger  midt jan. - - - 81 17,74 5,8 1,36 109 506 1.389
21. 3 x 0,25 l Opus beg. angreb + 3 uger + 3 uger  midt jan. - - - 87 17,88 6,5 1,60 111 622 1.690
22. 4 x 0,25 l Opus beg. angreb + 3 uger + 3 uger + 3 uger midt jan. - - - 93 17,83 6,5 1,57 111 330 1.371
LSD 1-6 og 8-22 ns ns ns ns

2006-2008. 6 forsøg
2. Ubehandlet - midt sept. 7,2 1,0 1,6 90 16,20 69,4 11,26 100 0 0
3. 1 x 0,25 l Opus beg. angreb midt sept. 4,9 0,2 0,8 75 16,35 0,2 0,1 101 -73 -9
4. Ubehandlet - midt okt. 4,4 2,1 3,6 98 17,47 76,6 13,41 100 0 0
5. 1 x 0,25 l Opus beg. angreb midt okt. 3,9 1,1 2,9 86 17,74 1,6 0,5 104 99 393
6. 2 x 0,25 l Opus beg. angreb + 3 uger  midt okt. 2,3 0,3 2,4 79 17,64 4,0 0,8 106 78 569
8. Ubehandlet - midt nov. 1,3 3,2 5,5 106 17,74 78,8 13,99 100 0 0
9. 1 x 0,25 l Opus beg. angreb midt nov. 1,3 2,1 4,9 101 17,92 4,2 0,9 106 398 961

10. 2 x 0,25 l Opus beg. angreb + 3 uger  midt nov. 1,0 1,3 3,9 92 18,08 5,7 1,2 109 592 1.382
11. 3 x 0,25 l Opus beg. angreb + 3 uger + 3 uger  midt nov. 0,6 0,7 3,2 89 18,13 5,8 1,3 110 337 1.199
13. Ubehandlet - midt dec. 0,0 2,5 6,3 114 17,47 79,9 13,96 100 0 0
14. 1 x 0,25 l Opus beg. angreb midt dec. 0,1 2,1 5,9 103 17,87 3,7 1,0 107 524 1.139
15. 2 x 0,25 l Opus beg. angreb + 3 uger  midt dec. 0,0 1,4 5,2 99 17,90 6,3 1,5 111 529 1.478
16. 3 x 0,25 l Opus beg. angreb + 3 uger + 3 uger  midt dec. 0,0 0,5 4,8 97 18,12 5,0 1,4 110 375 1.299
LSD 2-6 og 8-16 ns ns ns ns ns ns ns

fortsættes
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thium. Angreb af rodbrandsvampen Aphano-
myces ses især ved sen såning.
 Forsøgene har ligget på arealer med risiko 
for angreb af Aphanomyces og Pythium. Jor-
den fra markerne er undersøgt for smitstof. 
Der er i væksthus udsået roer i jorden, og 
angrebsgraden af rodbrandsvampe er under-
søgt. Der er udvalgt marker med middel risiko 
til forsøgene. Forsøgene er sået fra 4. til 12. 
april.
 Der har været meget svage angreb af rod-
brand i årets forsøg, og der er i gennemsnit af 
forsøgene ikke opnået sikre merudbytter for 
nogen af bejdsningerne. Det højeste merud-
bytte i enkeltforsøgene er 5 procent ved brug 
af blandingen i forsøgsled 2, men det er ikke 
det forsøg, som har haft de kraftigste angreb 
af rodbrand (4 procent af planterne i forsøget 
har været angrebet af rodbrand i maj).
 Nederst i tabellen ses resultater fra tidligere 
år. Der er ikke opnået sikre merudbytter i gen-
nemsnit af forsøgene, men plantebestanden er 
øget ved bejdsning, og angrebet af rodbrand 
er reduceret. Er der erfaringsvis meget rod-
brand, anbefales det at bejdse med Thiram + 
Tachigaren 70 WP.

kvoteroer. Ved optagning medio november er 
der opnået et merudbytte på 8 til14 procent 
for svampesprøjtning, og tre behandlinger har 
også her været mest rentable.
 Nederst i tabellen ses resultater fra tidligere 
år. Det går igen, at rentabiliteten i svampe-
sprøjtning forbedres, jo senere roerne tages 
op, fordi der er en stor tilvækst i efteråret, og 
fordi svampene har længere tid til at forårsage 
udbyttetab. I gennemsnit af seks forsøg i de 
sidste tre år har to behandlinger været mest 
rentable ved optagning i oktober til decem-
ber.

Bejdsning mod svampe
I lighed med tidligere år er effekten af bejds-
ning mod rodbrandsvampe undersøgt. Se ta-
bel 9. Effekten af standardbejdsen Thiram er 
sammenlignet med bejdsning med Thiram + 
Tachigaren 70 WP henholdsvis Tachigaren 
70 WP alene. Tachigaren 70 WP indeholder 
hymexazol. I forsøgene er også afprøvet en 
lidt højere dosering af hymexazol, nemlig 18 
gram aktivt stof pr. unit mod 14 gram pr. unit 
i den anvendte standarddosering af Tachiga-
ren 70 WP. Tachigaren 70 WP virker især over 
for rodbrandsvampene Aphanomyces og Py-

Sukkerroer Behandlingstidspunkt
Optag-
nings-
tids-
punkt

Karakter for angreb 
på optagnings-

tidspunkt1) Ami-
no-N, 
mg pr.
100 g 
sukker

Pct. 
suk-
ker 
i rå-
vare

Udbytte og 
merudb.,
ton pr. ha

Fht. 
suk-
ker

Netto, 
kr. 

pr. ha2)

mel-
dug

bede-
rust

Ramu-
laria rod suk-

ker

Mer-
udb. 

er DB 
korn2)

Mer-
udb.

er DB 
kvote-
roer2)

2005-2008. 8 forsøg
4. Ubehandlet - midt okt. 4,2 1,9 4,3 92 17,68 76,6 13,57 100 0 0
5. 1 x 0,25 l Opus beg. angreb midt okt. 3,3 0,8 3,3 79 17,96 2,4 0,7 105 319 726
6. 2 x 0,25 l Opus beg. angreb + 3 uger  midt okt. 1,8 0,2 2,7 74 17,86 4,2 0,9 107 236 780
8. Ubehandlet - midt nov. 1,4 2,9 6,3 101 17,89 79,7 14,28 100 0 0
9. 1 x 0,25 l Opus beg. angreb midt nov. 1,4 1,7 5,5 94 18,15 3,9 0,9 106 402 1.000

10. 2 x 0,25 l Opus beg. angreb + 3 uger  midt nov. 0,9 1,0 4,0 85 18,29 5,8 1,3 109 470 1.341
LSD 4-6 og 8-10 ns ns ns ns ns ns ns

2002-2008. 14 forsøg
4. Ubehandlet - midt okt. 3,8 1,5 5,7 88 17,57 76,6 13,44 100 0 0
5. 1 x 0,25 l Opus beg. angreb midt okt. 2,3 2,5 7,2 95 17,77 3,3 0,7 105 318 759
8. Ubehandlet - midt nov. 3,6 0,6 4,5 76 17,89 79,6 14,24 100 0 0
9. 1 x 0,25 l Opus beg. angreb midt nov. 2,3 1,4 6,1 86 18,04 3,4 0,7 105 200 663
LSD 4-5 og 8-9 ns ns ns ns ns ns ns

1) Skala 0-10, 10 = 100 pct. dækning. 
2) Merudbyttet er beregnet i forhold til ubehandlet ved samme optagningstidspunkt. Se tekst om forudsætningen for beregningerne.

Tabel 8. Fortsat
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Tabel 9. Bejdsning mod svampesygdomme. (R5)

Sukkerroer

1.000 pl. 
pr. ha 

ved frem-
spiring

Pct. 
planter 

med 
rodbrand 

i maj

Pct. 
sukker 
i råvare

Amino-N, 
mg 

pr. 100 g 
sukker

Udbytte og merudbytte, 
ton pr. ha Fht. for

sukker
rod sukker

2009. 4  forsøg
1. Ubehandlet 100 3,0 19,09 71 92,5 17,67 100
2. 6 g Thiram + 18 g Tachigaren 102 2,0 18,93 68 2,1 0,26 101
3. 6 g Thiram 103 3,0 18,98 64 2,0 0,30 102
4. 18 g Tachigaren 100 3,0 19,06 68 -0,9 -0,20 99
5. 6 g Thiram + 14 g Tachigaren 102 2,0 19,04 64 2,1 0,37 102
LSD 1-5 ns ns ns ns 2,3 ns

2005-2009. 16 forsøg
1. Ubehandlet 97 3,0 17,35 108 81,1 14,17 100
2. 6 g Thiram + 18 g Tachigaren 100 1,4 17,31 103 0,3 0,04 100
3. 6 g Thiram 100 2,4 17,30 103 0,6 0,09 101
4. 18 g Tachigaren 100 1,6 17,34 103 -0,6 -0,12 99
5. 6 g Thiram + 14 g Tachigaren 101 0,9 17,34 105 0,2 0,11 101
LSD 1-5 2,0 1,4 ns ns ns ns

2000-2009. 32 forsøg 20 fs.
1. Ubehandlet 90 4,3 17,02 97 70,5 12,08 100
2. 6 g Thiram + 18 g Tachigaren 97 2,4 17,01 94 0,7 0,11 101
3. 6 g Thiram 97 3,6 17,01 95 0,2 0,02 100
4. 18 g Tachigaren 96 2,8 17,05 95 -0,5 -0,09 99
LSD 1-5 2 1,4 ns ns 0,8 0,14



333

Græsmarksplanter – sorter

Kanonudbytte i strandsvingel og rødkløver

En effektiv sortsafprøvning samt en frøbran-
che, hvor forædlere og importører er villige 
til at få afprøvet og demonstreret nye sorter 
og arter, gør det muligt for danske landmænd 
at hæve udbyttet i marken væsentligt i frem-
tiden.
 Sorterne i tabel 1 har været i afprøvning i to 
år og mangler nu kun et år, før de er færdigaf-
prøvet.
 Interessen samler sig især om sorterne Jor-
dane og Fojtan, der henholdsvis er en strand-
svingel og en rajsvingel. Især Jordane giver 
et stort udbytte. Da Jordane også har et pro-
teinindhold på niveau med alm. rajgræs eller 
lidt højere, er det samlede udbytte af energi 
og råprotein meget stort. Strandsvingel har to 
svage sider. Den ene er den lave fordøjelighed. 
Der medgår 1,30 kg tørstof til 1 FE i disse for-
søg, hvor der kun er gennemført fire slæt. Den 
anden svaghed er, at strandsvingel er en hård 
konkurrent over for hvidkløver.
 På grund af den lave fordøjelighed egner 

strandsvingel sig bedst til et system med fem 
slæt, men det er der også godt perspektiv i på 
grund af det store udbytte. Strandsvingel er 
meget persistent på arealer, der kan blive tør-
kepræget i vækstperioden.
 Rødkløver er en art, der har fået sin renæs-
sance, efter strategien er ændret fra afgræs-
ning til slæt. Også i det andet brugsår er der 
høstet meget store udbytter af foderenheder i 
rødkløver. Endnu mere interessant er dog det 
store udbytte af råprotein. I den tetraploide 
sort Taifun er der i gennemsnit høstet 12.560 
FE og 2.870 kg råprotein pr. ha. Se tabel 5. 
Det er et meget stort udbytte af råprotein og 
væsentligt større end ved dyrkning af kløver i 
blandinger med græs.
 Det store udbytte i protein er ret tankevæk-
kende, især i en tid, hvor prisen på supple-
ringsprotein er høj. Måske er det fremtiden at 
dyrke rødkløver i renbestand og derved ud-
nytte muligheden for at producere råprotein 
uden større mængder kvælstof som gødning.

Tabel 1. Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, 2008 og 2009

Sort Art Ploidi1)

Fht. for a.e. pr. ha
Pct. 

dækning 
med 

kronrust2)

Udb. og 
merudb.

 i vraggræs,
hkg ts
pr. ha3)

Kg tørstof pr. FE

1. brugsår 
2008

2. brugsår 
2009

1. brugsår 
2008

2. brugsår 
2009

Slætforsøg, rent græs Slætforsøg, rent græs

2009. 3 forsøg, middeltidlige sorter
Måleblanding, a.e. pr. ha 112,1 112,0
Måleblanding4) alm. rajgræs D/T 100 100 0 6,5 1,23 1,09
LHF 021072 hybrid rajgræs T 102 88 0 -0,8 1,24 1,10
LHF 022132 hybrid rajgræs T 105 98 0 -0,7 1,25 1,11
Fojtan rajsvingel H 98 118 0 -0,5 1,28 1,27
Arsenal alm. rajgræs D 106 107 0 0,4 1,21 1,12
Calvano 1 alm. rajgræs D 102 104 0 -0,5 1,25 1,14
Jordane strandsvingel H 102 125 0 1,9 1,33 1,30

2009. 3 forsøg, sildige sorter
Måleblanding, a.e. pr. ha 123,3 119,2
Måleblanding5) alm. rajgræs D/T 100 100 0 6,7 1,20 1,08
Licampo alm. rajgræs D 97 91 0 -0,5 1,17 1,09
Youghall alm. rajgræs D 99 93 0 -0,2 1,19 1,09
Holstein alm. rajgræs D 95 96 0 -0,1 1,18 1,10
Maestro alm. rajgræs D 97 95 0 -1,1 1,20 1,13
Thalassa alm. rajgræs T 94 92 0 -0,3 1,20 1,07
AstonEnergy alm. rajgræs T 90 86 0 -1,4 1,16 1,05

1) D = diploid, T = tetraploid, H = hexaploid. 2) I september/oktober. 3) Ved tredje slæt.
4) Calibra, Aubisque, Mikado og Stefani. 
5) Tivoli, Polim, Sameba og Licarta. 
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Det mindste udbytte af råprotein og stør-• 
ste udbytte af foderenheder er høstet, hvor 
der er tilført 220 kg kvælstof pr. ha, som er 
det højeste kvælstofniveau, men andelen af 
kløver er reduceret væsentligt.

Supplerende undersøgelser i forsøgene har 
vist, at den store forskel i andelen af kløver 
mellem laveste og højeste kvælstofniveau ikke 
afspejler tætheden af vækstpunkter på hvid-
kløver og antallet af kløverplanter. Det vurde-
res derfor, at der vil være et godt grundlag for 
kløvervækst i alle parceller, hvis det bliver en 
mild vinter med en god overvintring.

Slætstrategi i højtydende græsarter
Øges antallet af slæt i kløvergræs fra fire til 
fem eller til seks, reduceres udbyttet af tør-
stof, udbyttet af foderenheder reduceres lidt, 
men udbyttet af råprotein øges. Energiindhol-
det og proteinindholdet øges i afgrøden med 
stigende antal slæt. Fem slæt har været bedst.
 Det højere energi- og proteinindhold ved 
et øget antal slæt giver grundlag for højere 
ydelse af mælk og større selvforsyningsgrad 
på bedriften. Se tabel 17.

Nye såmaskiner til etablering af 
 kløvergræs
Fremspiringsprocent og fremspiringshastig-
hed ved såning med de nye såmaskiner med 
dobbeltskær og trykrulle i sårillen er bedre 
end ved de traditionelle såmaskiner med slæ-
beskær.
 Bredspredning af kløver- og græsfrø med 
efterfølgende tromling har givet en helt util-
strækkelig fremspiring og især fremspirings-
hastighed.

Nye forsøg, hvor kløvergræsset er udlagt 
i sensommeren, har vist, at kvælstof i gylle 
eller handelsgødning reducerer kløverbestan-
den overraskende meget. Se figur 1. Det gæl-
der især i kløvergræsblandinger, der er delvis 
baseret på rajsvingel, for eksempel blanding 
nr. 45 og 46.
 For at opnå en ønsket proteinprocent på 14 
eller derover i første slæt skal der tilføres 150 
kg kvælstof pr. ha. I stedet for at øge prote-
inprocenten ved at øge kvælstoftilførslen og 
derved skade bestanden af kløver er det mere 
hensigtsmæssigt at tage første slæt på et tid-
ligt tidspunkt. Jo tidligere første slæt tages, jo 
højere bliver proteinprocenten.

Anbefaling vedrørende nedfældning af gylle 
til første slæt:

Er der risiko for at skade bestanden af græs • 
og kløver i udlæg, etableret i sensommeren, 
anvendes der kun kvælstof i handelsgød-
ning til første slæt.
Kvælstofresponsen i gylle er beskeden i • 
første slæt, og tildeling af gylle kan ofte 
med fordel udsættes til efter første og an-
den slæt, hvor jorden er mere farbar.
Nedfældning af gylle i foråret har reduceret • 
andelen af kløver, men ikke øget indholdet 
af råprotein.

Varierende andele af hvid- og rødklø-
ver i blandinger ved forskellige kvæl-
stofniveauer 
De høje priser på protein i suppleringsfoder 
og kvælstof i handelsgødning har øget inte-
ressen for at udvikle kløvergræsblandinger til 
slæt. Forsøg, udlagt i sensommeren med hvid- 
og rødkløver i en blanding af alm. rajgræs og 
rajsvingel ved forskellige kvælstofniveauer, 
har vist:

Det største udbytte af råprotein på 1.800 til • 
2.000 kg pr. ha er høstet, hvor der ikke er 
tilført kvælstof, men samtidig er der målt 
det mindste udbytte af foderenheder.

Græsmarksplanter – dyrkningsforsøg

Kløvergræs, udlagt i sensommeren, skal gødskes
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Sortsforsøg

Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, 
rajsvingel og strandsvingel, andet 
brugsår
I 2009 er der gennemført to forsøg på JB 3 og 
6 uden vanding og et forsøg på JB 1, der er 
vandet med 105 mm. Et forsøg er kasseret.
  Der er tilført kvælstof i handelsgødning 
og gylle efter Plantedirektoratets normer for 
græs uden kløver. I gennemsnit er der tilført 
320 kg kvælstof pr. ha. Måleblandingerne er 
på vægtbasis sammensat af 60 procent tetra-
ploide og 40 procent diploide rajgræssorter. 
Sorterne i måleblandingerne fremgår af tabel-
lernes fodnoter. Udsædsmængden af diploide 
sorter er 22 kg pr. ha og af tetraploide sorter 
30 kg pr. ha. To forsøg er gennemført med fire 
og et forsøg med fem slæt. Se tabel 2.
 Udbytteniveauet i 2009 er meget højt og 
tilfredsstillende ensartet på alle tre lokaliteter. 
Der er i gennemsnit høstet over 12.000 FE pr. 

ha i både den middeltidlige og den sildige må-
leblanding.
 I den middeltidlige gruppe afprøves de nye 
sorter Fojtan og Jordane, der er en rajsvingel 
og en strandsvingel. Rajsvingel er en arts-
krydsning mellem hybrid rajgræs og strand-
svingel. I de to sorter er proteinindholdet på 
niveau med de øvrige sorter, FK NDF og FK 
organisk stof er væsentligt lavere, sukkerind-
holdet er meget lavere, og NDF-indholdet er 
væsentligt højere, og dette kommer til udtryk 
ved et lavere energiindhold, dvs. flere kg tør-
stof pr. FE end i de øvrige sorter. Trods det 
lave energiindhold er de største udbytter hø-
stet i sorterne Fojtan og Jordane.
 Sorterne af alm. rajgræs giver i andet brugs-
år et lidt større udbytte end måleblandingen.
 De mindste udbytter er høstet i sorterne 
LHF 021072 og LHF 022132l, der er hybrid 
rajgræs. 
 I den sildige gruppe deltager kun sorter af 
alm. rajgræs af afgræsningstypen. Udbytte-
niveauet er meget højt i måleblandingen, og 

Tabel 2. Slætforsøg med sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, 
andet brugsår. (S1, S2)

Sort Art Plo-
idi1)

Kar. 
for 

over-
vin-
tring

Tør-
stof,
 pct.

Pct. af tørstof

FK
NDF

FK 
org. 
stof

Kg 
tør-
stof 
pr. 
FE

Udb. og merudb. 
pr. ha Fht. 

for 
ud-

bytte 
af 

a.e.

NorFor

rå-
pro-
tein

suk-
ker NDF

 hkg 
tør-
stof

hkg 
rå-

pro-
tein

a.e.
iNDF,
g pr. 
kg

NDF

NELp20, 
MJ pr. 
kg ts

Udb. 
og mer-
udb. pr. 

ha af 
NELp20,

 GJ

Fht. 
for 
ud-

bytte 
af GJ

2009. 3 forsøg, middeltidlige sorter
Måleblanding2) alm. rajgræs D/T 8 20,4 15,6 16,2 42,0 71,6 78,2 1,09 122,5 19,10 112,0 100 128 6,31 77,4 100
LHF 021072 hybrid rajgræs T 9 19,4 16,6 15,2 41,5 71,1 78,0 1,10 -14,4 -1,17 -13,5 88 123 6,30 -9,2 88
LHF 022132 hybrid rajgræs T 9 19,1 15,4 16,0 42,6 70,5 78,0 1,11 -0,3 -0,24 -2,3 98 134 6,26 -0,9 99
Fojtan rajsvingel H 10 21,4 15,9 7,5 51,3 65,7 72,5 1,27 45,4 7,54 20,5 118 141 5,87 21,2 127
Arsenal alm. rajgræs D 9 20,7 15,1 15,6 43,5 70,9 77,6 1,12 11,5 1,11 7,9 107 122 6,28 6,8 109
Calvano 1 alm. rajgræs D 8 19,4 15,4 13,7 44,5 70,9 77,2 1,14 10,4 1,36 4,7 104 124 6,22 5,3 107
Jordane strandsvingel H 9 20,8 15,5 7,8 51,7 64,1 71,4 1,30 59,3 9,02 27,8 125 151 5,76 27,4 135
LSD 19,8 3,44 14,8 10,5

2009. 3 forsøg, sildige sorter
Måleblanding3) alm. rajgræs D/T 9 20,0 15,1 17,5 41,1 73,8 79,6 1,08 128,3 19,40 119,2 100 112 6,42 82,4 100
Licampo alm. rajgræs D 9 22,7 15,2 17,5 40,7 71,8 78,8 1,09 -10,5 -1,49 -11,2 91 122 6,34 -7,7 91
Youghall alm. rajgræs D 9 21,8 15,5 17,0 41,5 71,3 78,4 1,09 -6,8 -0,57 -7,9 93 134 6,32 -5,6 93
Holstein alm. rajgræs D 9 22,0 15,2 16,9 42,1 71,4 78,3 1,10 -2,4 -0,26 -4,6 96 134 6,31 -2,9 96
Maestro alm. rajgræs D 9 21,0 15,5 14,2 43,6 70,6 77,4 1,13 -0,7 0,31 -6,2 95 117 6,25 -2,7 97
Thalassa alm. rajgræs T 9 20,0 16,1 17,5 40,5 73,0 79,1 1,07 -10,4 -0,41 -9,2 92 119 6,42 -6,7 92
AstonEnergy alm. rajgræs T 8 20,1 15,5 20,0 38,2 74,2 80,4 1,05 -21,5 -2,84 -17,1 86 125 6,48 -13,2 84
LSD 12,2 1,41 ns ns

1) D = diploid, T = tetraploid.
2) Calibra, Aubisque, Mikado og Stefani. 
3) Tivoli, Polim, Sameba og Licarta. 
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ingen af de prøvede sorter giver større ud-
bytte.
 Sukkerindholdet, fordøjeligheden og ener-
giindholdet er højt i alle sorterne. Sorten 
AstonEnergy har et lidt højere sukkerindhold 
og energiindhold samt en bedre fordøjelighed, 
men giver et signifikant mindre udbytte.

Afgræsningsegenskaber
Sorternes afgræsningsegenskaber er under-
søgt på et økologisk areal, hvor en stor del af 
udbyttet afgræsses, og den overskydende pro-
duktion bjærges ved slæt. Forsøget er anlagt 
på JB 1 og er vandet med 180 mm.
 I tabel 3 ses en oversigt over sorternes 
egenskaber ved afgræsning. 
 Vintrene 2008 og 2009 har været meget 
milde, og sorternes evne til at overvintre er 
ikke blevet testet særligt hårdt. Alle sorter har 
haft en ensartet og god overvintring.
 Andelen af hvidkløver er vurderet til at 
være høj. Der er tendens til lidt lavere andel af 
kløver i rajgræssorten Calvano 1 og rajsvin-
gelsorten Fojtan. Den laveste kløverandel er 
registreret i strandsvingelsorten Jordane.
 Stængeldannelse er en uønsket egenskab i 
afgræsningsgræs. Stængeldannelse er afhæn-

gig af sort, dyrkningsteknik og klima. Sorterne 
er bedømt efter afgræsning i sensommeren. I 
2009 har stængeldannelsen været ensartet lav 
og lavest i de sildige sorter.
 Karakteren for vraggræs, græshøjden efter 
afgræsning og især mængden af vraggræs viser 
sorternes egnethed til afgræsning, idet vrag-
græs stort set må betragtes som tab. Mængden 
af vraggræs er i år bedømt den 1. september 
samtidig med høst af vraggræs. Der er over-
ensstemmelse mellem karakteren for vrag-
græs, græshøjden og mængden af vraggræs.
 I den middeltidlige gruppe er rajgræssor-
ten Arsenal og rajsvingelsorten Fojtan, der 
begge har en lidt større græshøjde og mængde 
af vraggræs. Den absolut største mængde af 
vraggræs er høstet i strandsvingelsorten Jor-
dane, hvor mængden af vraggræs næsten er 
dobbelt så stor som i måleblandingen.
 I den sildige gruppe har alle de prøvede sor-
ter mindre vraggræs end måleblandingen.
 Rajgræssorten AstonEnergy har den mind-
ste mængde vraggræs, hvilket er i overens-
stemmelse med sortens høje indhold af sukker 
og høje fordøjelighed. Se tabel 2. 

Tabel 3. Afgræsningsforsøg med sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strand-
svingel, andet brugsår. (S3, S4)

Sort Art Ploidi1)

Karakter for2) Udb. og 
merudb. 

vraggræs, 
hkg tørstof 

pr. ha

Kronrust, 
pct. 

dækning5)

Græshøjde3)
Enårig 

rapgræs, 
planter
pr. m2kløver4) kløver5) stængel-

dannelse4)
vrag-
græs4) cm4) cm5)

2009. 1 forsøg, middeltidlige sorter
Måleblanding6) alm. rajgræs D/T 10 10 2 2 7,0 0 7 11 0
LHF 021072 hybrid rajgræs T 10 10 2 2 0,3 0 8 12 0
LHF 022132 hybrid rajgræs T 10 10 2 2 0,7 0 7 12 0
Fojtan rajsvingel H 10 9 2 4 2,5 0 10 11 0
Arsenal alm. rajgræs D 10 10 2 2 1,5 0 9 13 0
Calvano 1 alm. rajgræs D 10 9 2 2 -0,1 0 7 13 0
Jordane strandsvingel H 10 8 2 4 5,6 0 9 13 0

2009. 1 forsøg, sildige sorter
Måleblanding7) alm. rajgræs D/T 10 10 1 3 8,9 0 0 14 0
Licampo alm. rajgræs D 10 10 1 2 -1,2 0 0 14 0
DP 10-9701 alm. rajgræs D 10 10 1 3 -0,7 0 0 13 0
Holstein alm. rajgræs D 10 10 1 3 -0,2 0 0 13 0
Maestro alm. rajgræs D 10 10 1 2 -1,7 0 0 13 0
Thalassa alm. rajgræs T 10 10 1 3 -1,6 0 0 13 0
AstonEnergy alm. rajgræs T 10 10 1 3 -2,1 0 0 13 0

1) D = diploid, T = tetraploid, H = hexaploid.
2) Skala 0-10, 10 = 100 pct. dækning af kløver, mest opret, kraftig stængeldannelse, størst slidstyrke og mest vraggræs.
3) Målt med plademåler. 4) I sommerperioden. 5) I oktober.
6) Calibra, Aubisque, Mikado og Stefani. 7) Tivoli, Polim, Sameba og Licarta. 
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Kraftige angreb af kronrust i græs nedsætter 
dyrenes ædelyst væsentligt. I 2009 har der 
ikke været angreb i efteråret.
 Ved vækstperiodens ophør bedømmes græs-
sets slidstyrke og opformeringen af enårig 
rapgræs. Efter andet brugsår er der ikke regi-
streret forskelle på slidstyrke mellem sorter-
ne. Mængden af enårig rapgræs er et indirekte 
udtryk for, hvor godt en sort dækker jorden 
og dermed udkonkurrerer det uønskede rap-
græs. En meget kraftig udvikling af hvidklø-
ver, optimal vanding og en god græsbestand 
på arealet har sikret, at der ikke er blevet plads 
til enårig rapgræs. 

Sorter af timote og rødsvingel, andet 
brugsår
Der er gennemført et forsøg med henholds-
vis timote og rødsvingel på JB 6. Forsøget er 
uvandet.
 Der er tilført 330 kg kvælstof pr. ha i han-
delsgødning efter Plantedirektoratets normer 
for græs uden kløver.
 Udsædsmængden af timote er 20 kg pr. ha 
og af rødsvingel 18 kg pr. ha. I forsøgene er 
der høstet fire slæt. Resultaterne ses i tabel 4.
 Udbytteniveauet i forsøgene er tilfreds-
stillende og ensartet højt. Der er høstet over 
12.000 FE pr. ha i målesorterne af timote og 
rødsvingel.
 I andet års afprøvning af timote er der ten-
dens til, at sorten Lischka har et lidt lavere 
indhold af råprotein og sukker, samt at fordø-

jelighed og energiindhold er lidt lavere end i 
målesorten. Der er ingen væsentlige forskelle 
mellem de prøvede sorter med hensyn til ud-
bytte. De målte forskelle er ikke signifikante.
 I den nye rødsvingelsort Tagera er der en 
tendens til lidt højere fordøjelighed og ener-
giindhold end i målesorten. Udbyttet er ikke 
signifikant forskelligt.

Sorter af hvidkløver og rødkløver, 
 andet brugsår
Der er gennemført to forsøg. Et på JB 6 er 
uvandet, og der er tilført 100 kg kvælstof pr. 
ha til hvidkløver og 50 kg kvælstof pr. ha til 
rødkløver. Et forsøg på JB 7 er vandet med 80 
mm og ikke tilført kvælstof. 
  Udsædsmængden af hvidkløver er 7 kg pr. 
ha i blanding med 16 kg pr. ha af en sildig 
tetraploid alm. rajgræs af afgræsningstypen. I 
rødkløver er udsædsmængden 10 kg pr. ha i 
renbestand. I forsøgene er der høstet fire slæt. 
Resultaterne er vist i tabel 5.
 Udbytteniveauet i forsøgene er tilfredsstil-
lende og meget højt på den lokalitet, hvor der 
er tilført moderate mængder kvælstof. Her 
er udbyttet 20 procent større i forsøget med 
hvidkløver og 25 procent større i forsøget 
med rødkløver.
 Blandt de afprøvede sorter af hvidkløver 
er der ingen væsentlig forskel på indholdet af 
sukker og NDF eller på deres fordøjelighed 
og energiindhold. Der er en tendens til et lidt 
mindre udbytte af foderenheder i sorten Lif-

Tabel 4. Slætforsøg med sorter af timote og rødsvingel, andet brugsår. (S5, S6)

Sort

Kar. 
for 

over-
vin-
tring

Tør-
stof,
 pct.

Pct. af tørstof

FK
NDF

FK 
org. 
stof

Kg 
tørstof 
pr. FE

Udb. og merudb.
pr. ha Fht. 

for 
ud-

bytte 
af 

a.e.

NorFor

rå-
pro-
tein

suk-
ker NDF

 hkg 
tør-
stof

hkg 
rå-

pro-
tein

a.e.
iNDF,

g pr. kg
NDF

NELp20, 
MJ pr. 
kg ts

Udb. og 
merudb. 
pr. ha af 
NELp20,

 GJ

Fht. 
for 
ud-

bytte 
af GJ

2009. 1 forsøg, timote 
Kämpe II1) 10 19,7 15,3 9,4 50,2 68,8 74,1 1,19 144,1 22,0 120,8 100 117 6,10 87,9 100
Lischka 10 19,7 14,7 7,8 52,1 67,8 72,9 1,24 -0,8 -0,89 -5,2 96 128 5,96 -2,5 97
Winnetou 10 19,5 15,6 9,5 49,2 68,6 74,3 1,19 -4,0 -0,21 -2,9 98 125 6,09 -2,6 97
LSD ns ns ns ns

2009. 1 forsøg, rødsvingel 
Gondolin1) 10 23,1 13,5 10,6 54,1 62,2 68,8 1,37 176,3 23,8 128,8 100 143 5,71 100,7 100
Tagera 10 22,9 13,6 11,8 52,4 63,1 70,1 1,32 -5,6 0,29 0,1 100 143 5,79 -1,8 98
LSD ns ns ns ns

1) Målesort.
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lex, der er normalbladet. De målte forskelle er 
ikke signifikante.
 I rødkløver har sorten Milvus den laveste 
fordøjelighed af NDF og organisk stof, hvil-
ket kommer til udtryk som et lavt energiind-
hold. Det største udbytte er høstet i den nye 
tetraploide sort Taifun, og udbyttet er signifi-
kant større end i de øvrige sorter.
 I gennemsnit af forsøgene med rødkløver er 
der høstet 2.600 kg råprotein pr. ha i målesor-
ten. Det største udbytte af råprotein på 3.300 
kg pr. ha er høstet i sorten Taifun på uvandet 

jord, gødet med 50 kg kvælstof pr. ha. I tabel 
6 ses udbytter og kg tørstof pr. FE i første og 
andet brugsår.

Arters og sortes persistens på arealer 
til slæt, femte brugsår
Der er fokus på græsmarksplanternes udbytte 
og persistens. Persistens er artens eller sortens 
evne til at producere et stort udbytte i flere 
brugsår. Fokus skyldes,

at arealer, der ikke egner sig til dyrkning af • 
korn, kan bidrage med et stort udbytte af 
græsmarksfoder,
at omlægning af et græsareal er forbundet • 
med både omkostninger og arbejde i perio-
der, hvor der er travlt på bedriften,
at omlægning kan medføre en forøget ud-• 
vaskning af kvælstof fra rodzonen,
at omlægning af græsarealer på humusjord • 
øger omsætningen af organisk stof, hvilket 
medfører, at arealerne sætter sig.

I efteråret 2004 og foråret 2005 blev der anlagt 
fem forsøg med arter og sorter af græsmarks-
planter. Da de fleste sorters og arters udbyt-
tepotentiale er kendt fra sortsafprøvningen i 
det første til tredje brugsår, er der ikke målt 
udbytte i disse forsøg før i dyrkningsårene 
2008 og 2009. I den mellemliggende periode 
har forsøgsarealerne fået samme behandling 
som de omkringliggende marker. På grund 

Tabel 5. Slætforsøg med sorter af hvidkløver og rødkløver, andet brugsår. (S7, S8)

Sort Type1)/
ploidi2)

Tør-
stof,
 pct.

Pct. af tørstof

FK
NDF

FK 
org. 
stof

Kg 
tørstof 
pr. FE

Udb. og merudb.
pr. ha Fht. 

for 
ud-

bytte 
af 

a.e.

NorFor

rå-
pro-
tein

suk-
ker NDF

 hkg 
tør-
stof

hkg 
rå-

pro-
tein

a.e.
iNDF,

g pr. kg
NDF

NELp20, 
MJ pr. 
kg ts

Udb. og 
merudb. 
pr. ha af 
NELp20,

 GJ

Fht. 
for 
ud-

bytte 
af GJ

2009. 2 forsøg, hvidkløver
Milo N-ST 20,6 16,3 16,2 34,2 65,1 78,0 1,07 99,3 16,9 95,4 100 177 6,06 60,2 100
Rivendel S 21,3 15,4 18,3 34,7 66,5 78,3 1,07 -3,4 -1,46 -2,8 97 173 6,11 -1,6 97
AberCrest S 20,9 16,0 16,7 34,8 66,3 78,0 1,08 -1,5 -0,55 -1,5 98 174 6,09 -0,7 99
Liflex N 22,1 15,0 18,7 35,5 66,5 78,0 1,08 -4,6 -2,02 -4,7 95 177 6,09 -2,5 96
LSD ns 1,03 ns ns

2009. 2 forsøg, rødkløver 
Rajah D 15,1 20,9 7,6 31,0 48,3 73,1 1,10 125,3 26,16 113,5 100 245 5,45 68,3 100
Sara T 14,4 20,9 7,6 31,2 48,1 73,1 1,11 -2,7 -0,53 -2,9 97 236 5,44 -1,6 98
Milvus D 16,8 18,8 7,7 32,1 43,0 70,7 1,17 13,5 -0,15 5 104 299 5,18 3,5 105
Taifun T 14,0 20,2 8,1 31,6 46,1 72,2 1,13 16,8 2,54 12,1 111 259 5,37 8,0 112
LSD 9,8 1,96 4,7 4,0

1) D = diploid, T = tetraploid.
2) S = småbladet, N = normalbladet, ST = storbladet.

Tabel 6. Sorter af hvidkløver og rødkløver, 
2008 og 2009

Sort Type1)/
ploidi2)

Fht. for a.e. pr. ha Kg tørstof pr. FE

1. 
brugsår 
2008

2. 
brugsår 
2009

1. 
brugsår 
2008

2. 
brugsår 
2009

Hvidkløver 2 fs. 2 fs. 2 fs. 2 fs.
Målesort, a.e. pr. ha 106,4 95,4
Milo N-ST 100 100 1,14 1,07
Rivendel S  99  97 1,15 1,07
AberCrest S  98  98 1,13 1,08
Liflex N 102  95 1,15 1,08

Rødkløver 2 fs. 2 fs. 2 fs. 2 fs.
Målesort, a.e. pr. ha 139,2 113,5
Rajah D 100 100 1,15 1,10
Sara T  93  97 1,15 1,11
Milvus D  85 104 1,22 1,17
Taifun T 100 111 1,18 1,13

1) D = diploid, T = tetraploid.
2) S = småbladet, N = normalbladet, ST = storbladet.
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af ejerskifte eller driftsmæssige ændringer på 
bedrifterne er der kun to forsøg i 2009.
 Forsøgene er anlagt som to-faktorielle for-
søg med 12 græsarter eller -sorter i renbestand 
og i blanding med hvidkløver. Græsblanding 
nr. 26 henholdsvis med og uden kløver fra 
”De anbefalede frøblandinger” er valgt som 
referenceblanding, fordi den indeholder man-
ge forskellige arter, der har en god persistens, 
også under fugtige dyrkningsforhold.
 De to tilbageværende forsøg er gennemført 
på henholdsvis et lavtliggende, sortsandet 
areal JB 2 og på en god agerjord JB 6. Begge 
forsøg er gennemført uden vanding i de fem 
år. Der er tilført henholdsvis 220 og 350 kg 
kvælstof pr. ha i handelsgødning og gylle ef-

ter Plantedirektoratets normer for kløvergræs 
og græs uden kløver.
 I græsarterne har udsædsmængden været 
35 kg pr. ha i rajsvingel, diploid alm. rajgræs 
og engsvingel, 40 kg pr. ha i tetraploid alm. 
rajgræs samt 25 kg pr. ha i timote, engrapgræs 
og strandsvingel. I forsøgsleddene med hvid-
kløver er der suppleret med 5 kg hvidkløver 
pr. ha af den smalbladede sort Rivendel. I 
2009 er der taget fire slæt i forsøgene. Resul-
taterne ses i tabel 7.
 Udbytteniveauet er tilfredsstillende, og der 
er i gennemsnit høstet over 9.000 FE pr. ha i 
referenceblandingen både med og uden klø-
ver. Hvor græsserne er udlagt sammen med 
hvidkløver, er bestanden af kløver bedømt 

Tabel 7. Persistensforsøg med græsarter i renbestand og i blanding med kløver, femte brugsår. (S9)

Sort Art1)

Kar.2) 
for 

over-
vin-
tring

Kar.3) 
for 
be-

stand 
af 

klø-
ver

Kar.4) 
for 
be-

stand 
af
u-

krudt

Tør-
stof,
 pct.

Pct. af tørstof

FK
NDF

FK 
org. 
stof

Kg 
tør-
stof 
pr. 
FE

Udb. og 
merudb. 

pr. ha Fht. 
for 
ud-

bytte 
af 

a.e.

NorFor

rå-
pro-
tein

suk-
ker NDF

 hkg 
tør-
stof

a.e.
iNDF,
g pr. 
kg

NDF

NELp20, 
MJ pr. 
kg ts

Udb. og 
merudb. 
pr. ha af 
NELp20,

 GJ

Fht. 
for 
ud-

bytte 
af GJ

2009. 1 forsøg uden kløver
Blanding 26 - 10 - - 23,0 17,4 10,3 47,6 67,5 74,4 1,15 106,9 93,0 100 121 6,28 67,1 100
Hykor rajsvingel 10 - - 23,1 14,8 12,1 48,4 65,9 73,1 1,23 39,2 25,4 127 126 6,09 21,8 132
Perun rajsvingel 10 - - 20,1 16,8 14,7 43,9 68,3 76,1 1,13 -20,8-16,7 82 125 6,35 -12,4 82
Option alm. rajgræs (D) 10 - - 23,6 16,7 17,3 39,6 71,8 78,9 1,07 -16,9 -9,3 90 110 6,51 -8,5 87
Rastro alm. rajgræs (D) 10 - - 24,4 16,7 17,2 40,4 70,9 78,4 1,08 -21,4-13,9 85 119 6,48 -11,7 83
Stefani alm. rajgræs (D) 10 - - 23,2 15,5 18,5 40,2 73,5 79,5 1,07 -9,2 -2,0 98 100 6,55 -3,2 95
Vincent alm. rajgræs (D) 10 - - 24,1 16,7 17,3 40,1 71,8 78,8 1,07 -16,0 -8,3 91 103 6,53 -7,7 89
Navarra alm. rajgræs (T) 10 - - 22,3 16,2 18,7 39,9 72,6 79,3 1,06 -17,5 -8,5 91 122 6,55 -8,6 87
Tundra timote 10 - - 20,6 17,6 9,0 49,5 68,6 74,3 1,16 2,8 1,2 101 120 6,28 1,7 103
Kämpe II timote 10 - - 21,2 17,5 8,6 50,1 68,0 74,0 1,16 8,8 6,7 107 126 6,26 5,3 108
Laura engsvingel 10 - - 23,1 17,6 9,9 47,6 67,6 74,6 1,15 -8,5 -7,7 92 113 6,27 -5,4 92
Balin engrapgræs 10 - - 27,9 17,8 10,9 48,3 63,4 72,4 1,18 -27,4-25,8 72 174 6,11 -18,6 72
Kora strandsvingel 10 - - 23,2 15,2 10,2 49,7 67,5 73,5 1,22 50,8 35,9 139 123 6,12 29,4 144

2009. 2 forsøg med hvidkløver 1 fs. 
Blanding 26 - 10 1 1 21,6 14,2 10,6 49,8 66,2 73,4 1,23 110,4 90,2 100 145 6,04 66,7 100
Hykor rajsvingel 10 0 1 22,7 13,1 11,3 50,2 64,8 72,1 1,28 33,4 21,7 124 148 5,91 18,3 127
Perun rajsvingel 10 1 6 19,7 13,9 15,7 44,9 66,8 75,1 1,18 -6,2 -1,5 98 141 6,17 -2,4 96
Option alm. rajgræs (D) 10 1 1 22,2 14,0 18,1 40,8 70,1 78,0 1,11 -10,4 -4,3 95 136 6,34 -4,8 93
Rastro alm. rajgræs (D) 10 1 2 22,7 14,5 17,9 40,8 68,5 77,4 1,12 -10,6 -5,1 94 146 6,29 -5,5 92
Stefani alm. rajgræs (D) 10 1 1 22,2 13,5 19,6 40,3 70,3 78,4 1,11 7,6 7,5 108 132 6,35 5,5 108
Vincent alm. rajgræs (D) 10 1 1 23,2 14,1 17,9 41,6 70,5 78,0 1,12 4,8 4,7 105 134 6,35 3,6 105
Navarra alm. rajgræs (T) 10 1 1 21,7 14,2 19,5 39,9 71,6 78,9 1,09 2,5 4,7 105 134 6,43 2,4 104
Tundra timote 10 1 4 20,1 15,5 8,3 49,6 67,0 73,4 1,20 4,4 -2,8 97 127 6,09 0,3 100
Kämpe II timote 10 1 4 20,1 14,8 8,7 50,7 65,4 72,4 1,23 2,1 -0,4 100 143 5,99 0,1 100
Laura engsvingel 10 1 3 21,7 14,8 10,9 48,4 66,1 73,7 1,21 6,7 4,9 105 139 6,09 4,0 106
Balin engrapgræs 10 2 1 24,4 16,3 9,0 50,1 63,6 72,2 1,23 -4,7 -5,4 94 175 5,96 -4,3 94
Kora strandsvingel 10 0 1 22,4 13,4 12,8 48,4 66,0 73,4 1,24 31,3 23,6 126 135 6,06 18,6 128
LSD 14,8 15,3 10,1

1) Ploidi i rajgræs, D = diploi, T = tetraploid.
2) Skala 0-10, hvor 10 = alt overvintret.
3) Skala for bestand af kløver 0-10, 0 = ingen kløver, 10 = 100 pct. overfladedækning.
4) Skala for bestand af ukrudt 0-10, 0 = ingen ukudt, 10 = ukrudt over alt.
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ved forsøgets afslutning. Kløverbestanden 
har været lav i alle arter, og i strandsvingel og 
rajsvingel af strandsvingeltypen har der ikke 
været kløver tilbage efter det femte brugsår.
 Forsøgene er afsluttet.

Konklusion
Konklusion efter fem dyrkningsår, hvor der i 
første til tredje brugsår er gennemført slæt ef-
ter god landmandspraksis, og fjerde og femte 
brugsår er høstet forsøgsmæssigt med henblik 
på målinger af udbytte og kvalitet.

I forhold til referenceblandingen efter det 
femte brugsår giver

strandsvingelsorten Kora under alle for-• 
hold, med og uden kløver, det største ud-
bytte af foderenheder, men energiindholdet 
er lavt,
rajsvingelsorten Hykor, der er af strand-• 
svingeltypen, et udbytte, der er lidt større 
end strandsvingel i det fjerde og lidt mindre 
i det femte brugsår. Energiindholdet er lavt 
og på niveau med strandsvingel,
rajsvingelsorten Perun, der er af rajgræs-• 
typen, et udbytte på niveau med reference-
blandingen i det fjerde brugsår og et væ-
sentligt mindre udbytte i det femte brugsår. 
Typens mindre persistens kommer også til 
udtryk i konkurrencen med ukrudt, hvor 
forsøgene med Perun i sensommeren det 
femte brugsår har et meget højt indhold af 
ukrudt. Energiholdet er lidt højere end i re-
ferenceblandingen,
timotesorterne Kämpe II og Tundra et væ-• 
sentligt mindre udbytte i det fjerde brugsår. 
I det femte brugsår er udbyttet på niveau 
med referenceblandingen, men forsøgene 
har en øget bestand af ukrudt. Energiind-
holdet er på niveau med eller lidt lavere,
engsvingelsorten Laura et væsentligt min-• 
dre udbytte det fjerde og femte brugsår. 
Kun i blanding med hvidkløver er udbyt-
tet større det femte brugsår. Forsøgene med 
engsvingel har også en øget bestand af 
ukrudt. Energiindholdet er på niveau med 
eller lidt lavere,
alm. rajgræssorterne et væsentligt mindre • 
udbytte i det fjerde brugsår. I det femte 
brugsår øger en aktiv bestand af hvidkløver 

stabiliteten af udbyttet væsentligt i sorterne 
Stefani, Vincet og Navarra. Af rajgræs-
sorterne klarer Stefani sig bedst under alle 
forhold i det fjerde og femte brugsår. Alm. 
rajgræs har det højeste energiindhold,
engrapgræssorten Balin et meget lille ud-• 
bytte og lavt energiindhold.

Dyrkningsforsøg

Stigende mængder kvælstof til nye 
græsarter med og uden kløver
Der er behov for ny viden om kvælstofs be-
tydning for udbytte og kvalitet i græs og klø-
vergræs, idet nye arter som rajsvingel anven-
des i stor udstrækning, og rødkløver har fået 
en renæssance. Derudover bliver flere og flere 
arealer udlagt i sensommeren, en metode, 
som har været medvirkende til, at der nu hø-
stes store udbytter i græs til slæt.
 I sensommeren 2008 er der anlagt tre forsøg 
med kløvergræsblandinger og græs til slæt. To 
forsøg er gennemført på JB 1 og vandet med 
125 mm, og et forsøg på JB 4 er vandet med 
150 mm.
 Der er tilført stigende mængder kvælstof fra 
0 til 375 kg kvælstof pr. ha i handelsgødning. 
I de gyllegødede forsøgsled er der nedfældet 
25 ton gylle i det tidlige forår og 25 ton straks 
efter første slæt. I gennemsnit af forsøgene er 
der i tilført 35 og 42 kg ammoniumkvælstof 
pr. ha til henholdsvis første og anden slæt.
  Der er anvendt frøblandinger, sammensat 
af Det Permanente Frøblandingsudvalg.
 Blandingernes sammensætning af arter og 
sorter fremgår af tabel 8.

Tabel 8. Oversigt over blandinger

Blandinger
og arter

Indhold

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
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To forsøg er sået omkring 25. august, og et 
forsøg er først sået den 16. september på grund 

af store mængder nedbør i området. Trods det 
sene tidspunkt af etableringen har bestanden 

Tabel 9. Stigende mængder kvælstof til nye græsarter, første brugsår. (S10)

Græs Blanding 
eller art

Kg N pr. ha Kar.1)

for 
klø-
ver
ved 
4. 

slæt

Tør-
stof, 
pct.

Pct. af tørstof

FK 
NDF

FK 
org. 
stof

Kg 
tør-
stof 
pr.
FE

Udb. og merudb. 
pr. ha Fht. 

for 
ud-

bytte 
af 

a.e.

NorFor

i
 NS

i 
gylle

rå-
pr

tein
suk-
ker NDF

 hkg 
tør-
stof

hkg 
råpro-
tein

a.e.
iNDF,

 g 
pr. kg
 NDF

NELp20
 MJ 

pr. kg 
ts

Udb. og 
merudb. 
pr. ha af 
NELp20

 GJ

Fht. 
for  
ud-

bytte 
af GJ

2009. 3 forsøg  
1. 22 0 77 8 17,3 15,9 13,4 37,1 64,3 76,4 1,15 93,6 14,9 81,4 100 183 5,96 55,8 100
2. 45 0 77 9 18,6 14,1 15,6 38,6 63,9 75,8 1,17 12,5 0,0 9,1 111 185 5,93 7,1 113
3. 46 0 77 9 18,4 14,5 14,5 38,5 64,6 75,9 1,18 13,7 0,7 9,3 111 165 5,98 8,3 115
4. Rajsvingel 0 77 0 23,0 8,1 24,6 42,8 66,5 75,8 1,20 -13,1 -8,4 -14,2 83 182 6,02 -7,4 87
5. Alm. rajgræs 0 77 0 25,9 11,0 22,9 38,3 66,5 77,1 1,13 -39,3 -9,0 -33,3 59 198 6,12 -22,6 59
6. 45 0 - 9 18,5 18,2 9,7 36,5 60,2 75,3 1,16 5,7 3,2 4,7 106 195 5,91 3,0 105
7. Rajsvingel 0 - 1 23,8 10,8 20,5 39,7 66,6 76,5 1,16 -51,1 -10,3 -44,7 45 203 6,01 -30,2 46
LSD 1,9 9,5 7,6

1. 22 75 77 7 19,0 14,3 15,7 39,4 67,1 77,0 1,14 114,0 16,3 100,1 100 165 6,10 69,6 100
2. 45 75 77 7 19,7 11,9 17,6 42,3 66,2 75,7 1,19 12,0 -1,3 6,1 106 161 6,05 6,6 109
3. 46 75 77 6 19,2 11,6 17,2 42,8 66,7 75,7 1,19 5,5 -2,4 0,1 100 162 6,02 2,3 103
4. Rajsvingel 75 77 0 21,1 8,9 20,2 45,9 67,5 75,2 1,22 -4,6 -6,5 -10,1 90 171 6,02 -3,7 95
5. Alm. rajgræs 75 77 0 23,8 9,6 24,0 39,6 68,0 77,7 1,14 -17,8 -7,1 -16,0 84 174 6,15 -10,5 85
6. 45 75 - 8 19,5 13,4 17,6 39,0 63,5 75,7 1,17 8,4 0,1 4,9 105 194 5,97 3,5 105
7. Rajsvingel 75 - 0 22,9 7,5 25,7 42,7 65,1 75,3 1,21 -20,2 -9,2 -22,8 77 204 5,93 -13,9 80
LSD 2,5 6,8 4,3

1. 22 150 77 5 18,9 13,8 15,9 40,8 69,2 77,5 1,14 128,2 17,6 112,8 100 144 6,21 79,6 100
2. 45 150 77 4 19,1 11,6 15,2 46,6 66,2 74,0 1,24 6,2 -2,1 -4,3 96 158 5,98 0,8 101
3. 46 150 77 4 19,3 11,4 15,5 46,4 67,6 74,9 1,22 7,1 -2,2 -1,6 99 159 6,03 2,0 103
4. Rajsvingel 150 77 0 20,1 9,8 15,6 50,1 66,5 73,1 1,28 4,4 -4,7 -8,9 92 160 5,93 -1,0 99
5. Alm. rajgræs 150 77 0 22,3 10,5 20,1 42,9 69,0 76,9 1,17 -5,9 -4,7 -7,6 93 157 6,15 -4,4 94
6. 45 150 - 5 19,5 11,7 15,9 45,1 65,7 74,3 1,23 0,5 -2,6 -8,0 93 169 5,95 -3,1 96
7. Rajsvingel 150 - 0 21,1 7,8 21,0 47,2 65,6 73,7 1,27 -10,3 -8,4 -20,2 82 194 5,85 -10,6 87
LSD 3,3 ns ns

1. 22 225 77 3 18,0 14,5 14,1 42,8 69,7 77,0 1,15 134,5 19,5 117,4 100 138 6,23 83,8 100
2. 45 225 77 3 18,2 12,6 13,0 48,2 66,4 73,5 1,25 8,7 -1,5 -2,4 98 158 5,98 1,8 102
3. 46 225 77 2 18,2 12,5 13,3 47,9 67,2 74,3 1,23 6,0 -1,9 -2,9 98 152 6,03 1,0 101
4. Rajsvingel 225 77 0 19,1 11,7 13,4 49,9 65,5 72,4 1,28 11,6 -2,4 -2,9 98 164 5,91 2,5 103
5. Alm. rajgræs 225 77 0 18,9 12,3 14,6 46,6 68,3 75,1 1,21 -4,0 -3,4 -9,3 92 146 6,09 -4,3 95
6. 45 225 - 3 19,1 11,1 15,9 46,9 65,7 73,6 1,25 2,9 -4,3 -7,7 93 167 5,94 -2,2 97
7. Rajsvingel 225 - 0 19,8 9,4 16,9 49,6 65,6 72,9 1,29 2,9 -6,6 -10,8 91 181 5,85 -3,4 96
LSD 2,1 ns ns

1. 22 300 77 2 17,7 15,1 11,2 45,1 67,5 75,2 1,19 139,1 21,0 117,2 100 149 6,08 84,5 100
2. 45 300 77 2 18,2 13,9 11,4 48,2 66,7 73,5 1,23 8,0 -0,6 2,3 102 151 6,02 4,1 105
3. 46 300 77 2 18,4 13,7 12,4 46,3 67,4 74,9 1,20 12,2 -0,2 9,0 108 143 6,08 7,5 109
4. Rajsvingel 300 77 0 18,0 13,1 10,9 49,4 66,6 73,2 1,24 8,0 -1,7 1,3 101 149 5,98 3,5 104
5. Alm. rajgræs 300 77 0 19,0 13,9 13,2 44,9 68,1 75,5 1,18 1,4 -1,4 2,1 102 131 6,16 2,0 102
6. 45 300 - 2 19,6 12,2 13,8 48,1 66,1 73,6 1,24 9,6 -2,8 2,4 102 162 5,97 4,3 105
7. Rajsvingel 300 - 0 18,7 10,8 13,4 51,2 65,2 71,8 1,30 2,6 -5,6 -8,6 93 169 5,84 -1,8 98
LSD 3,1 ns ns

1. 22 375 77 2 17,6 16,2 11,2 44,8 68,7 75,7 1,16 148,1 24,1 127,7 100 134 6,21 91,9 100
2. 45 375 77 1 18,2 15,1 10,5 48,7 65,6 72,9 1,24 13,7 0,4 3,3 103 151 6,01 5,4 106
3. 46 375 77 1 17,3 15,2 9,9 48,2 66,8 73,7 1,21 7,0 -0,5 0,0 100 149 6,05 1,9 102
4. Rajsvingel 375 77 0 17,6 14,2 9,5 50,6 65,3 72,2 1,27 10,4 -1,5 -2,6 98 159 5,93 2,0 102
5. Alm. rajgræs 375 77 0 18,0 15,2 12,3 45,2 69,0 75,9 1,16 1,5 -1,3 0,8 101 140 6,20 0,8 101
6. 45 375 - 1 19,3 13,3 12,0 49,7 64,6 72,0 1,28 13,6 -2,6 -1,0 99 165 5,90 3,5 104
7. Rajsvingel 375 - 0 18,1 12,8 11,7 51,4 63,7 70,9 1,31 3,2 -4,7 -12,4 90 173 5,81 -4,0 96
LSD 1,4 ns ns

1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen kløver, og 10 = fuld bestand af kløver.
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af kløver været særdeles tilfredsstillende. I de 
to forsøg, der er etableret rettidig i august, er 
udbyttet over 14.000 FE pr. ha, og i det sid-
ste forsøg er udbyttet op mod 11.000 FE pr. 
ha i de forsøgsled, der er tildelt den største 
mængde kvælstof.
  I de to forsøg på JB 1 er første tildeling af 
gylle sket i begyndelsen af marts og på JB 4 
midt i marts. Første gang, det har været muligt 
at køre på arealerne uden at skade planterne, 
er der nedfældet gylle. To forsøg er gennem-
ført med fire slæt og et forsøg med fem slæt. 
Som forsøgsgødning er der anvendt en NS-
gødning, der er fordelt gennem vækstperio-
den efter den forventede plantevækst.
 Tildelingen af kvælstof i handelsgødning 
og i gylle fremgår af tabel 9.

Udbytte og kvalitet i første slæt
Første slæt udgør ofte mere end 40 procent af 
det samlede udbytte. Derfor er det afgørende 
med den korrekte kvælstofmængde.
 Første slæt er gennemført mellem 23. og 
27. maj efter en periode med nedbør, hvilket 
har været typisk for første slæt på mange be-
drifter i 2009. Udbyttet er meget stort. Der er 
i gennemsnit høstet omkring 5.000 FE pr. ha 
i første slæt ved en tildeling på 75 til 125 kg 
kvælstof pr. ha i handelsgødning, som er en 
normal praksis til første slæt, når der også til-
føres gylle. Se figur 1.
 I figur 1 ses betydningen af stigende mæng-
der kvælstof i handelsgødning til kløvergræs 
og alm. rajgræs og rajsvingel. Der er nedfæl-
det 25 ton kvæggylle pr. ha. I kløvergræs er 
udbyttet stærkt stigende til op til cirka 80 kg 
kvælstof pr. ha. Andelen af kløver er jævnt af-
tagende med stigende kvælstofmængde og la-
vest i blandingerne med rajsvingel, som star-
ter væksten otte til ti dage før alm. rajgræs. 
Den tidlige produktion i rajsvingel ses også til 
højre i figur 1 under græs i renbestand, hvor 
udbyttet er stærkt stigende indtil omkring 100 
kg kvælstof pr. ha.
 Procent råprotein, sukker og NDF i tørstof-
fet fremgår også af figur 1. Der er et markant 
højere indhold af råprotein i kløvergræsblan-
dingen, der er baseret på alm. rajgræs, blan-
ding nr. 22, end i kløvergræsblandingerne nr. 
45 og 46, hvor cirka 50 procent af græsset er 

rajsvingel. En stor del af denne forskel i ind-
hold af råprotein skyldes, at blandingen med 
alm. rajgræs er høstet på et tidligere udvik-
lingstrin, når rajgræs og rajsvingel høstes på 
samme tidspunkt. Forskellen i råproteinpro-
centen skyldes næppe en betydende forskel i 
arternes indhold af råprotein.
 Det har ikke været muligt at øge indholdet 
af råprotein i kløvergræsblandingerne med en 
tildeling af op til 100 kg kvælstof i handels-
gødning pr. ha. I kløvergræsblandingerne med 
alm. rajgræs, blanding nr. 22, er det først ved 
en tildeling af omkring 150 kg kvælstof pr. ha 
og 180 kg pr. ha i kløvergræsblandinger med 
rajsvingel, blanding nr. 45 og 46, at indholdet 
af råprotein kommer op på det ønskede niveau 
på 14 procent eller derover.
  Indholdet af sukker er stærkt aftagende med 
stigende tilførsel af kvælstof til kløvergræs 
og græs. Det høje indhold af sukker er ikke 
overraskende efter en periode med optimale 
vækstvilkår og stærk solindstråling, men det 
er overraskende, at stigende mængder kvæl-
stof giver så stor en reduktion i sukkerindhol-
det.
 Indholdet af NDF er øget med stigende 
mængder kvælstof i kløvergræs og i græs, og 
det største indhold ses i de rajsvingelbaserede 
kløvergræsblandinger nr. 45 og 46 samt i raj-
svingel.
 FK organisk stof er generelt faldende med 
stigende mængder kvælstof i kløvergræs og 
græs og er lavest i rajsvingel. Det skyldes, at 
alm. rajgræs og rajsvingel ikke er høstet på 
samme udviklingstrin, men på samme dato. 

Foreløbig konklusion
For at opnå en tilsigtet proteinprocent på 14 
eller derover skal der tilføres 150 kg kvælstof 
pr. ha. I stedet for at øge proteinprocenten ved 
at øge kvælstoftilførslen og derved skade be-
standen af kløver er det mere hensigtsmæs-
sigt at tage første slæt på et tidligt tidspunkt. 
Jo tidligere første slæt tages, jo højere bliver 
proteinprocenten.

Figur 1. Stigende mængder kvælstof til første 
slæt kløvergræs og græs, der er udlagt i sen-
sommeren. Der er nedfældet 35 kg kvælstof i 
gylle om foråret.

t
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Udbytte og kvalitet gennem hele vækst-
perioden
I figur 2 ses udbytte og kvalitet, høstet i fire 
eller fem slæt gennem vækstperioden. Der er 
tilført op til 375 kg kvælstof i handelsgødning 
til kløvergræs og græs. Yderligere er der i de 
gyllegødede forsøgsled nedfældet henholds-
vis 25 ton gylle pr. ha i foråret og 25 ton pr. 
ha straks efter første slæt, i alt 77 kg ammo-
niumkvælstof pr. ha. Totalt er der tilført 452 
kg kvælstof pr. ha i de forsøgsled, hvor der er 
tilført mest.
 Der er i gennemsnit høstet omkring 11.000 
FE pr. ha i kløvergræs og tilsvarende eller 
lidt mere i græs ved Plantedirektoratets norm 
for tildeling af kvælstof på 220 og 320 kg 
kvælstof pr. ha til henholdsvis kløvergræs og 
græs.
 Effekten af stigende mængder kvælstof, til-
ført i handelsgødning og gylle, til kløvergræs 
og græs ses i figur 2 for udbytte og udvalgte 
kvalitetsparametre. For de enkelte kvalitetspa-
remetre er effekten af stigende mængder kvæl-
stof den samme, som er målt i første slæt, men 
effekten er ikke så ekstrem som i første slæt. 
Et eksempel herpå er effekten på sukker.
 Det er tankevækkende, at indholdet af rå-
protein i kløvergræs er lavest ved cirka 200 
kg kvælstof pr. ha, som er Plantedirektoratets 
kvælstofnorm i kløvergræs.

Effekt af nedfældet gylle til første slæt
Første tildeling af gylle er sket ved begynden-
de vækst, og første gang det har været muligt 
at køre på arealet uden af skade bestanden af 
græs og kløver.
 I figur 3 ses effekten af 35 kg ammonium-
kvælstof, nedfældet i 25 ton gylle pr. ha om 
foråret i kløvergræs blanding nr. 45. Uden 
tildeling af kvælstof i handelsgødning ses en 
effekt af gylle. Over 50 kg kvælstof pr. ha ses 
ingen effekt, men det kan skyldes, at der hel-
ler ikke er effekt af stigende mængder kvæl-
stof i handelsgødning.

Anbefaling:
Er der risiko for at skade bestanden af græs • 
og kløver i udlæg, etableret i sensommeren, 
anvendes der kun kvælstof i handelsgød-
ning til første slæt.

Kvælstofresponsen i gylle er beskeden i • 
første slæt, og tildeling af gylle kan ofte 
med fordel udsættes til efter første og an-
den slæt, hvor jorden er mere farbar.
Nedfældning af gylle i foråret reducerer an-• 
delen af kløver, men øger ikke indholdet af 
råprotein.

Kvælstofrespons og kvælstofbehov
For hver af de tre kløvergræsblandinger og 
de to græsarter kan den optimale kvælstof-
mængde beregnes. Desuden kan effekten af 
den tilførte gylle beregnes, fordi stigende 
mængder kvælstof til blanding 45 og til raj-

På arealer, hvor udlæg af kløvergræs er eta-
bleret i sensommeren, tyder dette års forsøg 
på, at gylle nedfældet i det tidlige forår, når 
der kan køres på arealerne, kun har en be-
grænset effekt på udbytte og proteinindhold i 
første slæt. Kvælstofvirkningen kommer først 
i de efterfølgende slæt. I forsøgene er gyllen 
nedfældet med udstyr, der matcher den bedste 
teknik i praksis. Trods dette har nedfældnin-
gen reduceret bestanden af kløver ved første 
slæt. Er der risiko for at skade bestanden 
af græs og kløver i udlæg, der er etableret i 
sensommeren, anvendes der kun kvælstof i 
handelsgødning til første slæt. (Fotos: Mads 
Brandt, Landbrugsrådgivning Syd).

Figur 2. Stigende mængder kvælstof til klø-
vergræs og græs, udlagt i sensommeren. Der 
er nedfældet 35 og 42 kg kvælstof pr. ha i gylle 
til henholdsvis første og anden slæt.

t
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svingel er gennemført med og uden gylle. Ved 
beregning af den optimale kvælstofmængde 
er korrigeret for forskelle i proteinindhold 
ved stigende mængder kvælstof. Der er regnet 
med en pris på suppleringsprotein på 1,80 kr. 
pr. kg råprotein.
 Den tilførte mængde kvælstof beregnes 
som summen af tilført kvælstof, dvs. sum-
men af tilført kvælstof i handelsgødning og 
ammoniumkvælstof i gylle. Den optimale 
kvælstofmængde er beregnet ved summen af 
alle slæt. I første slæt alene kan den optimale 
kvælstofmængde også beregnes direkte, men 
fra anden slæt er kvælstofresponsen påvirket 
af, hvor meget kvælstof der er tilført i tidli-
gere slæt.
 I figur 4 er vist det samlede udbytte i af-
grødeenheder som funktion af den tilførte 
mængde mineralsk kvælstof. Udbyttet er min-
dre i rene græsser end i kløvergræs ved de lave 
kvælstofmængder. Responsen for kvælstof 
er betydeligt større i rent græs end i kløver-
græsblandinger. Ved en kvælstoftilførsel på 
over 300 kg kvælstof pr. ha høstes stort set 
samme udbytte i rent græs og i kløvergræs. I 
kløvergræs er merudbyttet for at tilføre kvæl-

stof stort set lineært i hele intervallet fra den 
mindste mængde tilført kvælstof (77 kg pr. ha) 
og til den største mængde (452 kg pr. ha). For 
hvert kg kvælstof, der tilføres, høstes der for 
alle tre kløvergræsblandinger et merudbytte på 
10 FE. Ved en afgrødepris på 1,15 kr. pr. FE 
og en kvælstofpris på 8,00 kr. pr. kg samt et 
indregnet tab/svind på 15 procent er dette mer-
udbytte rentabelt. Uden korrektion for protein-
indholdet vil den optimale kvælstofmængde i 
kløvergræs derfor være ved den højeste tilførte 
kvælstofmængde i disse forsøg.
 I rent græs stiger proteinindholdet med sti-
gende tilførsel af kvælstof, svarende til 2,2 
gram råprotein pr. kg tilført kvælstof. Værdi-
en af 1 FE stiger derfor med 4 øre ved tilførsel 
af ekstra 100 kg kvælstof pr. ha. Indregning af 
denne værdistigning øger den optimale kvæl-
stofmængde i rene græsser.
 I kløvergræs er udviklingen af proteinind-
holdet pr. FE helt anderledes. Se figur 2. Ved 
stigende tilførsel af kvælstof op til cirka 250 
kg kvælstof pr. ha falder proteinindholdet, 
fordi kløverprocenten reduceres. Øges kvæl-
stofmængden udover de 250 kg kvælstof pr. 
ha, stiger proteinprocenten igen op til tilførsel 
af den maksimale kvælstofmængde, hvor den 
er på niveau med proteinprocenten ved den 
laveste kvælstofmængde.
 I tabel 10 er vist det beregnede økonomiske 
nettoudbytte ved tilførsel af stigende mæng-
der kvælstof til de forskellige kløvergræsser 
og græsarter. Indtægterne er beregnet som det 
opnåede udbytte i foderenheder, ganget med 
den proteinkorrigerede pris pr. FE. Herfra er 
fratrukket omkostningen til kvælstofgødning. 
I tabellen er desuden angivet den optimale 
kvælstofmængde. I modsætning til i andre 
afgrøder er denne ikke beregnet med en ud-
byttefunktion, men som den afprøvede kvæl-
stofmængde, der giver det bedste økonomiske 
resultat. Det fremgår af tabellen, at det bedste 
økonomiske resultat for alle kløvergræsblan-
dinger og rent græs er opnået ved den højeste 
kvælstofmængde.
 Konsekvensen af at tilføre store mængder 
kvælstof i handelsgødning til kløvegræs, som 
er udlagt i sensommeren, er, at græsset ud-
konkurrerer kløveren, og at marken allerede 
i løbet af første brugsår forvandles fra kløver-
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græs til rent græs. Se figur 2. Hvis kvælstoftil-
førslen skal være høj, er det en fordel at vælge 
en ren græsblanding uden kløver.

Virkning af gylle
I blanding 45 og i rajsvingel er tilførsel af 
stigende mængder kvælstof afprøvet med og 
uden tilførsel af kvæggylle. Der er nedfældet 
25 ton gylle pr. ha i det tidlige forår og før 
anden slæt. I alt er der tilført 77 kg ammoni-
umkvælstof i gylle pr. ha. I figur 4 er vist mer-
udbyttet for mineralsk kvælstof henholdsvis 
med og uden tilførsel af gylle.
 I rajsvingel viser resultaterne, at der er op-
nået samme effekt af ammoniumkvælstof i 
gylle som i handelsgødning. Det samme ser 
ud til at være tilfældet i blanding nr. 45. Her 
er der dog en tendens til, at udbyttet generelt 
er lidt større, når der ikke anvendes gylle.

Første års forsøg i kløvergræs og rent græs 
udlagt om sensommeren viser,

at der ved høje kvælstofmængder opnås • 
samme udbytter i kløvergræs og i græs,
at kvælstofresponsen i kløvergræs er kon-• 
stant op til meget høje kvælstofmængder og 
er stor nok til at betale for omkostningen til 
kvælstof,
at proteinindholdet i kløvergræs falder ved • 
stigende mængder kvælstof op til et vist ni-
veau, mens det i græs stiger ved stigende 
mængder kvælstof,

at stigende mængder kvælstof reducerer an-• 
delen af kløver,
at kvælstoftilførslen skal begrænses, hvis • 
andelen af kløver skal være høj gennem det 
første brugsår i kløvergræs, etableret i sen-
sommeren,
at proteinindholdet i såvel græs som klø-• 
vergræs i første slæt er meget lavt,
at proteinindholdet i kløvergræs i første • 
slæt skal forøges ved at tage slæt tidligere 
frem for at øge kvælstofmængden og skade 
kløveren.

Tabel 10. Økonomi i stigende mængder kvælstof til græs og kløvergræs

Kløvergræs 
og græs

Tilført mineralsk og organisk kvælstof, kg N pr. ha Optimal 
kvælstof-

mængde, kg N 
pr. ha1)

77 152 227 302 377 452

Nettoudbytte, kr. pr. ha2)

Bl. 22  9.932 11.239 12.014 12.157 11.809 12.694 452
Bl. 45 10.742 11.543 11.259 11.680 11.913 13.060 452
Bl. 46 10.880 10.809 11.481 11.559 12.567 12.608 452
Rajsvingel  7.162  9.165 10.378 11.465 11.619 12.189 452
Alm. rajgræs  5.354  8.545 10.487 10.717 11.740 12.535 452

Kløvergræs 
og græs

Tilført mineralsk kvælstof, kg N pr. ha Optimal 
kvælstof-

mængde, kg N 
pr. ha1)

0 75 150 225 300 375

Nettoudbytte, kr. pr. ha2)

Bl. 45 10.926 11.702 10.842 10.707 11.511 12.132 375
Rajsvingel  4.096  7.551  8.705 10.017 10.030 10.741 375

1) Angivet som den mængde, der giver det største økonomiske udbytte inden for afprøvet interval.
2) Efter fradrag for omkostninger til kvælstof i handelsgødning.
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Varierende andel af hvid- og rødkløver 
i blandinger til slæt
De høje priser på protein i suppleringsfoder 
og kvælstof i handelsgødning har øget inte-
ressen for at udvikle kløvergræsblandinger til 
slæt. Der er gennemført forsøg for at belyse 
betydningen af andelen af hvidkløver og rød-
kløver i en blanding af alm. rajgræs og raj-
svingel af rajgræstypen ved forskellige kvæl-
stofniveauer.
 I 2009 er der gennemført to forsøg på 
henholdsvis JB 1 og JB 3. De er i gennem-
snit vandet med 165 mm. Forsøgene er ud-
lagt i sensommeren, det ene rettidigt den 25. 
august, mens det andet først er udlagt den 16. 
september på grund af store mængder nedbør 
i området. Da vinteren er kommet sent og har 
været meget mild, har etableringen og over-
vintringen alligevel været tilfredsstillende. 
Forsøgene er gennemført med fire slæt, og der 
er anvendt en NS-gødning som forsøgsgød-
ning. Niveauerne har været: Ingen, halv og 
hel mængde i forhold til Plantedirektoratets 

norm for kvælstof til kløvergræs. I mængder 
og fordeling til slæt har det været: 0, 110 (50-
40-20-0) og 220 (100-80-40-0) kg kvælstof 
pr. ha.
 Forsøgsplan, procentandel af hvid- og rød-
kløver og resultaterne fremgår af tabel 11.
 Andelen af kløver falder ved øget tildeling 
af kvælstof, og samtidig falder indholdet af 
protein, NDF-indholdet og FK NDF stiger, 
mens FK organisk stof falder. Dette medfører 
en væsentligt lavere energikoncentration med 
stigende mængde kvælstof, altså flere kg tør-
stof pr. FE.
 En øget andel af rødkløver medfører, at FK 
NDF og FK organisk stof falder ved de to lave 
kvælstofniveauer. Denne effekt overskygges 
af tildelingen af kvælstof på det høje kvæl-
stofniveau på grund af den stærkt reducerede 
bestand af kløver.
 Det største udbytte af råprotein på 1.800 til 
2.000 kg pr. ha er høstet, hvor der ikke er til-
ført kvælstof, men det er også her, der er målt 
det mindste udbytte af foderenheder.

Tabel. 11. Varierende andel af hvid- og rødkløver i blanding med græs til slæt, første brugsår. 
(S11)

Blan-
ding

Pct. kløver 
i blandingen

Kar.1) 
for kløver

Tør-
stof,
 pct.

Pct. af tørstof

FK
NDF

FK 
org. 
stof

Kg 
tør-
stof 
pr.
FE

Udb. og merudb. 
pr. ha Fht. 

for 
ud-

bytte 
af 

a.e.

NorFor

hvid-
kløver

rød-
kløver

høst 
1. slæt

høst 
4. slæt

rå-
pro-
tein

suk-
ker NDF

rå-
pro-
tein

 hkg 
tør-
stof

a.e.
iNDF,
g pr. 
kg

NDF

NELp20,
MJ pr. 
kg ts

Udb. og 
merudb. 
pr. ha af 
NELp20,

 GJ

Fht. 
for 
ud-

bytte 
af GJ

2009. 2 forsøg, ingen kvælstof
1. 20 0 8 10 15,7 19,1 11,5 31,6 60,2 77,1 1,11 18,24 95,3 85,8 100 197 5,99 57,1 100
2. 15 5 7 10 16,1 18,6 11,8 32,2 58,5 76,2 1,13 -0,58 -0,4 -1,6  98 225 5,89 -1,2  98
3. 10 10 6 10 15,5 19,0 10,9 32,5 56,7 75,4 1,15 0,66 4,2 1,0 101 231 5,83 0,9 102
4. 5 15 7 10 15,4 19,1 10,1 33,8 54,6 74,0 1,18 2,07 11,3 4,8 106 226 5,74 4,1 107
5. 0 20 6 10 15,6 18,5 10,1 35,1 51,4 72,1 1,23 0,41 5,4 -3,8 96 254 5,58 -0,9  98
LSD ns ns ns ns

2009. 2 forsøg, 110 kg N pr. ha
1. 20 0 5 7 18,7 12,6 18,4 39,2 63,3 75,5 1,18 15,69 124,8 105,5 100 196 5,94 74,2 100
2. 15 5 4 7 19,3 12,8 18,4 38,6 64,0 76,2 1,16 0,44 1,5 3,2 103 189 6,00 1,5 102
3. 10 10 5 8 18,8 12,8 17,7 39,8 62,5 74,9 1,19 1,02 5,9 3,9 104 204 5,89 2,8 104
4. 5 15 5 9 18,7 13,5 16,7 39,5 61,5 74,6 1,20 2,14 7,7 5,0 105 201 5,88 3,7 105
5. 0 20 5 9 19,5 13,3 17,3 39,4 58,4 73,3 1,22 2,49 11,4 5,8 105 223 5,76 4,2 106
LSD ns ns ns ns

2009. 2 forsøg, 220 kg N pr. ha
1. 20 0 2 4 19,1 10,6 17,0 45,8 65,0 73,6 1,25 14,38 135,0 107,7 100 174 5,91 79,8 100
2. 15 5 2 4 18,9 10,7 16,7 46,3 65,4 73,8 1,25 0,32 2,7 2,6 102 163 5,94 2,0 103
3. 10 10 2 5 19,5 11,2 17,5 44,3 66,0 74,8 1,21 1,36 4,9 7,9 107 166 6,01 4,3 105
4. 5 15 3 6 19,6 11,4 16,1 45,3 63,1 73,0 1,26 2,07 9,7 7,3 107 177 5,86 5,0 106
5. 0 20 3 6 19,7 11,6 15,8 45,1 64,6 73,8 1,23 2,57 11,3 10,9 110 175 5,93 6,9 109
LSD ns ns ns ns

1) Skala 0-10, hvor 0 = ingen kløver, og 10 = fuld kløverbestand.
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Det mindste udbytte af råprotein og største 
udbytte af foderenheder er høstet, hvor der er 
tilført 220 kg kvælstof pr. ha.
 Der er tendens til, at en stigende andel af 
rødkløver har øget udbyttet af råprotein og 
foderenheder på de niveauer, hvor der er til-
ført 110 og 220 kg kvælstof pr. ha. Effekten af 
rødkløver er dog ikke sikker.
 Forsøgene forsætter.

Supplerende undersøgelser
Af seniorforsker Karen Søegaard, Aarhus 
Universitet, Den Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet

I de to ovennævnte forsøg er der gennemført 
supplerende undersøgelser.

Kløverandele
Ved første og anden slæt er både hvid- og 
rødkløver trykket meget af kvælstoftilførsel. 
Det kan ses i figur 5, hvor gennemsnitsresul-
taterne er vist. Kløverandelen har generelt 
været højere i forsøget ved Varde end ved 
Holstebro, men effekterne af blanding og 
kvælstoftilførsel er de samme. Det er overra-
skende, at gødskning med halv mængde (50 
kg kvælstof om foråret) har så stor negativ 
effekt. Kløver andelen er ikke ret meget hø-
jere end ved fuld mængde kvælstof (100 kg 
kvælstof). Se figur 5. Senere på sæsonen ved 
tredje og fjerde slæt, hvor kvælstoftilførslen 
har været mindre, er andelen af både hvid- og 
rødkløver højere.
  I begyndelsen af sæsonen er den totale klø-
verandel (hvid- og rødkløver) mindre i den 
ugødede blanding 2 end i de øvrige blandin-
ger. Se figur 6. Rødkløveren kan ikke kompen-
sere for nedgangen i mængden af hvidkløver. 
Senere i sæsonen stiger den totale kløverandel 
med stigende andel af rødkløver i såsæden i 
tredje og fjerde slæt. Rødkløverens kraftige 
sommervækst slår igennem her.
 Gennem hele sæsonen stiger andelen af 
henholdsvis rødkløver og hvidkløver med sti-
gende mængder frø i udsæden af de to arter. 
De to kløverarter har dog samtidig konkur-
reret om pladsen, og da de er meget forskel-
lige i vækst, har det været ventet, at de har 
konkurreret forskelligt, men i grove træk er de 

lige konkurrencedygtige ved alle gødningsni-
veauer og blandinger. Se figur 5 og 6.

Kløverens udvikling
Ved tredje slæt er kløverens vækst undersøgt. 
Se tabel 12. Der er ingen forskel på stængel 
og blomstersætning i de forskellige blandin-
ger. Rød- og hvidkløver påvirker således ikke 
hinandens udvikling. Derimod har kvælstof-
tilførsel haft en stor indvirkning. Hvidklø-
verblomsternes andel af hvidkløvertørstof er 
faldet kraftigt med stigende kvælstoftilfør-
sel. Se tabel 13. Det samme er gældende for 
rødkløver. Der er næsten tre gange så meget 
stængel og blomst i rødkløveren i den ugø-
dede, sammenlignet med den fuldt gødede. 
Se tabel 13. Dvs. både hvid- og rødkløver har 
været mere bladrige i de gødede parceller.

Kløvertæthed
Kløverens tæthed er ikke påvirket så meget 
af kvælstoftilførslen som forventet. Se figur 7. 
Rødkløveren har ingen udløbere og kan derfor 

Tabel 12. Andel af hvidkløverblomster af 
hvidkløvertørstof og andel af rødkløverblom-
ster og stængel af rødkløvertørstof

Blan-
ding

Pct. kløver 
i blandingen Pct. stængel og blomster 

hvid-
kløver

rød-
kløver

hvid-
kløver

rød-
kløver

2009. 2 forsøg, tredje slæt
1 20 0 16,1
2 15 5 17,4 27,5
3 10 10 20,9 29,5
4 5 15 18,9 28,6
5 0 20 30,2
LSD ns ns

Tabel 13. Andel af hvidkløverblomster af 
hvidkløvertørstof og andel af rødkløverblom-
ster og stængel af rødkløvertørstof

Tilført kg N pr. ha

Pct. stængel og blomster

hvid-
kløver

rød-
kløver

2009. 2 forsøg, tredje slæt
0 23,7 42,5
110 18,0 29,1
220 13,4 15,3
LSD 5,7 7,8
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ikke sprede sig. Der kan således højest være 
de planter, som er etableret. Rødkløverens 
tæthed har været den samme ved 0 og 110 kg 

kvælstof pr. ha, mens den har været lidt mere 
spredt ved 220 kg kvælstof pr. ha. Forskellen 
er dog kun sikker i blanding nr. 2. En nedsæt-

0 N 110 N 220 N
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Figur 5. Andelen (procent af tørstof) af hvidkløver og rødkløver ved forskellige blandinger 
og gødningsmængder. Bestemt ved håndsortering. Fordeling af kvælstof gennem sæsonen til 
fire slæt: 110 kg kvælstof: 50-40-20-0, 220 kg kvælstof: 100-80-40-0. Gennemsnit af to forsøg. 
Blandinger, se tabel 12.
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telse af rødkløver fra 20 til 10 procent af frø-
mængden har kun fået gennemsnitsafstanden 
fra et tilfældigt punkt til at stige fra 5,2 til 8,2 

cm. En yderligere nedsættelse til 5 procent af 
frømængden har derimod fået afstanden til at 
stige betydeligt, nemlig til 18,0 cm i gennem-
snit.
 Hvidkløveren har udløbere og kan brede 
sig. Den er derfor mere tæt end rødkløveren. 
Se figur 7. Kvælstoftilførslen har haft større 
effekt på hvidkløveren end på rødkløveren, 
idet der er en sikker stigning i afstanden både 
fra 0 til 110 og fra 110 til 220 kg kvælstof pr. 
ha. Ligesom for rødkløver er hvidkløverens 
tæthed også betydeligt nedsat, hvor der kun er 
udsået 5 procent af frømængden. Tætheden af 
både hvid- og rødkløver synes således at være 
påvirket af den anden art, når denne er udsået 
i stor mængde.
 Den ovennævnte store forskel på kløveran-

Figur 6. Andel (procent af tørstof) af den totale 
kløvermængde af rød- og hvidkløver ved forskel-
lige blandinger og gødningsmængder. Bestemt 
ved håndsortering. Blandinger, se tabel 12.
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Figur 7. Tæthed af hvidkløver og rødkløver. 
Gennemsnitlig afstand fra et tilfældigt punkt 
til det nærmeste vækstpunkt af hvidkløver/
planter af rødkløver. Gennemsnit af to forsøg. 
Blandinger, se tabel 12.
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dele afspejler således ikke tætheden af vækst-
punkter/planter. Det vurderes, at der vil være 
et godt grundlag for kløvervækst i alle parcel-
ler, hvis der bliver en god overvintring.

Råprotein
Indholdet af råprotein er meget lavt i græs ved 
første slæt og omvendt højt i både hvidkløver 
og rødkløver. Se tabel 14. Det svarer til, hvad 
der tidligere er fundet, dog med et forholdsvis 
lavere indhold i græsset. Blandingerne påvir-
ker ikke råproteinindholdet i de enkelte arter. 
Konkurrencen mellem kløverarterne påvirker 
således ikke deres indhold af råprotein. Græs-
sets indhold af råprotein stiger lidt gennem 
sæsonen. Det er også fundet tidligere og har 
flere årsager. En af dem er, at der er et henfald 
af rødder og rodknolde fra kløveren, især lige 
efter høst, hvor græsset kan optage det kvæl-
stof, der herved bliver frigivet. Det kan også 
ses ved, at der ved tredje slæt er et stigende 
indhold af råprotein i græsset med faldende 
kvælstofgødskning.

Kvælstofbalance
Forholdet mellem hvid- og rødkløver synes 
ikke at påvirke kvælstofbalancen. Se tabel 15. 
Det kan heller ikke forventes, da den totale 
andel af kløver og tørstofudbyttet kun er svagt 
påvirket af kvælstoftilførslen. Kvælstofover-
skuddet er noget større i forsøget ved Varde 
end i forsøget ved Holstebro. Det skyldes en 
større kløverandel i forsøget ved Varde. Når 
kvælstofbalancen ved 110 kg kvælstof pr. ha i 

forsøget ved Holstebro er negativ, skyldes det, 
at der er høstet mere kvælstof end tilført. Det 
skyldes, at kløverandelen her er blevet trykket 
forholdsvis meget ved dette gødningsniveau, 
hvorved kvælstoffikseringen er mindsket.

Konklusion
Hvidkløver og rødkløver har i grove træk 
samme konkurrenceevne i blandinger ved 
varierende kvælstofniveauer. Selv om kvæl-
stoftilførsel påvirker kløverandelen meget, 
er kløvertætheden kun svagt påvirket. Antal-
let af rødkløverplanter er kun påvirket lidt af 
kvælstoftilførslen, mens tætheden af hvidklø-
vervækstpunkter falder med stigende kvæl-
stoftilførsel.
 Hvid- og rødkløver indeholder 20 til 25 
procent råprotein, mens græsset selv ved fuld 
gødskning kun har et lavt indhold, især ved 
første slæt.

Slætstrategi i højtydende græsarter
Der er anlagt nye forsøg med fire, fem og seks 
slæt for at belyse slætantallets betydning for 
udbytte og kvalitet for at belyse, hvordan man 
producerer et foder med et højt energiindhold, 
kombineret med et stort udbytte af foderenhe-
der og protein.
 I 2009 er der gennemført tre forsøg på JB 
3 og vandet med 150 mm, et på JB 2 og et 
på JB 6 uden vanding. Forsøgene er udlagt i 
sensommeren 2008. To forsøg er etableret ret-
tidigt sidst i august og et forsøg først den 16. 
september på grund af store mængder nedbør 

Tabel 14. Råprotein (procent af tørstof) i de 
enkelte arter ved forskellig kvælstoftilførsel. 
Gennemsnit af fem blandinger og to forsøg. 
Fordeling af kvælstof gennem sæsonen til fire 
slæt: 110 kg kvælstof: 50-40-20-0, 220 kg 
kvælstof: 100-80-40-0

Kg N 
pr. ha

Pct. råprotein 
1. slæt

Pct. råprotein 
2. slæt

Pct. råprotein 
3. slæt

græs hvid-
kløver

rød-
kløver græs hvid-

kløver
rød-

kløver græs hvid-
kløver

rød-
kløver

2009. 2 forsøg
0 5,7 23,7 23,1 8,1 21,1 20,0 17,3 25,3 20,9
110 5,5 21,4 21,6 6,8 20,9 20,5 12,0 25,1 22,5
220 7,0 21,3 24,5 8,6 21,5 22,1 10,2 25,0 23,0
LSD 0,2 ns ns 0,8 ns ns 1,1 ns ns

Tabel 15. Kvælstofbalance1) på to arealer 
med kløvergræs

Blan-
ding

Pct. kløver 
i blandingen

Kg N pr. ha

0 N 110 N 220 N

hvid-
kløver

rød-
kløver

2) 3) 2) 3) 2) 3)

1 20 0 38 144 -10 131 23 70
2 15 5 35 91 -24 95 25 76
3 10 10 20 129 -13 114 18 94
4 5 15 44 108 -9 107 16 66
5 0 20 34 98 -20 87 1 46

N-fiksering er beregnet ud fra høstet kløver og 
pct. N i kløveren efter Høegh-Jensen et al., 2004.
1)  = N-balance (kg N pr. år) = input – output (N-gødning + 

N-fiksering – N-høstet).
2)  = Holstebro. 3) = Varde.
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i området. Da vinteren er kommet sent og har 
været meget mild, har etablering og overvin-
tring været tilfredsstillende i alle forsøg.
 Der er tilført kvælstof i handelsgødning 
efter Plantedirektoratets normer for kløver-
græs, i gennemsnit 220 kg kvælstof pr. ha. 
Fordelingen af kvælstof har været følgende: 
Fire-slætstrategi: 45, 35 og 20 procent, fem-
slætstrategi: 40, 35, 20 og 10 procent, seks-
slætstrategi: 35, 25, 15, 15 og 10 procent, 
hvor den første tildeling er givet tidligt forår 
og de efterfølgende efter den udførte slæt. Der 
er anvendt kløvergræsblanding nr. 45, der er 
sammensat af rajsvingel og alm. rajgræs samt 
hvid- og rødkløver. Slætstrategien er gennem-
ført efter en forudbestemt plan. Den første slæt 
er ved hjælp af den nye slætprognose planlagt 
udført ved en forventet foderværdi på cirka 
1,05, 1,15 og 1,25 kg tørstof pr. FE for hen-
holdsvis seks-, fem- og fire-slætstrategien.
 Trods tørke i forsommeren er udbytteni-
veauet i forsøgene tilfredsstillende og ensartet 
højt på de to lokaliteter. Der er i gennemsnit 
høstet 11.260 FE pr. ha ved fire slæt. Resulta-
terne er vist i tabel 16.
  En ændret slætstrategi fra fire til seks slæt 
øger indhold og udbytte af råprotein væsent-
ligt. Derudover er fordøjeligheden af NDF og 
organisk stof også øget. Dette kommer til ud-
tryk i energiindholdet i afgrøden, hvor der er 
medgået 1,26, 1,18 og kun 1,11 kg tørstof til 
1 FE ved henholdsvis ved fire, fem og seks 
slæt.

Et stigende antal slæt øger udbyttet af råpro-
tein og reducer udbyttet. Forskellene er ikke 
signifikante.
 Ved hjælp af Slætprognosen er det lykkedes 
at ramme den ønskede foderværdi ved første 
slæt. I strategien med seks slæt er der med-
gået 1,07, i fem-slætstrategien er der medgået 

Tabel 16. Slætstrategi i højtydende græsarter. (S12, S13)

Slæt-
stra-
tegi

Kar.1) 
for 

kløver

Tør-
stof,
 pct.

Pct. af tørstof

FK
NDF

FK 
org. 
stof

Kg 
tørstof 
pr. FE

AAT 
pr. FE

PBV 
pr. FE

Udb. og merudb. 
pr. ha Fht. 

for 
ud-

bytte 
af 

a.e.

NorFor

rå-
pro-
tein

suk-
ker NDF

 hkg 
tør-
stof

hkg
råpro-
tein

a.e.
iNDF,
g pr. 
kg

NDF

NELp20, 
MJ pr. 
kg ts

Udb. og 
merudb. 
pr. ha af 
NELp20,

 GJ

Fht. 
for 
ud-

bytte 
af GJ

2009. 3 forsøg 
4 slæt 7 20,6 9,8 18,6 44,4 64,1 73,8 1,26 104 -61 141,4 13,9 112,6 100 180 5,87 83,0 100
5 slæt 7 18,4 11,8 18,9 42,7 69,1 76,6 1,18 100 -39 -10,00 1,64 -0,9 99 156 6,13 -2,5 97
6 slæt 7 19,1 13,4 19,7 38,4 70,7 79,0 1,11 96 -23 -21,40 2,28 -4,5 96 133 6,31 -7,3 91
LSD ns ns ns ns

2008-2009. 5 forsøg
4 slæt 18,3 11,5 17,4 43,1 63,3 73,9 1,24 103 -42 131,8 15,16 106,3 100 184 6,01 79,2 100
5 slæt 17,4 13,8 17,3 41,3 66,7 75,9 1,17 99 -18 -6,2 2,17 0,8 101 160 6,23 -0,9 99
6 slæt 17,6 15,5 16,9 38,6 68,3 77,7 1,12 97 -2 -16,3 2,70 -3,4 97 133 6,39 -5,4 93
LSD ns ns ns ns

1) Karakter for bestand af kløver. Skala 0-10, 0 = ingen kløver, 10 = 100 pct. overfladedækning.
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Figur 8. Udbytte af foderenheder og råprotein 
i kløvergræsblanding nr. 45 gennem perioden 
fra 13. til 27. maj 2009. Produktionen er 142 
FE og 8,3 kg råprotein pr. ha pr. døgn. Pro-
teinindholdet falder med 0,22 procentenheder 
pr. døgn.
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1,19, og i fire-slætstrategien er der medgået 
1,23 kg tørstof pr. FE.
 I figur 8 ses effekten af at udsætte slættids-
punktet for første slæt 14 dage fra 13. til 27. 
maj. Udbyttet af foderenheder pr. ha er stærkt 
stigende gennem perioden med 142 FE pr. 
døgn, mens udbyttet af råprotein kun er øget 
8,3 kg pr. døgn. Derfor falder proteinindholdet 
med 0,22 procentenheder pr. døgn. Da prote-
inindholdet er på et meget lavt niveau, 11,2 
procent den 13. maj, er en udsættelse af høst-
tidspunktet for første slæt en af årsagerne til 
det ekstremt lave indhold af råprotein i 2009.
 Forsøgene forsætter.
 Ved de forskellige antal slæt vil den opti-
male foderplan medføre et ændret arealbehov 
til græs og majs. Da der samtidig er forskel i 
foderrationens sammensætning af byg og sup-
pleringsprotein, som i denne beregning er raps-
kager og sojaskrå, skal dette indregnes for at 
få det økonomiske merudbytte pr. årsko. Fem 
slæt har været bedst, hvor især græs udgør en 
stor andel af foderrationen. Se tabel 17.

Ny teknik til etablering af kløvergræs
I 2009 er der gennemført en demonstration af 
moderne teknik til såning af kløvegræs. De-
monstrationen er gennemført på JB 1 på et 
økologisk kvægbrug i Sydjylland.
 Såningen er sket den 1. april i nypløjet og 
pakket jord. I dagene efter såning er der kom-
met 15 mm nedbør, hvilket har givet optimale 
forhold for fremspiring af kløver og græs. Der 
er anvendt kløvergræsblanding Ø20.

Fremspiringen og planternes etablering og 
udvikling er løbende kontrolleret fra såning 
og frem til den 10. juni, hvor maskinerne og 
resultaterne af de gennemførte registreringer 
er præsenteret for 600 deltager på årets eks-
kursion om produktion af grovfoder.
 Firmaer eller forhandlere af Kuhn, Horsch, 
Lemken, Amazone, Vädersstad, Dalbo og 
Fiona har stillet maskiner til rådighed samt 
personale og traktorer for at sikre, at arbejdet 
er blevet udført efter firmaets anvisninger.
 Dalbo Maxiroll-greenline, som er en for-
træffelig ”græsmarkstromle”, påmonteret et 
bredspredningsudstyr til græs, er taget med 
for at illustrere, hvad der sker, hvis græsset 
ikke får tilstrækkelig kontakt med jorden.
 Såmaskinerne Nordsten og Sulky er tradi-
tionelle slæbeskærsmaskiner og bedriftens 
egne maskiner.
 En oversigt over de afprøvede fabrikater, 
typer af såskær, arbejdsbredde og radafstand 
samt resultatet af de gennemførte registrerin-
ger fremgår af tabel 18.
 Før såning af udlægget har der været stillet 
et større areal til rådighed for fabrikanterne, 
så der har været mulighed for at indstille så-
dybden til 1 og maksimum 2 cm og udsæds-
mængden til 28 kg pr. ha.
 Udsædsmængden: Næsten alle fabrikanter 
har kunnet indstille maskinerne, så det har 
været muligt at ramme den planlagte udsæds-
mængde på 28 kg pr. ha. Den største afvigelse 
er efter tilbagevejning fundet hos Dalbo og 
Amazone.

Tabel 17. Modelberegninger af effekten af antal slæt i kløvergræs på ydelsen af kg EKM pr. 
ha. Foderplanen er optimeret i Norfor, Dansk Kvæg

Slæt-
strategi

Andel af grovfoderrationen

1/3 kløvergræs og 2/3 majshelsæd 2/3 kløvergræs og 1/3 majshelsæd

FK  
 NDF1)

Merud-
bytte, 
EKM 

pr. årsko

Antal køer 
pr. ha 
med 

græsmarks-
foder

Merud-
bytte,2)

pr. årsko
FK  

 NDF1)

Merud-
bytte, 
EKM 

pr. årsko

Antal køer 
pr. ha 
med 

græsmarks-
foder

Merud-
bytte2)

pr. årsko

2008 og 2009. 5 forsøg
4 slæt 61,4 - 8,39 - 62,4 - 4,29 -
5 slæt 62,6 100 7,82 51 64,8 201 3,95 155
6 slæt 63,1 142 7,03 25 65,8 285 3,48 -30

Majs = 0,81 kr. pr. kg tørstof, vårbyg = 1,18 kr. pr. kg tørstof, rapskager = 1,35 kr. pr. kg tørstof og sojaskrå 2,72 kr. pr. kg tørstof. 
Mælk = 2,00 kr pr. kg EKM. EKM = energikorrigeret mælk.
1) FK NDF i den samlede ration af grovfoder ved hhv. 4 , 5 og 6 slæt i kløvergræs.
2) Kr. pr. årsko efter tilretning af grovfoderareal, øgede omkostninger til slæt og reducerede omkostninger til korn og suppleringsprotein.
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Ud fra den anvendte udsædsmængde og blan-
dingens indhold af græs- og kløverfrø kan den 
aktuelle fremspiringprocent af henholdsvis 
kløver og græs beregnes.
 Tidligere forsøg med etablering af kløver-
græs har vist, at kløver har en relativt høj 
fremspiringsprocent fra jordoverfladen under 
optimale forhold, og fremspiring af kløver, 
især hvidkløver, reduceres meget ved for dyb 
såning. Såning under kontrollerede forhold 
har vist, at fremspiringsprocenten kan blive 
reduceret fra 40 til 8 procent ved at øge så-
dybden fra 1 til 4 cm.
 I dette forsøg har fremspiringsprocenten 
været meget høj, dvs. fra 60 til 80, og kun ved 
såning (bredspredning) med Dalbo Maxiroll-
greenline har fremspiringsprocenten været for 
lav.
 Fremspiring af græs er også afhængig af 
sådybden, og fremspiringshastigheden er me-
get afhængig af, at jorden er kompakt over og 
omkring græsfrøet.
 Fremspiringen af græs har været bedst ved 
de maskintyper, der er udstyret med dob-
beltskiver og trykrulle i såsporet, dvs. Kuhn, 
Horsch, Lemken, Väderstad og Fiona. Ama-

zone, der kun har en enkelt skive uden efter-
følgende trykrulle, har haft en lavere fremspi-
ringprocent og fremspiringshastighed end en 
maskine med trykrulle.
 Maskinerne med slæbeskær, Nordsten og 
Sulky, har fået lavere karakterer for ensartet 
fremspiring på langs og på tværs af såretnin-
gen og for fremspiringshastigheden.

Konklusion
Fremspiringsprocent og fremspiringshastig-
hed efter de nye såmaskiner med dobbelskær 
og trykrulle i sårillen er bedre end ved de tra-
ditionelle såmaskiner med slæbeskær.
 Såmaskiner, der er forsynet med dobbelt-
skiver og trykruller i såsporet, har givet den 
bedste fremspiring af græs og kløver.
 Der er tendens til, at såmaskinen med en-
keltskive uden trykrulle har haft svært ved at 
styre sådybden korrekt, hvilket har givet en 
dårligere fremspiring af græs og lavere frem-
spiringshastighed. Fremspiringen af kløver 
har været særdeles tilfredsstillende.
 Bredspredning af kløver- og græsfrø med 
efterfølgende tromling har givet en helt util-

Tabel 18. Typer af såmaskiner til etablering af kløvergræs

Fabrikat

Kuhn Horsch Lemken Amazone Väderstad Sulky Dalbo Fiona  Nordsten 

Venta NC 
Combiliner

Pronto 6 
DC

Compact 
Solitair AD-Super Spirt SPI Regu-

line
Maxiroll-
greenline Saturn Liftomatic

Type
Dobbelte 

skiver med 
trykrulle

Dobbelte 
skiver med 
trykrulle

Dobbelte 
skiver med 
trykrulle

Enkelt skive
Dobbelte 

skiver med 
trykrulle

Slæbe-
skær

Spredeplade 
foran 

tromlen

Dobbelte 
skiver med 
trykrulle

Slæbeskær

Arbejdsbredde, meter 4 6 4 3 6 4 6,3 6 4

Radafstand, cm 12,5 15 16,5 12,5 12,5 12 Bredspredt 12 12

Anvendt udsædsmængde, 
kg pr. ha 28,2 28,5 29,1 25,1 28,2 28 24,6 26,3 28

2009. 1 demonstration
Plantebestand kløver, 
planter pr. m2 349 372 312 444 445 292 137 414 342
Fremspiring, pct. kløver 65 70 59 83 83 55 26 78 64
Plantebestand græs, 
planter pr. m2. 530 465 468 403 566 308 194 433 450
Fremspiring, pct. græs 68 59 60 51 72 39 25 55 57
Karakter for ensartethed1) 7 7,5 7,5 6 7,5 2,5 1,5 6 6
Karakter for ensartethed2) 9 9 9 8,5 9 4,5 2,5 7,5 6
Karakter for 
fremspiringshastighed3) 8 8 8,5 7 7,5 4,25 2,5 8 6
Sådybde, cm 2 2 2 2,5 2,5 1,5 - 3,04) 0 - 0,55) 1,0  - 2,5 1,0 - 1,5

1) Karakter for ensartethed af planter på tværs. Skala 0-10, hvor 0 = uens, i striber, 10 = står ens i såspor efter rillesåning.
2) Karakter for ensartethed fordeling af planter på langs. Skala 0-10, hvor 0 = uens fremspiring, 10 = ensartet.
3) Karakter for fremspiringshastighed. Skala 0-10, hvor 0 = langsom , 10 = hurtig.
4) = hver anden sårække 1,5 cm og hver anden sårække 3,0 cm.
5) = mange uspirede frø på overfladen.
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strækkelig fremspiring og især fremspirings-
hastighed.

Væskefraktion fra kvæggylle i kløver-
græs
På visse kvægbrug separeres gyllen i en væ-
skefraktion og en fiberfraktion. Fiberfraktio-
nen, som udgør 10 til 20 procent af mæng-
den, afsættes typisk til planteavlere eller til 
biogasanlæg. Væskefraktionen anvendes til 
gødskning af bedriftens egne arealer. Tidli-
gere forsøg har vist, at kvælstofudnyttelsen af 
væskefraktionen er højere end af ubehandlet 
kvæggylle. Det er blandt andet vist i vinter-
hvede og vårbyg (se Oversigt over Landsfor-
søgene, 2005 side 206 til 210). Grunden til 
den høje udnyttelse af kvælstof i væskefrakti-
onen er, at andelen af ammonium er stor, og at 
tørstofindholdet er så lavt, at væskefraktionen 
hurtigt trænger ned i jorden, hvor kvælstoffet 
er beskyttet mod ammoniakfordampning.
 Når der udbringes kvæggylle til græsmar-
ker, opnås ofte en skuffede kvælstofeffekt, 
fordi der sker en betydelig ammoniakfor-
dampning. Det gælder især for slangeudlagt 
gylle, hvor gyllen trænger langsomt ned i jor-
den. Umiddelbart vil der være en lavere am-
moniakfordampning fra en væskefraktion end 

fra kvæggylle, fordi væskefraktionen hurti-
gere kan trænge ned i jorden end kvæggylle.
 Effekten af væskefraktionen i kløvergræs 
er ikke tidligere belyst forsøgsmæssigt. Der-
for er der i 2009 gennemført en forsøgsserie 
for at belyse kvælstofeffekten af væskefrak-
tionen og af ubehandlet kvæggylle, som enten 
er slangeudlagt eller nedfældet.
 Til brug i forsøgene er der fremstillet en 
væskefraktion ved separering af kvæggylle 
med et gyllesepareringsanlæg fra Staring Ma-
skinfabrik. I anlægget sker en mekanisk se-
parering i en skruepresse, hvorefter væsken 
efterrenses i et finmasket filter.
 For at kunne vurdere effektiviteten af sepa-
reringen er der foretaget en beregning af mas-
sebalancen i forbindelse med separeringen. 
Massebalancen viser, hvordan volumen og 
næringsstoffer fordeler sig mellem væske- og 
fiberfraktion.
 Resultatet af separeringen, som kan ses i 
figur 9, viser, at der ved separeringen til hen-
holdsvis første og anden slæt er sket en op-
koncentrering af tørstof på 4,6 og 1,8 gange, 
mens kvælstof er opkoncentreret 1,6 og 1,1 

Såning af kløvergræs er ”Kongedisciplinen” 
ved dyrkning af kløvergræs. Sådybden skal 
være 1 til 2 cm. Det giver størst fremspiring 
og fremspiringshastighed. Fremspiringen af 
græs har været bedst ved de nye maskintyper, 
der er udstyret med dobbeltskiver og tryk-
rulle i såsporet. (Fotos: Karsten A. Nielsen, 
Landscentret, Planteproduktion).

0

10

20

30

40

50

60

Volumen
Tørstof

Total-N
NH

4
-N

P
K

Mg
Cu

Pr
oc

en
td

el
 i 

fi
be

rf
ra

kt
io

ne
n

Ved 1. slæt, 2. april Ved 2. slæt, 22. maj

Massebalance

Figur 9. Resultater af massebalancer ved de 
to separeringer af kvæggylle forud for ud-
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slæt. Separeringen har været mest effektiv for 
tørstof, hvorimod den ikke har været effektiv 
for blandt andet kvælstof.
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gange, og fosfor er opkoncentreret 2,2 og 1,3 
gange. Effektiviteten af separeringen er rela-
tivt lav, og der er heller ikke afgørende forskel 
på analyserne af kvæggyllen og væskefraktio-
nen. Se tabel 19 nederst. Rent visuelt er der 
imidlertid en tydelig forskel, og i forsøgene 
er det tydeligt, at væskefraktionen er trængt 
hurtigere ned i jorden end kvæggyllen.
 Forsøgsplan og resultaterne af forsøgene 
fremgår af tabel 19. De tre forsøg er gennem-
ført i kløvergræs med en god og aktiv bestand 
af hvidkløver på JB 2 til 4 i Nordjylland. Gyl-
len og væskefraktionen er udbragt den 3. april 
og efter første slæt den 26. maj. Gyllen har 
været relativt ”tynd” (1,0 til 2,2 kg ammoni-
umkvælstof pr. ton). Den udbragte mængde 
ammoniumkvælstof har derfor været lavere 
end det tilstræbte, idet der i alt er udbragt 92 
kg ammoniumkvælstof pr. ha mod tilstræbt 
175 kg pr. ha.
 Generelt er der god respons for kvælstof i 
forsøget. Således er der i gennemsnit høstet 

19,2 FE pr. kg tilført kvælstof ved 125 kg 
kvælstof pr. ha og 13,6 FE pr. kg tilført kvæl-
stof ved 250 kg kvælstof pr. ha.
 Der er ikke høstet signifikant forskellige 
udbytter mellem de forsøgsled, som er gød-
sket med væskefraktion og kvæggylle. Der er 
heller ikke signifikant forskel mellem slange-
udlagt og nedfældet gylle. Der er imidlertid 
en tendens til, at nedfældet gylle resulterer i 
et lidt mindre udbytte end slangeudlagt gylle. 
Samtidig er der en tendens til, at proteinind-
holdet er lidt højere ved nedfældning af gylle 
end ved slangeudlægning. Samlet set er kvæl-
stofudnyttelsen for kvælstof i væskefraktio-
nen lidt højere end for kvælstof i kvæggylle.

Foreløbig konklusion
I årets forsøg er der ikke konstateret sikre 
forskelle i kvælstofvirkningen af kvæggylle 
og væskefraktionen fra separeret kvæggylle. 
Der er heller ikke konstateret sikre forskelle i 

Tabel 19. Kvælstofvirkning af væskefraktion fra kvæggylle i kløvergræs. (S14)

Slætgræs

Kg N 
eller 

NH4-N 
før 1. 
slæt

Kg N 
eller 

NH4-N 
før 2. 
slæt

Kar.1) 
for 

kløver 
ved 3. 
slæt

Tør-
stof,
 pct.

Pct. af tørstof

FK
NDF

FK 
org. 
stof

Kg 
tør-
stof 
pr.
FE

Udb. og merudb. 
pr. ha Fht. 

for 
ud-

bytte 
af 

a.e.

NorFor

rå-
pro-
tein

suk-
ker NDF

 hkg 
tør-
stof

hkg
rå

pro-
tein

a.e.
iNDF,
g pr. 
kg

NDF

NELp20, 
MJ pr. 
kg ts

Udb. og 
merudb. 
pr. ha af 
NELp20,

 GJ

Fht. 
for 
ud-

bytte 
af GJ

2009. 3 forsøg
1. 0 N 0 0 9 20,2 14,8 19,3 33,3 67,7 79,8 1,06 74,4 10,97 69,9 100 172 6,28 46,7 100
2. NS-gødning 75 50 5 19,5 15,6 18,3 35,6 73,6 81,2 1,04 23,0 4,27 24 134 121 6,54 17,0 136
3. NS-gødning 150 100 5 17,5 18,4 14,0 38,1 74,9 80,8 1,03 32,6 8,65 34 149 106 6,63 24,2 152
4.  Væskefraktion, 

slangeudl. 35 57 6 19,2 14,8 19,2 35,3 72,0 80,7 1,05 13,0 2,01 13,1 119 141 6,42 9,4 120
5.  Kvæggylle, 

slangeudlagt 34 58 6 20,6 14,8 19,8 35,2 73,1 81,2 1,04 13,5 2,03 14,4 121 152 6,43 9,9 121
6.  Væskefraktion, 

nedfældet 35 57 6 19,3 15,4 18,3 35,1 70,6 80,0 1,06 10,8 2,16 10,4 115 143 6,36 7,5 116
7.  Kvæggylle, 

nedfældet 34 58 6 19,7 15,6 17,4 36,2 71,1 80,1 1,06 7,2 1,76 6,8 110 153 6,35 5,0 111
LSD 12,7 2,40 12,0 8,4
LSD 4-7 ns ns ns ns

Gødning, mængde, indhold 
og værdital

1. slæt 2. slæt Værdital2)

Mæng-
de, ton 
pr. ha

Tør-
stof, 
pct.

Total-N, 
kg pr. 
ton

NH4-N, 
kg pr. 
ton

NH4-
andel

Mæng-
de, ton 
pr. ha

Tør-
stof, 
pct.

Total-N, 
kg pr. 
ton

NH4-N, 
kg pr. 
ton

NH4-
andel

Kun 
1. slæt

1., 2. og 
3. slæt

2009. 3 forsøg
4. Væskefraktion, slangeudlagt 32,8 2,3 1,5 1,1 73 27,2 4,8 3,0 2,1 70 38 51
5. Kvæggylle, slangeudlagt 32,8 3,8 1,6 1,0 64 27,2 6,6 2,9 2,2 73 48 45
6. Væskefraktion, nedfældet 32,8 2,3 1,5 1,1 73 27,2 4,8 3,0 2,1 70 41 55
7. Kvæggylle, nedfældet 32,8 3,8 1,6 1,0 64 27,2 6,6 2,9 2,2 73 47 41

1) Skala 0-10, 0 = ingen kløver, 10 = 100 pct. dækning af kløver.
2) Kvælstofudnyttelse beregnet på baggrund af udbytte af råprotein.
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kvælstofvirkningen mellem slangeudlægning 
og nedfældning, hverken for kvæggylle eller 
for væskefraktion.

Fortørring af kløvergræs
Af seniorforsker Karen Søegaard, Aarhus 
Universitet, Den Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet

Fortørring af kløvergræs bliver påvirket af 
vejr, skårtykkelse, afgrødemængde og klø-
verart. I et forsøg på Foulum kvantificeres 
betydningen af disse klimavariable. Resulta-
terne skal bruges til udarbejdelse af en mere 
detaljeret prognose for fortørring.
 I 2008 og 2009 er der gennem sæsonen målt 
24 fortørringsforløb i henholdsvis hvidkløver- 

Når en del af tørstoffet separeres fra gyllen, bliver resultatet en tyndtflydende væskefraktion, 
som hurtigere trænger ned i jorden end ubehandlet gylle. På billedet til venstre er der slange-
udlagt kvæggylle, og til højre er der slangeudlagt væskefraktion. Billederne er taget få minutter 
efter udbringning, og det er tydeligt, at der er forskel på den mængde gylle, som er synlig på 
jordoverfladen. (Fotos: Torkild Birkmose, Landscentret, Planteproduktion).

Udbringning af væskefraktion og kvæggylle 
er udført af AgroTech med specialudviklet 
forsøgsudstyr. Nedfælderen er en skiveskærs-
nedfælder med enkeltskær. (Foto: Torkild 
Birkmose, Landscentret, Planteproduktion).



359

Græsmarksplanter

og rødkløvergræs. Ved høst har afgrøden dels 
været samlet i et smalt skår, hvor den har lig-
get på halvdelen af arealet, og dels et bredt 
skår, hvor afgrøden har dækket hele bredden. 
Der er skårlagt kl. 10, og kl. 13 er halvdelen 
af det brede skår blevet vendt. Tørstofindhol-
det er bestemt seks gange gennem 1,5 dag, og 
tørringshastigheden (stigning i procent tørstof 
pr. time) er beregnet.

Skårbehandling
Tørringen har i gennemsnit været hurtigere 
i et bredspredt end i et smalt skår og endnu 
hurtigere, hvis det bredspredte skår er vendt 
tre timer efter høst. Denne effekt af skårtype 
afhænger meget af vejret. I figur 10 ses gen-

nemsnitsresultater ved forskellige lufttem-
peraturer. Jo højere temperatur, jo hurtigere 
tørrer kløvergræsset om dagen, og jo større 
forskel er der mellem skårtyperne. For eksem-
pel er tørringshastigheden steget i brede og 
vendte skår med 2,6 procent tørstof pr. time, 
når lufttemperaturen har ændret sig fra under 
15 grader C til over 20 grader C, mens den 
tilsvarende stigning for smalle skår kun har 
været 1,6 procent tørstof pr. time.
 Gennem natten, fra kl. 20 til kl. 10, er tør-
stofprocenten faldet ved en lufttemperatur 
under 15 grader C. Det smalle skår med den 
mindre overflade har ikke optaget så meget 
vand som det brede skår. Ved lufttemperatur 
større end 15 grader C er kløvergræsset også 
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tørret om natten, og det smalle skår er tørret 
lige så hurtigt som det brede, men tørringen 
har generelt været begrænset.
 Blæsende vejr har også øget tørringshastig-
heden, se figur 11, og effekten af vindhastig-
heden har været den samme ved alle skårty-
per. Vinden har således kunnet komme ind og 
tørre lige så godt i det smalle som i det brede 
skår.
 Luftfugtigheden har ligesom temperaturen 
haft en stor effekt på tørringen, og ligesom for 
temperaturen har effekten været større ved et 
bredt end ved et smalt skår. Se figur 11. Ved 
et smalt skår er tørringshastigheden faldet fra 
2,3 til 0,5 procent tørstof pr. time, når den re-
lative luftfugtighed har ændret sig fra under 
50 procent til over 70 procent, mens hastig-
heden i det brede skår tilsvarende er faldet fra 
3,9 til 1,2 procent tørstof pr. time.
 Indstråling har også haft en stor betydning, 
når man ser på den alene, men solindstråling 
hænger sammen med lufttemperatur og luft-
fugtighed og er derfor ikke vist særskilt. 
 Effekten af regnvejr har også været afhæn-
gig af skårtypen. Se figur 11. Nedbør har re-

duceret tørstofprocenten mest ved det brede 
og vendte skår og mindst i det smalle skår, og 
den er som regel endt på samme niveau. Når 
der igen har været godt tørrevejr, er de brede 
skår igen tørret hurtigt.
 Når vejret har været meget varmt og tørt, 
er alle skårtyper tørret meget hurtigt. Se figur 
10. Kløvergræsset har allerede efter et par ti-
mer i det viste tilfælde opnået en tørstofpro-
cent, egnet til ensilering i silo (32 til 37 pro-
cent tørstof), og efter endnu et par timer en 
tørstofprocent egnet til balleensilering (45 til 
50 procent tørstof). I sådanne tilfælde kan en 
ændret skårtype således ikke være med til at 
trække tidspunktet for optimal ensilering.

Rød- kontra hvidkløver
Ved smalle skår er rødkløvergræs tørret for-
holdsvis bedre end hvidkløvergræs, mens det 
omvendte har været tilfældet ved brede skår. 
Se tabel 20. Rødkløverens stængel har åben-
bart kunnet give mere luft til det smalle skår. 
Kløverandelen har været forholdsvis høj, i 
gennemsnit cirka 50 procent af tørstof. Ved 
varmt vejr og ved brede skår er hvidkløver-
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græsset tørret noget hurtigere end rødkløver-
græsset. Som udgangspunkt har tørstofindhol-
det været det samme ved skårlægning. Se tabel 
20. Årsagen til den mere langsomme tørring 
af rødkløveren skal sandsynligvis findes i en 
mere langsom tørring af rødkløverstænglen. 

Afgrødemængde
Tørringen er gået mere langsomt, jo større af-
grøden har været, og samtidig har vending af 
det brede skår fået en større betydning. Med 
stigende afgrødemængde har der været større 
forskel mellem hvidkløver- og rødkløvergræs 
i de brede skår. Rødkløvergræs tørrer ikke så 
hurtigt ved en stor som ved den lille afgrøde, 
sammenlignet med hvidkløvergræs, hvilket 
sandsynligvis skyldes en mere langsom tør-
ring af rødkløverstænglen. 

Gennemsnit
I tabel 21 er de gennemsnitlige effekter vist. 
Lufttemperatur og luftfugtighed har haft stor 
effekt på tørringshastigheden. Ved en stigning 
i lufttemperatur på 5 grader C er tørstofpro-
centen således steget med 6 enheder efter fem 
timer. Man skal dog være opmærksom på, at 
flere klimavariable påvirker hinanden, og ef-
fekterne er derfor ikke additive.

Konklusion
De nu afsluttede forsøg har vist, at

tørringshastigheden er større i brede end i • 
smalle skår og endnu større, når det bred-
spredte skår er vendt,
vending af brede skår får tørringshastighe-• 
den til at stige ved lidt større afgrøder,
stigende temperatur, stigende indstråling • 
og faldende luftfugtighed forøger tørrings-
hastigheden mest i brede og mindst i smalle 
skår,
regn får tørstofprocenten til at falde mere i • 
brede end i smalle skår,
rød- og hvidkløvergræs tørrer lige hurtigt • 
på smalle skår,
rødkløvergræs tørrer mere langsomt end • 
hvidkløvergræs ved gode tørringsbetingel-
ser samt ved større afgrødemængder, når 
afgrøden er bredspredt.

Tabel 20. Tørringshastigheden (procent 
tørstof pr. time) i henholdsvis hvid- og rød-
kløvergræs i forskellige skårtyper ved hen-
holdsvis varmt (over 18 grader C) og mindre 
varmt vejr (under 18 grader C)

Temperatur

Under 18 oC Over18 oC

hvid-
kløver

rød-
kløver LSD hvid-

kløver
rød-

kløver LSD

Hkg tørstof 
pr. ha 25 26 28 31

Pct. tørstof 15 16 17 16
2009. Gns. af 24 fortørringsforløb
Skårtype
Smalt 0,7 0,8 ns 1,6 1,6 ns
Bredt 1,6 1,4 ns 3,5 2,6 0,8
Bredt og vendt 1,8 1,7 ns 3,8 3,2 0,6
LSD 0,4 0,4 0,8 0,7

Tabel 21. Den gennemsnitlige virkning af 
vejret på tørringshastigheden den første dag 
efter skårlægning. Skår: Bredt og vendt efter 
tre timer

Ændring af vejrparametre
Procent 

ændring i  
tørstof pr. time

Spænd i 
datamateriale

2009. Gns. af 24 fortørringsforløb
Lufttemperatur + 5 oC + 1,2 5-26
Luftfugtighed + 20 pct. Rh - 0,8 33-89
Globalindstråling + 100 MJ pr. m2 + 0,4 20-817
Vind + 1 m pr. sek. + 0,3 0-8
Nedbør + 1 mm - 4 til -13 0-1
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Majs – sorter til helsæd

Stort udbytte og høj FK 
NDF til malkekøer

Den dyrkede sort Aastar er topscorer i afprøv-
ningen i 2009, både med hensyn til udbytte og 
FK NDF. Se mere på www.SortInfo.dk
 Figur 1 viser de sorter, der har været med i 
landsforsøgene i både 2008 og 2009. 
 Blandt de nye sorter, som kun har været 
med i forsøgene i 2009, giver den tidlige sort 
LZM 158/71 og de sildige sorter LZM 158/72 
og LZM 158/73 et stort udbytte og en høj FK 
NDF samt en høj foderværdi.

Kaspian (36)
LZM158/88 (28)

Artist (27)
LG 3181 (26)

Celebration (25)
MAS 09A (24)
ES Regain (23)

Adept (21)
Hawk (21)
Kreel (20)

Abbot (20)
Utopia (18)

Treasure (18)
Ormeau (17)

NX00176 (17)
Astiano (17)
Chalice (16)

Klaymore (15)
Richti CS (15)

Fergus (13)
Paddy (13)

Beethoven (12)
NX00166 (11)

Anvil (11)
Patrick (11)

Claxxon (11)
Duo 7103 (11)
Chavoxx (11)
Podium (10)

Katy (10)
Azelo (9)

Pavarotti (9)
Atrium (9)

Ampezzo (8)
NK Jasmic (8)

Mas 15A (8)
Ravenna (8)
Sustella (7)

Castro (7)
Award (7)

Koloris (7)
Dualto (6)

Formula (6)
ES Ration (6)

NK Bull (6)
Saludo (6)
Aastar (6)
Cerruti (5)

Ambrosini  (5)
Aphrodite (5)

Sunny (4)
Tiberio (4)

Sue (4)
DKC 3090 (3)

Sphinxx (2)
ES Marco (2)

Ludixx (1)
Banguy (0)

PR39K13 (-1)
Farmduo (-4)
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Figur 1. Majssorter til helsæd 2008 og 2009. 
Gennemsnitsudbytte af afgrødeenheder, FK 
NDF og udbyttet af stivelse som forholdstal 
i forhold til målesortsblandingen. Måleblan-
dingen er sammensat af sorterne Anvil, Ban-
guy, NK Bull og Ravenna. Tallet i parentes ef-
ter sortsnavnet angiver, hvor mange dage sor-
ten teoretisk har været tidligere eller sildigere 
moden end sorten Banguy. Antallet af dage er 
beregnet ud fra forskellene i tørstofindhold 
ved høst og en antagelse om, at tørstofindhol-
det stiger med 0,3 procentenheder pr. døgn i 
tiden op til høst.

Vælg en majssort til helsæd, der

•  har god standfasthed,
•  ligger på 29 til 33 procent tørstof ved 

høst inden midten af oktober,
•  giver et stort og stabilt udbytte igen-

nem flere år,
•  har god kulderesistens,
•  har god resistens mod bladplet og Fusa-

rium.

Til malkekøer skal
•  foderværdien ligge under 1,15 kg tør-

stof pr. FE,
•  FK NDF være høj.

Vælg to til tre sorter. Det øger dyrknings-
sikkerheden. Sorterne bør dyrkes hver for 
sig.

Strategi
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Figur 2 viser de seks sorter, som har været 
med i landsforsøgene i både 2008 og 2009.
 Blandt de sorter, som kun har været med i 
landsforsøgene i 2009, giver de tidlige sorter 
LG 3181 og Klaymore samt de sildige sorter 
Ricardino og LZM 158/51 et stort udbytte. 
Indholdet af fusariumtoksinerne deoxynivale-
non (DON) og zearalenon (ZEA) er under de 
vejledende grænseværdier i alle sorter. 

90.000 til 100.000 frø pr. ha
I forsøg i 2007 til 2009 har det til kerne- og 
kolbemajs været optimalt at så 90.000 frø pr. 
ha under almindelige forhold og 100.000 frø 
pr. ha under lune forhold, hvor der forventes 
et stort udbytte. Et lavere plantetal end det 
optimale giver i forsøgene et markant lavere 
nettoudbytte end et højere plantetal. 

Stort merudbytte for at bekæmpe 
bladsvampe i kernemajs
I forsøgene i 2009 er der opnået et nettomer-
udbytte på 15,5 hkg kerne pr. ha med 15 pro-
cent vand ved bekæmpelse af bladsvampe i 
kernemajs. Forsøgene fortsætter i 2010 i både 
kernemajs og majshelsæd for at klarlægge 
sprøjtetidspunkt og dosering.

Høst inden udgangen af oktober
Både i kolbemajs og i kernemajs er der i for-
søgene i 2008 og 2009, uanset vandprocent, 
høstet de største udbytter i oktober. Efter dette 
tidspunkt falder udbyttet, og risikoen for et 
betydeligt indhold af fusariumtoksiner er øget 
markant.

Majs – kernemajs og kolbemajs

Tidlige sorter bedst til kernemajs og kolbemajs

140 142 144 146 148

85 87 89 91 93 95 97 99 101

Aurelia (38,9)

Award (38,8)

Aphrodite (36,9)

Patrick (36,5)

Coryphee (35,4)

Lapriora (34,5)

FEsv pr. 100 kg tørstof

Forholdstal for udbytte

Forholdstal for udbytte af FEsv

Forholdstal for udbytte af kerne m. 15 pct. vand

FEsv pr. 100 kg tørstof

Sorter til kernemajs, 2008-2009

Figur 2. Majssorter til kernemajs 2008 og 
2009. Gennemsnitsudbytte af hkg kerne og 
FEsv som forholdstal i forhold til Lapriora. 
Tallet i parentes efter sortsnavnet er vandpro-
centen i kernerne ved høst.

Vælg en majssort til kernemajs 
og kolbemajs, der

•  er så tidlig, at den til kernemajs kan hø-
stes midt i oktober med maksimalt 40 
procent vand i kernerne,

•  er så tidlig, at den til kolbemajs kan hø-
stes midt i oktober med mindst 55 pro-
cent tørstof i kolber med svøbblade,

•  har god standfasthed,

•  har et lavt indhold af fusariumtoksi-
nerne DON og ZEA,

•  har god resistens mod bladsvampe,

•  har givet et stort og stabilt udbytte i 
flere års forsøg.

Strategi
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sket plantetal i majs, når der ikke anvendes en 
præcisionssåmaskine

Store frø med god koldtest 
I forsøgene i 2007 til 2009 har store frø givet 
et større udbytte end små majsfrø. De har væ-
ret mindre følsomme for at blive sået dybt og 
har klaret sig bedre uden bejdsning end små 
frø. Forsøgene har også vist, at det ikke er 
nok, at frøene er store. De skal også have en 
god koldtest.

Såning af majs med Väderstad radså-
maskine
I forsøgene i 2007 til 2009 er der høstet ud-
bytter på samme niveau i majs, sået med en 
Väderstad radsåmaskine med skiveskær og 
med en præcisionssåmaskine, såfremt der er 
sået med højest hvert fjerde såskær, svarende 
til en maksimal rækkeafstand på 50 cm. Pneu-
matiske såmaskiner kan antageligt anvendes 
på lige fod med en Väderstad såmaskine. Det 
er erfaringen, at knastvalsesåmaskiner sår 
majs for uens.
 Det er vigtigt at være omhyggelig med ind-
såningen af såmaskinen. I 19 procent af ind-
såningerne afviger plantetallet mere end 15 
procent i forhold til det planlagte. Det viser, 
at det kan være vanskeligt at ramme et øn-

Majs – etablering

God etablering lønner sig 

Billedet viser majsplanter fra et forsøg med 
såning af små frø (til venste) og store frø (til 
højre). Planterne efter de små frø er små og 
lyse, og plantetallet er lavere. Planterne ef-
ter de store frø er store og livskraftige, og der 
mangler ingen planter. Forsøgene har vist, 
at små frø er mere følsomme for at blive sået 
dybt end store frø, og især uden bejdsning kla-
rer små frø sig dårligere end store frø. (Foto: 
Inger Bertelsen, Landscentret, Økologi).

Billedet til venstre viser majs, sået med en præcisionssåmaskine. Højre billede viser majs, sået 
med uens afstand, sådan som frøene sås med en radsåmaskine eller med en præcisionssåma-
skine, der ikke er betjent eller indstillet korrekt. Med 75 cm rækkeafstand har uens såning kostet 
mellem 5 og 7 procent af udbyttet og har påvirket foderværdien negativt. (Fotos: Martin Mik-
kelsen, Landscentret, Planteproduktion).
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Placeret gylle skal ligge 5 cm fra 
 frøene
Forsøg i 2007 og 2008 viste, at majs i de tid-
lige vækststadier optog kvælstof og kalium 
fra placeret gylle, men ikke fosfor. Placeret 
gylle kan derfor ikke erstatte placeret fosfor 
i startgødning. Placeret gylle skal ligge 5 cm 
fra frøene for at have en kvælstofeffekt i de 
tidlige vækststadier. Placeres gyllen tættere 
på frøene, kan det skade planterne. 
 Placering af en lille mængde fosforgødning 
direkte i såsporet kan forsinke fremspiringen 
og medføre en dårligere fremspiring.

Merudbytter for startgødning uanset 
gyllestrategi
I to års forsøg med nedfældning af kvæggylle 
til majs har der været merudbytte for start-
gødning i handelsgødning, uanset strategi og 
metode for gylleudbringning. Forsøgene vi-
ser således, at placering af gylle i forbindelse 
med såning ikke kan overflødiggøre start-
gødningen. Derudover tyder forsøgene på, at 
udbringning af en del af gyllen i juni er en 
anvendelig strategi.

Synlig effekt af startgødning i halvde-
len af markerne
I en monitering i 2009 har der i juni været en 
synlig effekt af startgødning på plantehøjden 
i seks ud af 12 marker. Det har ikke været 
muligt at afgøre, hvilke marker der har givet 
udslag og andre ikke for placering af fosfor-
holdige startgødninger.

Majs – gødskning

Gylle erstatter ikke fosfor i startgødning

Startgødning til majs

Mængden af placeret fosfor, afpasset ef-
ter fosfortallet og mulighederne for rod-
udvikling, er vist i tabel 1.

Den øvrige gødskning bør tilrettelægges, 
så der altid kan placeres 30 kg kvælstof 
pr. ha.

Der placeres 10 til 15 kg svovl pr. ha til 
majs, som dyrkes på arealer, der ikke er 
tilført større mængder husdyrgødning i 
tidligere år.

Strategi

Tabel 1. Anbefaling af placeret fosfor til majs

Majs
Fosfortal

2 4 6

Kg fosfor pr. ha
Gode muligheder for 
rodudvikling1) 15 10 0
Dårlige muligheder for 
rodudvikling 2) 15 15 10

1)  Alle milde områder, hvor jordstrukturen er god, og såbedet er 
godt. På JB 1 og 3 skal humusindholdet være over 2,5 pct., og 
i kornrige sædskifter skal der på sandjord have været majs i 
sædskiftet inden for de seneste 2-3 år.

2)  Andre situationer, dvs. kølige arealer (lavtliggende eller fjernt fra 
kysten), svære lerjorde med en dårlig struktur, lette lyse sandjorde 
med mindre end 2,5 procent humus, i et tørt og løst såbed samt 
første år efter flere års korndyrkning på sandjord.
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Årets forsøg viser, at timing og målrettet 
middelvalg i forhold til ukrudtsbestanden er 
endnu vigtigere, efter at midler med indhold 
af jordmidlet terbuthylazin ikke længere er 
godkendt. I forsøgene har der været en god 
timing af sprøjtningerne. Der er opnået høj ef-
fekt af første sprøjtning mod de ukrudtsarter, 
som er følsomme for de afprøvede løsninger, 
mens arter med mindre følsomhed kun er ble-
vet svedet på bladene og derefter er groet vi-
dere. Det gælder især storkenæb, som er godt 
bekæmpet, hvor der indgår Fighter 480 eller 
Harmony SX behandlingerne. Også Catch, 
som endnu ikke er godkendt, har haft god 
effekt mod storkenæb. Enårig rapgræs er be-
kæmpet effektivt, hvor MaisTer indgår i stra-
tegien. Der har været en betydelig fremspiring 
af enårig rapgræs efter alle behandlinger, hvor 
MaisTer ikke indgår. Det viser, at tidligere års 
løsninger med terbuthylazin, som har jord-
virkning, har lagt låg på blandt andet senere 
fremspiring af enårig rapgræs. Sort natskygge 
har spiret sent frem. Derfor kan en sen be-
kæmpelse af denne art være nødvendig.

Callisto eller Harmony mod 
 vandpileurt
Effekten mod vandpileurt har været varieren-
de, men tre års forsøg peger på Harmony og 
Callisto som de sikreste løsninger. Catch, som 
endnu ikke er godkendt, har vist god og sta-
bil effekt og kan blive et vigtigt middel mod 
vandpileurt.

GM-majs
”Roundup Ready”-majs har været dyrket i 
to demonstrationsforsøg, og bekæmpelsen af 
ukrudt med glyphosat har som forventet været 
effektiv. 

Majs – ukrudt

Timing endnu vigtigere 
uden terbuthylazin Ukrudtsbekæmpelse i majs

Tidspunkt for bekæmpelse
•  Bekæmp frøukrudtet i kimbladstadiet, 

dvs. 12 til 16 dage efter såning. Det 
største ukrudt må højest have et til to 
løvblade. Rettidighed er særligt vigtig 
over for ærenpris, storkenæb og hejre-
næb.

•  Må tidspunktet for første sprøjtning 
udsættes, er det vigtigt at justere dosis 
op, så der bliver sikker effekt.

•  Følg op med anden behandling cirka 14 
dage efter, når nyt ukrudt har udviklet 
kimblade. Enårig rapgræs må godt få 
tre til fire blade, før MaisTer anvendes.

•  Efter yderligere 14 dage vurderes be-
hovet for en tredje sprøjtning.

•  Nyfremspiring af hanespore og skærm-
aks bekæmpes så sent som muligt (maj-
sens 8-bladstadium).

Middelvalg
•  Storkenæb bekæmpes ved at tilsætte 

Fighter 480 eller Harmony SX. 
•  Ærenpris bekæmpes med Callisto.
•  MaisTer anvendes mod græsukrudt i 

anden sprøjtning, med mindre der alle-
rede ved første sprøjtning er fremspiret 
græsser.

•  MaisTer bekæmper kvik, hanespore og 
grøn skærmaks (indtil majsens 8-blad-
stadium).

•  Grå bynke og tidsler bekæmpes ved 
tredelt behandling med Callisto.

•  Kvik bekæmpes med MaisTer, når 
kvikskuddene har tre til fire blade, dvs. 
ved anden og tredje sprøjtning.

Radrensning
•  Radrensning efter første eller anden 

sprøjtning vil ofte være mest effektiv 
til ’oprydning’, hvor kemisk bekæm-
pelse ikke har været tilstrækkelig.

•  På arealer med en beskeden ukrudts-
bestand kan en til to radrensninger er-
statte anden sprøjtning. 

Strategi
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Majs

Analysemetoder
I majsforsøgene er NIR metoden anvendt til 
bestemmelse af indholdet af råprotein, træ-
stof, NDF, iNDF, stivelse og sukker i tørstof 
samt til bestemmelse af fordøjelighedskoef-
ficienten FK organisk stof. FK organisk stof 
er kalibreret til EFOS metoden, enzymop-
løseligt organisk stof og er korrigeret til in 
vivo.
 FK NDF er beregnet ud fra fordøjelighe-
den af organisk stof ud fra en antagelse om, at 
ufordøjeligt organisk stof er ufordøjelige cel-
levægge i foderet samt udskilt endogent stof 
fra dyret.
 I alle forsøg er beregnet foderværdi og ud-
bytte, både efter det traditionelle fodervur-
deringssystem og det nye fodermiddelvurde-
ringssystem NorFor.

Sortsforsøg

Sorter i afprøvning til helsæd
Årets landsforsøg med sorter af majs til hel-
sæd har omfattet 101 sorter, der ses i tabel 
2.

Forsøgsbetingelser
Alle sorter er afprøvet i samme forsøgsserie 
på syv lokaliteter.
 Forfrugten er majs i alle forsøgene. Forsø-
gene er sået i perioden fra 17. til 27. april på 
75 cm rækkeafstand. Frøafstanden er planlagt 
til 12 cm, svarende til 11 frø pr. m2.
 I forhold til måleblandingen i 2008 er Ro-
salie udskiftet med NK Bull.
 Seks forsøg er tilført husdyrgødning. Forsø-
gene er i øvrigt tilstræbt gødsket efter Plante-
direktoratets kvælstofnormer til majshelsæd. 
Ved såning er der placeret 150 kg NP 20-10-0 
m. S pr. ha. Tre forsøg er vandet.
 Høsten er sket i perioden fra 17. september 
til 14. oktober. Det er tilstræbt at høste forsø-
gene ved et tørstofindhold på 30 til 32 procent 
i måleblandingen, dog senest midt i oktober.
 Måleblandingen i forsøgene er en sorts-
blanding af sorterne Anvil, Banguy, NK Bull 
og Ravenna.

Vækstbetingelser
Fremspiringen har generelt været hurtig i det 
varme vejr i april. Der har været kølige perio-
der i maj og juni. I disse perioder har majsen 
udviklet sig langsomt. Omkring 1. juli har det 
været tørt, og på dette tidspunkt er tre af for-
søgene vandet. I juli og august har det været 
varmt med tilstrækkelige mængder nedbør. 
Under disse favorable vækstbetingelser har 
majsen udviklet sig hurtigt. Majsen har blom-
stret en til to uger tidligere end normalt, og 
bestøvningen har været god. September har 
været varm, og især på Øerne har det været 
meget tørt. Høsten af majshelsæd er startet 
midt i september, hvilket er lidt tidligere end 
normalt. Der er høstet store udbytter med en 

Højere end normalt
Fra normalt indtil 10 pct. lavere end normalt
Mere end 10 pct. lavere end normalt

Beskrivelse af farvemarkering

www.planteinfo.dk

Majsvarmeenheder

Region
Akkumulerede MVE fra 15/4 til 15/10

2009 1971-1990 2009 i procent
af 1971-1990

Nordjylland 2.542 2.284 111
Midt- og Vestjylland 2.637 2.337 113
Østjylland 2.680 2.403 112
Sydjylland 2.759 2.379 116
Øerne 2.886 2.555 113
Bornholm 2.741 2.352 117

Figur 3. Majsvarmeenheder 2009 fra 15. april 
til 15. oktober i forhold til 20-års gennemsnit-
tet 1971 til 1990.
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Majs

middel foderværdi. Indholdet af stivelse er 
højt, mens fordøjeligheden af cellevæggene 
er lidt under middel.
 I figur 3 ses summen af majsvarmeenheder 
i vækstperioden fra 15. april til 15. oktober.
 I alle egne af landet har der været betydeligt 
flere majsvarmeenheder end 20-års gennem-
snittet 1971 til 1990. I forhold til normalen har 
det været varmest på Bornholm og i Sydjyl-
land med henholdsvis 17 og 16 procent flere 
majsvarmeenheder. Døgnbidraget til majsvar-
meenhederne beregnes ud fra minimum- og 
maksimumtemperaturen og er større end nul, 
hvis minimumtemperaturen er over 4,4 grader 
C, eller hvis maksimumtemperaturen er over 
10 grader C. Se beregningen af majsvarme-
enheder i afsnittet Sorter, anmeldere, priser, 
midler og principper.

Resultater
Tabel 2 viser en samlet oversigt over tørstof-
indhold, tørstoffets sammensætning og de op-
nåede udbytter.
 Sorterne er rangeret efter indhold af tørstof, 
således at sorten med det højeste tørstofind-
hold står øverst i tabellen, og sorten med det 
laveste tørstofindhold står nederst.
 Tørstofindholdet i måleblandingen er i gen-
nemsnit af forsøgene højere end det ønske-
lige, i et forsøg lidt under 30, i tre forsøg lidt 
over 32 procent og i to forsøg på Øerne godt 
40 på grund af de ekstremt tørre forhold.
 Udbytteniveauet er højt i forsøgene og hø-
jest i forsøgene på Sjælland og på Fyn.
 Udbyttet af afgrødeenheder varierer blandt 
de 100 afprøvede sorter mellem 126,5 og 
159,3 afgrødeenheder pr. ha. 18 sorter gi-
ver et signifikant større udbytte af afgrøde-
enheder end måleblandingen. Blandt de hø-
jestydende sorter er de dyrkede sorter Aastar 
og Ambrosini samt de nye sorter KXA 8113, 
LZM 158/72 og ES Fortran. 13 sorter giver et 
signifikant mindre udbytte end måleblandin-
gen.
 Udbyttet af tørstof varierer mellem 149,3 
og 186,4 hkg pr. ha. 32 sorter giver et signi-
fikant større tørstofudbytte end måleblandin-
gen. Sorterne KXA 8113, Ambrosini og An-
jou 277 giver det største udbytte.
 Indholdet af råprotein er middelhøjt og lig-

ger for alle sorter og på alle lokaliteter i inter-
vallet 7,0 til 10,3 procent af tørstof.
 Indholdet af stivelse ligger på et højt niveau. 
Indholdet af sukker er normalt. Indholdet af 
NDF er normalt, men FK NDF er forholdsvis 
lavt. På trods af den ret lave NDF betyder det 
høje indhold af stivelse, at foderværdien lig-
ger på et middel niveau. Sorterne Aastar og 
Atrium har den bedste kombination af en høj 
foderværdi og en høj FK NDF.
 Yderst til højre i tabellen er beregnet udbyt-
te og foderværdi efter det nye fodermiddel-
vurderingssystem NorFor. Der er en god sam-
menhæng mellem kg tørstof pr. FE og NELp20 
pr. kg tørstof samt mellem udbyttet af afgrø-
deenheder og udbyttet af NELp20. Dog værdi-
sætter NorFor NDF-fraktionen højere end det 
traditionelle system. Det betyder blandt andet, 
at sorter med en høj andel af NDF får en høje-
re foderværdi og et større udbytte af NELp20. 
Derfor er forholdstallet for udbytte af NELp20 
lidt højere for nogle sorter og lidt lavere for 
andre sorter end forholdstallet for udbytte af 
foderenheder.
 De øverste sorter til og med Hawk i tabel 2 
kan i årets forsøg betegnes som meget tidlige 
sorter. Sorten Kaspian har været den absolut 
tidligste sort i afprøvningen og har været be-
tydeligt tidligere end den næsttidligste sort. 
Den kombinerer samtidig et pænt udbytte med 
en høj foderværdi og en høj FK NDF. Blandt 
de øvrige meget tidlige sorter i afprøvningen 
kombinerer sorterne Artist og Adept et stort 
udbytte med en høj foderværdi og en høj FK 
NDF. Blandt disse sorter har Artist været den 
tidligste, og Adept giver det største udbytte.
 Sorterne fra og med LZM 158/71 til og med 
sorten Agiraxx kan i årets forsøg betegnes 
som tidlige sorter. I denne gruppe giver sor-
terne LZM 158/71, PR 39V43 og KXA 7008 
det største udbytte, og sorten LZM 158/71 har 
den bedste kombination af et stort udbytte, en 
høj foderværdi og en høj FK NDF.
 Sorterne fra og med NX00166 til og med 
Ambrosini kan i årets forsøg betegnes som 
middeltidlige sorter. I denne gruppe giver sor-
terne Aastar, KXA 8113, LZM 158/72, Am-
brosini, ES Fortran, KXA 7305, Ampezzo og 
Azelo det største udbytte, hvor Aastar giver 
det største udbytte i såvel denne gruppe som 
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i hele afprøvningen. Sorterne Aastar, LZM 
158/72 og Atrium kombinerer et stort udbytte 
med en høj foderværdi og en høj FK NDF.
 Sorterne fra og med DKC 3090 og nedef-
ter i tabel 2 kan betegnes som sildige sorter. 
I denne gruppe har sorten LZM 158/73 den 
bedste kombination af et stort udbytte, en høj 
foderværdi og en høj FK NDF.
 I tabel 3 er vist en samlet oversigt over de 
registrerede dyrkningsegenskaber. I tabellen 
er sorterne arrangeret efter faldende tørstof-
procent på samme måde som i tabel 2. I juli 
er der målt plantehøjde, og majsens dækning 
af jordoverfladen er bedømt. Bedømmelsen er 
foretaget for at få et indtryk af sorternes kon-
kurrenceevne over for ukrudt, hvilket især har 
betydning i den økologiske dyrkning. Plante-
højden har varieret fra 93 til 134 cm og afgrø-
dedækningen fra 32 til 61 procent.
 Der har kun været en svag sammenhæng 
mellem plantehøjden og vurderingen af, hvor 
godt sorterne har dækket jordoverfladen.
 Sorterne Treasure, SUM 1961, Tiberio, 
AGZ 8108, Paddy, Beethoven, Ampezzo og 
Award har haft den største dækning af jorden i 
begyndelsen af juli. Sorterne Tiago, Claxxon, 

Formula og Aastar har haft den mindste dæk-
ning.
 Plantehøjden ved høst har været lavere end 
normalt. En tredjedel af sorterne har været la-
vere end måleblandingen. 14 sorter har været 
mere end 20 cm højere end måleblandingen. 
Sorterne KXA 6306, Farmduo, KXA 8114 og 
SUM 1961 har været mere end 30 cm højere 
end måleblandingen. Ved høst har der været 
lejesæd i fem af forsøgene. Mest lejesæd er 
konstateret i sorterne Cerruti, Katy, Duo 7103 
og NK Falkone, der hver får karakteren 3 i et 
forsøg. 
 Der er ikke større forskelle på karaktererne 
for sorternes kulderesistens. Der har været stor 
tendens til dannelse af sideskud i fire forsøg. 
Flest sideskud har der været i sorten Aastar 
med sideskud på 21 procent af planterne samt 
i sorterne NK Bull, PR39R60, Hawk og NX 
00047 med sideskud på 11 til 14 procent af 
planterne.
 Hanblomsten er begyndt blomstringen i 
alle sorter i perioden fra 19. juli til 2. august, 
hvilket er få dage tidligere end normalt.
 Ved høst er der kun konstateret mindre fore-
komster af bladplet, mest i sorterne Chavoxx, 
RH 0720 og Duo 7103. Der er kun registreret 
sporadiske forekomster af majsbrand i forsø-
gene.
 Ved høst er det optalt, hvor mange af kol-
berne der har haft en blottet kolbespids. Blandt 
de afprøvede sorter har andelen i gennemsnit 
af forsøgene varieret mellem 1 og 86 procent. 
Sorterne Kaspian, Cerruti, ES Regain, KXA 
7006, KXA 7008, Lapriora og Ravenna har 
haft flest blottede kolbespidser, mens knap en 
tredjedel af sorterne har haft mindre end 10 
procent. Antallet af kolber med synlige an-
greb af Fusarium er talt op lige før høst. Før 
bedømmelsen er foretaget, er svøbbladene 
trukket helt ned på kolberne. Der er registreret 
forekomster af Fusarium i fire af forsøgene. 
Der er registreret Fusarium på 0 til 8 procent 
af kolberne, mest på sorterne ES Marco, NX 
00176, ES Regain og KXA 7305, som har haft 
forholdsvis mange åbne kolbespidser.
 I et af forsøgene er der registreret Fusarium 
på stænglerne i mange af sorterne. Mest i sor-
terne Ludixx, EGZ 8108 og ES Marco. Kun i 
sorten Abbot er der i ingen af de enkelte for-

I 2009 har jordfygning skadet en del majs-
marker på lette jordtyper under vindudsatte 
forhold. Skade som følge af jordfygning kom-
mer majsplanterne aldrig helt over, også selv 
om skaden kun er delvis. Forebyggende foran-
staltninger kan være pløjefri dyrkning, såning 
af majs direkte efter pløjning med jordpakker 
eller såning af 50 kg vårbyg pr. ha før såning 
af majsen. Vårbyggen sprøjtes væk med Mais-
Ter i en af de planlagte ukrudtssprøjtninger. 
(Foto: Jørgen Ravn, Gefion).
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Tabel 2. Majssorter til helsæd. (U1, U2, U3)

Majs 
Pct. 
tør-
stof

Pct. af tørstof

FK
NDF

FK 
org. 
stof

Kg 
tør-
stof 
pr. 
FE

 Udb. og merudb. pr. ha 
 Fht. 
for 
ud-

bytte 
af a.e. 

NorFor

sti-
velse 

suk-
ker NDF

hkg 
tør-
stof

hkg 
sti-

velse
a.e.

g 
iNDF 
pr. kg 
NDF

NELp20, 
MJ pr. 

kg
tørstof

Udb. og 
merudb.,  
NELp20,
 GJ pr. 

ha

Fht. for
 udb. af 
NELp20

2009. 7 forsøg
Måleblanding1) 34,9 37,1 6,7 38,2 57,1 74,4 1,18 166,9 62,0 141,4 100 174 6,35 106,0 100
Kaspian 44,7 42,8 2,7 36,2 59,7 76,5 1,12 -13,2 3,8 -4,3 97 153 6,59 -4,8 95
LZM158/88 43,0 41,4 4,0 36,1 57,8 75,8 1,14 -11,9 2,2 -5,0 96 178 6,49 -5,4 95
Artist 42,0 40,8 3,3 37,7 60,2 76,0 1,14 -12,2 1,2 -5,7 96 140 6,55 -4,6 96
Celebration 41,6 40,2 4,1 37,4 58,2 75,3 1,15 -7,0 2,3 -2,8 98 176 6,45 -2,9 97
 LZM 158/86 41,3 39,2 3,5 38,6 56,4 74,0 1,19 -6,3 1,0 -6,9 95 187 6,30 -4,9 95
MAS 09A 41,1 39,4 4,0 38,5 57,5 74,5 1,17 -13,6 -1,6 -10,8 92 178 6,38 -8,2 92
KXA 7006 41,1 39,7 3,7 38,4 57,8 74,8 1,16 -11,9 -0,5 -8,3 94 164 6,42 -6,5 94
LG 3181 40,6 40,7 3,4 37,8 57,4 74,9 1,16 -8,9 2,3 -5,1 96 170 6,43 -4,4 96
ES Regain 40,2 37,6 4,8 39,5 56,2 73,5 1,21 -4,4 -0,8 -6,6 95 196 6,26 -4,4 96
Adept 40,2 40,2 4,4 37,3 59,9 76,0 1,14 -4,9 3,2 0,4 100 147 6,53 -0,2 100
Hawk 40,1 38,0 4,3 40,0 56,7 73,5 1,21 -14,3 -4,0 -14,9 89 200 6,25 -10,6 90
Abbot 40,1 40,1 4,0 37,0 55,9 74,5 1,18 0,2 5,1 0,7 100 199 6,33 -0,2 100
LZM 158/71 39,7 39,4 5,2 37,1 59,6 75,9 1,14 4,0 5,4 8,3 106 140 6,53 5,6 105
LZM 158/84 39,4 38,8 4,4 38,3 56,1 74,1 1,19 -5,0 0,9 -4,9 97 185 6,32 -3,7 97
Treasure 39,3 41,4 3,7 36,5 58,7 75,8 1,14 -6,2 4,5 -0,8 99 182 6,47 -2,0 98
Utopia 39,3 40,7 4,3 36,2 58,8 76,1 1,13 -6,3 3,3 0,8 101 173 6,51 -1,5 99
Tweedi CS 39,3 39,1 3,8 38,8 57,6 74,4 1,18 -17,6 -3,5 -14,6 90 174 6,37 -10,9 90
Kreel 39,2 38,8 5,0 39,0 57,4 74,3 1,18 1,1 3,1 0,7 100 163 6,39 1,3 101
Astiano 39,2 40,9 5,4 35,2 58,5 76,4 1,13 -5,6 4,0 1,9 101 146 6,57 0,0 100
Chalice 39,1 38,9 4,6 39,1 57,9 74,5 1,17 -11,4 -1,5 -9,1 94 172 6,39 -6,6 94
MAS 08G 38,8 38,7 4,6 37,9 57,1 74,6 1,17 -11,3 -1,7 -7,9 94 158 6,42 -6,1 94
Klaymore 38,7 38,7 4,9 38,0 56,0 74,2 1,18 -2,3 1,7 -1,8 99 183 6,34 -1,6 98
PR39R60 38,6 39,3 5,5 36,7 57,0 75,1 1,16 -4,2 1,9 -1,1 99 175 6,41 -1,7 98
KXA8006 38,5 40,1 4,2 37,6 57,7 75,1 1,15 -2,4 4,0 1,2 101 160 6,47 0,5 100
Richti CS 38,5 38,6 4,1 38,8 58,7 74,8 1,18 -10,2 -1,6 -8,4 94 158 6,40 -5,7 95
PR39V43 38,4 40,5 6,9 33,9 55,2 75,9 1,12 -0,5 5,4 6,6 105 182 6,49 2,1 102
Lapriora 38,1 40,3 4,6 35,5 55,8 75,2 1,15 -2,1 4,5 1,6 101 180 6,41 -0,3 100
Paddy 38,1 39,4 4,6 38,7 57,0 74,2 1,19 6,8 6,5 5,2 104 189 6,34 4,2 104
Ormeau 38,1 41,2 4,3 34,9 58,2 76,4 1,13 -0,8 6,4 5,7 104 163 6,52 2,3 102
KXA7008 38,0 39,0 5,3 38,0 56,7 74,5 1,17 7,9 6,2 7,4 105 161 6,40 5,9 106
RH08040 38,0 40,2 4,5 37,0 58,8 75,7 1,14 -0,6 4,9 3,9 103 140 6,52 2,5 102
NX00176 38,0 38,1 4,3 39,5 58,8 74,5 1,19 -11,8 -2,8 -10,5 93 161 6,38 -7,0 93
Kontender 37,9 38,7 5,1 38,2 55,7 74,0 1,19 5,4 4,6 3,9 103 170 6,35 3,3 103
Beethoven 37,5 38,1 5,4 39,2 56,8 74,0 1,19 3,6 3,1 2,1 101 183 6,33 2,0 102
RH0720 37,5 36,2 6,3 40,0 55,8 73,2 1,21 -7,4 -4,2 -9,3 93 173 6,28 -5,9 94
Anvil 37,4 38,8 4,8 37,8 56,5 74,5 1,17 3,0 3,9 3,3 102 194 6,34 1,6 102
Coryphee 37,4 39,0 5,4 36,6 55,5 74,6 1,16 1,2 3,5 3,0 102 169 6,39 1,5 101
Patrick 37,3 38,1 5,0 39,0 55,6 73,5 1,21 5,7 3,7 1,7 101 206 6,24 1,6 102
Duo 7103 37,2 37,5 6,7 37,8 59,5 75,5 1,15 -9,5 -2,9 -4,8 97 154 6,47 -4,1 96
Agiraxx 36,9 37,4 5,7 39,5 57,2 73,9 1,20 1,0 0,8 -1,1 99 171 6,32 0,2 100
NX00166 36,8 37,5 7,0 37,8 58,5 75,3 1,15 -4,0 -0,8 -0,1 100 167 6,44 -1,1 99
Fergus 36,7 35,5 6,6 40,7 55,2 72,5 1,24 0,9 -2,4 -5,7 96 187 6,18 -2,4 98
Atrium 36,7 39,4 6,7 36,0 60,9 76,9 1,12 2,5 4,7 9,8 107 125 6,62 6,2 106
LZM 158/75 36,7 37,3 6,1 39,5 58,2 74,3 1,19 8,6 3,5 6,2 104 158 6,37 5,8 105
Claxxon 36,6 36,5 6,9 39,2 56,4 73,8 1,19 -0,9 -1,4 -2,4 98 199 6,27 -1,9 98
Katy 36,5 36,7 4,8 41,6 57,1 72,9 1,22 0,4 -0,6 -4,4 97 193 6,23 -1,7 98
Azelo 36,5 37,6 5,6 39,1 58,9 74,8 1,17 11,0 4,9 10,6 107 145 6,44 8,5 108
X7W902 36,2 38,4 6,6 36,6 55,9 74,8 1,17 -5,4 0,1 -3,0 98 177 6,37 -3,1 97
NX00047 36,2 37,0 6,9 38,8 57,7 74,5 1,17 4,9 1,6 5,0 104 153 6,41 4,2 104
SUM 1844 36,0 36,5 6,9 39,5 55,1 73,0 1,22 7,4 1,6 1,9 101 183 6,24 2,7 103
Ravenna 35,9 39,8 5,0 37,3 59,9 76,0 1,14 -8,4 1,1 -2,4 98 159 6,52 -2,6 98
NK Jasmic 35,9 35,9 7,5 39,7 57,2 73,9 1,19 7,4 0,6 4,6 103 174 6,31 4,0 104
Chavoxx 35,9 38,0 6,0 37,9 59,2 75,4 1,16 -1,1 1,1 1,9 101 136 6,49 1,6 102
Pavarotti 35,8 37,2 5,8 39,4 59,5 74,9 1,17 -10,2 -3,6 -7,5 95 153 6,43 -5,1 95
Ampezzo 35,8 37,9 6,9 37,5 58,9 75,5 1,16 8,6 4,5 10,2 107 157 6,45 7,2 107
Dualto 35,8 36,2 8,1 38,4 59,0 75,1 1,16 0,4 -1,5 2,7 102 161 6,43 1,5 101
NK Bull 35,7 39,4 5,9 35,8 57,6 75,8 1,14 0,7 4,0 5,7 104 163 6,48 2,6 102
Formula 35,6 37,4 8,4 36,6 59,2 76,0 1,14 -0,7 0,2 5,0 104 144 6,53 2,5 102

fortsættes
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søg hverken registreret Fusarium på stængel 
eller i kolbe. Denne sort må betragtes som den 
mest resistente mod Fusarium. Forholdstallet 
for udbytte af afgrødeenheder samt fodervær-
dien i de seneste tre års forsøg med majssorter 
til helsæd fremgår af tabel 4.

Sorter til kernemajs
I 2009 er der gennemført fem forsøg med 16 
majssorter til kernemajs. Et forsøg er gennem-

ført på Lolland, et på Østfyn, et i Sydjylland 
og to i Midtjylland.
 Forsøgene er gennemført på JB 1 til 6.
 Forfrugten er majs i fire forsøg og korn i 
et forsøg. Fire forsøg er tilført husdyrgød-
ning, og et forsøg er tilført slam. Forsøgene er 
gødsket efter Plantedirektoratets normer for 
kvælstof til kernemajs.
 Det er tilstræbt at så 10 frø pr. m2. Forsø-
gene er sået fra 17. til 28. april og er høstet fra 

Majs 
Pct. 
tør-
stof

Pct. af tørstof

FK
NDF

FK 
org. 
stof

Kg 
tør-
stof 
pr. 
FE

 Udb. og merudb. pr. ha 
 Fht. 
for 
ud-

bytte 
af a.e. 

NorFor

sti-
velse 

suk-
ker NDF

hkg 
tør-
stof

hkg 
sti-

velse
a.e.

g 
iNDF 
pr. kg 
NDF

NELp20, 
MJ pr. 

kg
tørstof

Udb. og 
merudb.,  
NELp20,
 GJ pr. 

ha

Fht. for
 udb. af 
NELp20

Sustella 35,6 38,6 6,0 37,2 58,6 75,5 1,15 2,3 3,4 5,2 104 142 6,49 3,9 104
Saludo 35,5 38,2 5,6 37,6 57,0 74,7 1,17 8,8 5,1 8,6 106 189 6,35 5,6 105
Award 35,4 38,6 7,0 37,2 57,4 75,1 1,16 7,6 5,4 9,1 106 165 6,44 6,4 106
Podium 35,4 36,7 5,8 39,5 55,5 73,3 1,20 9,8 2,9 5,3 104 181 6,27 4,7 104
Castro 35,4 36,5 6,7 39,5 57,3 74,0 1,19 9,6 2,4 6,5 105 177 6,32 5,5 105
Fabregas 35,3 35,7 5,7 41,8 53,7 71,4 1,27 11,9 1,9 -0,1 100 204 6,07 2,6 102
RH0741 35,1 37,5 6,3 38,4 57,2 74,5 1,18 -1,0 0,3 -0,6 100 145 6,41 0,2 100
Mas 15A 35,1 35,6 7,4 39,5 55,9 73,4 1,21 -2,7 -3,6 -5,4 96 174 6,27 -3,1 97
EGZ 8108 35,1 35,4 6,9 40,4 55,7 72,9 1,21 4,8 -1,2 0,1 100 177 6,25 1,3 101
PR39N39 35,1 38,0 8,5 35,4 54,7 74,9 1,16 5,0 3,4 7,2 105 178 6,39 3,9 104
Aastar 34,9 37,3 8,0 36,9 61,4 76,7 1,12 11,6 4,6 17,9 113 116 6,62 12,3 112
KXA 8113 34,9 38,4 5,4 38,2 55,6 73,9 1,19 19,5 9,7 15,2 111 169 6,33 12,1 111
Cerruti 34,8 40,3 4,7 36,0 60,5 76,7 1,13 -9,0 1,6 -1,3 99 139 6,58 -2,1 98
Aphrodite 34,8 36,4 6,9 38,8 56,1 73,7 1,20 12,6 3,4 8,4 106 147 6,34 7,7 107
ES Ration 34,7 35,6 8,0 39,2 60,3 75,3 1,15 -2,4 -3,5 1,0 101 141 6,48 0,5 100
MAS 17E 34,6 36,3 7,2 38,5 56,1 73,9 1,19 8,1 1,6 5,3 104 155 6,33 4,8 105
Koloris 34,5 37,2 7,1 37,6 57,6 75,0 1,16 8,3 3,1 9,7 107 157 6,43 6,7 106
KXA 8114 34,5 34,3 6,4 42,3 52,7 70,7 1,29 11,0 -0,9 -3,0 98 205 6,02 1,1 101
Sue 34,3 37,2 6,9 37,4 56,6 74,7 1,17 2,4 0,9 2,7 102 155 6,38 2,0 102
Tiberio 34,3 35,2 6,9 40,5 54,8 72,4 1,23 8,0 -0,4 0,6 100 183 6,19 2,2 102
NK Falkone 34,3 36,3 6,2 39,8 57,9 74,1 1,19 4,3 0,1 2,2 102 155 6,35 2,7 103
ES Fortran 34,3 36,0 8,2 38,6 57,8 74,6 1,17 12,5 2,7 12,0 108 150 6,41 9,0 108
LZM 158/72 34,3 37,4 7,6 38,1 60,4 75,8 1,15 12,0 4,9 14,6 110 122 6,55 11,1 110
Ambrosini 34,1 36,1 6,5 39,8 55,7 73,3 1,20 18,6 5,0 12,5 109 177 6,27 10,2 110
Banguy 33,7 36,3 8,2 37,6 58,1 75,1 1,17 2,6 -0,4 4,0 103 162 6,41 2,6 102
DKC 3090 33,7 35,6 7,7 39,6 57,8 74,1 1,19 -4,8 -4,3 -5,2 96 148 6,36 -2,9 97
Tiago 33,6 33,4 10,2 39,6 56,0 73,4 1,21 7,9 -3,6 3,5 102 148 6,29 3,9 104
ES Marco 33,5 36,9 7,1 38,2 54,3 73,4 1,20 11,2 3,7 6,7 105 181 6,26 5,6 105
Sphinxx 33,4 36,0 8,7 38,1 56,6 74,3 1,18 5,1 0,0 4,6 103 140 6,40 4,0 104
EF 2914 33,3 34,1 7,0 42,1 56,4 72,4 1,24 7,2 -2,6 -0,7 100 152 6,23 2,5 102
Eduardo 33,3 35,0 6,1 41,6 56,5 72,6 1,23 -1,8 -4,2 -7,6 95 167 6,22 -3,3 97
SUM 1961 33,2 31,8 8,6 43,6 54,0 70,6 1,30 4,2 -7,5 -9,7 93 207 5,97 -3,8 96
Sunny 33,0 36,0 7,9 38,6 58,5 74,9 1,16 9,0 1,4 9,7 107 145 6,44 7,2 107
MAS 13L 33,0 35,9 8,2 37,9 57,3 74,7 1,17 -0,9 -2,4 0,7 100 153 6,40 0,2 100
Ludixx 32,8 35,5 7,7 38,8 55,7 73,6 1,20 2,0 -2,1 -1,1 99 170 6,28 0,0 100
LZM 158/73 32,6 36,6 8,0 38,2 60,8 75,9 1,14 7,3 1,8 10,8 108 112 6,56 8,3 108
LZM 158/51 32,5 36,0 8,0 38,7 57,7 74,5 1,18 11,8 2,4 10,3 107 147 6,39 8,3 108
PR39K13 32,2 37,0 7,6 37,8 54,1 73,5 1,20 0,4 -0,1 -1,9 99 207 6,24 -1,6 98
Farmduo 32,0 34,0 9,4 38,7 52,2 72,3 1,23 10,5 -1,7 2,3 102 206 6,11 2,5 102
Gilberto 31,7 33,9 7,9 40,2 56,4 73,1 1,22 -6,9 -7,8 -10,3 93 160 6,24 -6,2 94
Anjou 277 30,9 33,7 8,0 40,6 54,3 72,1 1,25 16,9 0,0 6,2 104 185 6,13 6,7 106
Suzy 29,8 31,5 9,2 42,7 55,9 71,8 1,26 9,0 -6,6 -1,6 99 177 6,11 1,5 101
LSD 6,1 4,3 7,2 21,2 0,12 4,7

1) Anvil, Ravenna, Banguy, NK Bull. 

Tabel 2. Fortsat
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Tabel 3. Majssorter til helsæd

Majs

Primo juli Før høst Karakter1) for
Planter 

med 
side-
skud, 
pct.

Dato for 
beg. 

blom-
string

af 
han-

blomst

Kolber 
med 

blottet 
spids, 
pct.

Majs-
brand, 

pct. 
planter 

med 
angreb

Blad-
plet, 
pct. 

dæk-
ning af 
blade

Fusarium,
pct. angrebne

plante-
højde, 

cm

pct. 
dæk-

ning af 
jord-
over-
flade

Planter, 
antal 
pr. m2

Kolber, 
antal 
pr. 

plante

Plante-
højde, 

cm
leje-
sæd

kulde-
resi-
stens

kol-
ber 

stæng-
ler

2009. 7 forsøg 6 fs. 6 fs. 6 fs.
Sortsblanding2) 118 53 11,1 1 210 0 8 4 22/7 25 0 0,4 3 1
Kaspian 111 43 11,3 1 205 0 8 0 22/7 86 0 0,4 4 3
LZM158/88 116 47 11,2 1 210 0 8 1 31/7 6 0 4 0 2
Artist 116 52 11,1 1,1 201 0 8 3 22/7 49 0 2 1 2
Celebration 117 47 10,9 1 209 0 8 1 24/7 11 0 0,4 1 4
 LZM 158/86 115 42 11,1 1 215 0 8 1 23/7 6 0 1 0 2
MAS 09A 117 52 10,8 1 207 0 8 0 23/7 12 0 0,02 0 2
KXA 7006 116 48 11,3 1 200 0 8 1 23/7 63 0 0,4 2 1
LG 3181 118 44 11,1 1 208 0 8 0 23/7 17 0 0,5 1 2
ES Regain 125 52 10,9 1,1 223 0 8 1 24/7 64 1 1 7 4
Adept 106 46 11,0 1,1 205 0 8 0 22/7 42 0 0,5 1 3
Hawk 118 52 10,9 1 211 0 8 12 19/7 10 0 3 1 1
Abbot 118 40 10,9 1 218 0 8 0 24/7 9 0 0,3 0 0
LZM 158/71 117 48 10,8 1 202 0 8 2 23/7 1 0 0,3 1 1
LZM 158/84 111 36 10,6 1 215 0 8 0 23/7 16 0 0,4 0 1
Treasure 128 61 10,9 1 211 0 8 5 21/7 20 0 0,9 4 0
Utopia 121 54 11,2 1 208 0 8 0 26/7 38 0 0,6 1 3
Tweedi CS 116 47 11,2 1 208 0 8 8 23/7 47 0 2 1 1
Kreel 116 42 11,3 1 219 0 8 0 25/7 30 0 0,09 1 0
Astiano 115 55 10,6 1 209 0 8 0 23/7 2 0 2 0 2
Chalice 121 51 10,9 1 213 0 8 7 22/7 8 0 4 0 4
MAS 08G 123 56 10,5 1,1 210 0 8 1 23/7 5 0 0,3 1 2
Klaymore 127 53 11,6 1 220 0 8 1 24/7 23 0 2 0 2
PR39R60 116 50 10,8 1 203 0 8 12 22/7 1 0 0,3 0 2
KXA8006 112 41 11,2 1 221 0 8 1 23/7 28 0 0,6 3 1
Richti CS 103 40 11,1 1 213 0 7 5 27/7 19 0 0,09 2 2
PR39V43 121 49 11,1 1 203 0 8 1 22/7 25 0 0,6 1 0
Lapriora 126 48 11,5 1 197 0 8 2 24/7 63 0 0,2 4 2
Paddy 120 58 10,7 1 213 0 8 0 25/7 5 0 0,9 0 2
Ormeau 111 39 11,1 1 217 0 8 8 23/7 21 0 0,3 1 1
KXA7008 112 41 11,1 1 213 0 8 0 25/7 63 1 0,3 0 0
RH08040 119 57 10,9 1 215 0 8 6 24/7 17 0 0,6 0 1
NX00176 112 48 11,1 1 205 0 8 2 25/7 29 0 0,3 8 1
Kontender 120 45 11,2 1 212 0 8 1 25/7 57 0 0,4 5 1
Beethoven 117 58 11,3 1 221 0 8 5 24/7 17 0 0,5 0 1
RH0720 117 56 11,0 1 224 0 8 0 24/7 23 0 6 2 3
Anvil 121 55 11,1 1 225 0 8 1 25/7 9 0 0,5 0 0
Coryphee 122 54 11,4 1 221 0 7 2 23/7 31 0 0,9 0 3
Patrick 110 40 10,9 1 212 0 8 0 30/7 13 0 1 0 0
Duo 7103 107 47 10,7 1 206 1 8 0 24/7 4 0 6 0 0
Agiraxx 112 47 10,9 1 221 0 8 1 27/7 37 0 4 2 0
NX00166 112 52 11,2 1 203 0 7 4 24/7 3 0 0,3 0 1
Fergus 117 55 10,9 1 233 0 8 0 24/7 18 0 0,4 0 2
Atrium 119 49 10,7 1 204 0 8 5 21/7 35 0 0,9 0 4
LZM 158/75 122 50 11,0 1 224 1 8 1 25/7 1 0 2 0 1
Claxxon 107 34 10,6 1 203 0 8 2 24/7 26 0 0,4 1 5
Katy 115 51 11,4 1 213 0 7 1 25/7 15 0 3 1 0
Azelo 117 54 11,1 1 218 0 8 1 25/7 1 0 0,3 1 4
X7W902 110 43 11,3 1 201 0 7 0 24/7 15 0 1 0 0
NX00047 117 48 11,1 1 217 0 8 11 24/7 24 0 0,5 4 0
SUM 1844 125 49 10,6 1 230 0 8 2 24/7 45 0 0,2 0 3
Ravenna 118 53 10,7 1 203 0 8 1 20/7 60 0 0,9 2 1
NK Jasmic 110 41 10,9 1 211 0 7 3 26/7 44 0 0,4 4 1
Chavoxx 102 56 10,9 1 207 0 7 3 26/7 11 0 5 0 4
Pavarotti 116 49 11,0 1 209 0 8 4 23/7 45 0 1 0 6
Ampezzo 123 57 11,1 1 212 0 8 0 27/7 28 0 0,9 0 5
Dualto 108 54 10,6 1 208 0 7 0 26/7 2 0 2 0 1
NK Bull 116 45 10,5 1 192 0 8 14 24/7 38 0 0,5 2 2

fortsættes
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20. oktober til 6. november. Forsøgsplan og 
resultater er vist i tabel 5. 
 I tre forsøg har der været tendens til leje-
sæd. Mest lejesæd er registreret i sorten Anjou 
256. Mindst lejesæd er registreret i sorterne 
Lapriora, Coryphee, Selti CS og Eleganza. 
Til kernemajs er det vigtigt, at sorterne har 
en god standfasthed, da kernemajs høstes tre 

til fire uger senere end helsæd. Der har været 
nedknækning af kolber i flere sorter, dog uden 
at kolberne er knækket helt af. Mest ned-
knækning af kolberne har der været i sorterne 
Aurelia, Coryhpee og Eleganza med 10 til 12 
procent.
 Sorternes evne til at dække kernerne med 
svøbblade har varieret fra 2 til 67 procent. Sor-

Majs

Primo juli Før høst Karakter1) for
Planter 

med 
side-
skud, 
pct.

Dato for 
beg. 

blom-
string

af 
han-

blomst

Kolber 
med 

blottet 
spids, 
pct.

Majs-
brand, 

pct. 
planter 

med 
angreb

Blad-
plet, 
pct. 

dæk-
ning af 
blade

Fusarium,
pct. angrebne

plante-
højde, 

cm

pct. 
dæk-

ning af 
jord-
over-
flade

Planter, 
antal 
pr. m2

Kolber, 
antal 
pr. 

plante

Plante-
højde, 

cm
leje-
sæd

kulde-
resi-
stens

kol-
ber 

stæng-
ler

Formula 108 35 10,9 1 200 0 8 4 21/7 1 0 1 0 2
Sustella 116 39 10,9 1 211 1 8 8 23/7 53 0 0,09 5 2
Saludo 122 51 11,0 1 235 0 8 2 25/7 5 0 0,3 0 2
Award 122 57 10,7 1 215 0 8 0 26/7 1 0 1 0 2
Podium 122 53 11,3 1 219 0 8 1 25/7 54 0 0,9 1 0
Castro 115 49 10,9 1 219 0 8 0 25/7 9 0 0,4 0 3
Fabregas 124 50 11,3 1 244 0 8 1 30/7 9 0 0,2 2 0
RH0741 112 53 10,6 1 220 0 7 8 26/7 9 0 0,7 0 1
Mas 15A 108 43 10,9 1 238 0 8 1 27/7 3 0 0,2 0 4
EGZ 8108 113 59 10,7 1 238 0 8 1 2/8 11 0 0,3 0 8
PR39N39 117 42 10,7 1 225 0 8 9 24/7 6 0 0,2 0 1
Aastar 117 35 11,2 1 201 0 8 21 24/7 1 0 0,4 0 2
KXA 8113 120 53 11,6 1 228 0 8 1 26/7 56 0 0,09 2 1
Cerruti 113 50 10,6 1 198 1 8 1 21/7 70 0 0,9 4 2
Aphrodite 121 53 11,4 1 229 0 9 3 25/7 31 0 0,3 2 2
ES Ration 107 37 10,4 1 199 0 8 0 287 16 0 2 2 1
MAS 17E 114 45 11,1 1 222 0 8 0 27/7 54 0 0,5 1 3
Koloris 106 36 10,7 1 224 0 7 1 27/7 58 0 0 6 0
KXA 8114 123 53 11,5 1 250 0 7 0 '29/7 54 0 0,3 1 2
Sue 109 43 11,2 1 208 0 7 1 29/7 15 0 0,3 1 0
Tiberio 117 60 11,0 1 234 0 7 1 287 11 0 0,3 0 2
NK Falkone 112 46 11,1 1 216 0 8 2 '29/7 40 0 1 1 1
ES Fortran 115 40 11,2 1 214 0 8 0 '29/7 35 0 0,2 1 3
LZM 158/72 121 48 10,9 1 215 0 8 6 26/7 9 0 3 0 3
Ambrosini 118 52 11,3 1 227 0 8 0 287 32 0 0,3 1 1
Banguy 119 51 11,2 1 204 0 8 0 24/7 5 0 3 0 5
DKC 3090 114 46 10,7 1 215 0 7 0 27/7 11 0 1 0 4
Tiago 123 32 10,8 1 232 0 8 1 26/7 31 0 0,09 5 1
ES Marco 116 38 10,3 1,2 233 0 8 3 27/7 56 0 1 8 1
Sphinxx 102 38 10,8 1 210 0 7 0 29/7 9 0 0,4 1 2
EF 2914 121 51 11,3 1 232 0 8 0 287 3 0 2 0 2
Eduardo 108 39 10,4 1 232 0 7 2 '29/7 38 0 1 1 2
SUM 1961 134 60 11,0 0,9 250 1 8 0 31/7 20 0 0,09 0 8
Sunny 108 39 10,5 1 208 0 8 0 30/7 34 0 0,3 2 1
MAS 13L 101 41 10,8 1 213 0 7 0 30/7 21 0 0,3 0 4
Ludixx 109 50 10,8 1 226 0 8 4 27/7 5 0 0,2 1 6
LZM 158/73 111 42 10,6 1 218 0 8 7 27/7 21 0 0,8 1 2
LZM 158/51 112 48 11,1 1 212 0 7 0 31/7 9 0 1 0 3
PR39K13 114 48 10,3 1 219 0 8 0 24/7 4 0 0,9 0 0
Farmduo 115 52 11,1 1 245 0 8 5 27/7 31 0 0,3 1 2
Gilberto 107 48 10,7 0,9 229 0 7 0 30/7 28 0 0,3 0 4
Anjou 277 104 41 11,0 1 238 0 8 0 30/7 26 0 0,7 0 4
Suzy 105 41 10,7 1,1 220 0 8 0 30/7 7 0 0,4 0 0

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd, 10 = helt i leje.
2) Anvil, Banguy, NK Bull, Ravenna.

Tabel 3. Fortsat
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terne NK Falkone, Lapriora og NK Ravello har 
haft mere end 40 procent udækkede kolbespid-
ser. I tre af forsøgene analyseres sorterne for 
indhold af fusariumtoksinerne DON og ZEA 
i kernerne. I alle prøver er indholdet af DON 
og ZEA under de vejledende grænseværdier. 
Grænseværdien i fuldfoder med 88 procent 

Majs
FK NDF Kg tørstof pr. FE Fht. for udbytte 

af a.e.

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Måleblanding1), a.e. pr. ha 115,7 140,7 141,4
Måle- 
blanding1) 58,9 60,8 57,1 1,23 1,15 1,18 100 100 100
Aastar 60,2 63,4 61,4 1,20 1,13 1,12 112 110 113
Ambrosini 55,8 57,4 55,7 1,25 1,18 1,20 111 108 109
Azelo 58,8 61,8 58,9 1,25 1,15 1,17 106 111 107
Atrium 59,6 63,2 60,9 1,20 1,11 1,12 112 109 107
Saludo 57,5 60,3 57,0 1,23 1,13 1,17 110 111 106
Aphrodite 56,4 59,6 56,1 1,24 1,17 1,20 111 110 106
Award 58,0 60,7 57,4 1,23 1,14 1,16 111 111 106
Formula 59,5 62,8 59,2 1,20 1,10 1,14 108 108 104
Paddy 58,5 61,2 57,0 1,24 1,15 1,19 110 108 104
NK Bull 57,9 60,7 57,6 1,19 1,11 1,14 112 110 104
Banguy 58,6 60,7 58,1 1,20 1,15 1,16 104 102 103
NK Jasmic 57,8 59,6 57,2 1,23 1,15 1,19 107 111 103
Farmduo 53,1 55,6 52,2 1,28 1,19 1,24 109 105 102
Anvil 57,8 59,7 56,5 1,21 1,14 1,17 112 109 102
Patrick 56,9 59,2 55,6 1,27 1,16 1,21 104 104 101
Beethoven 57,4 59,2 56,8 1,25 1,17 1,19 107 108 101
Astiano 57,5 61,7 58,5 1,23 1,12 1,12 108 105 101
Adept 61,2 63,7 59,9 1,19 1,09 1,14 106 103 100
Treasure 59,5 61,1 58,7 1,21 1,14 1,14 102 98 99
Cerruti 61,2 64,0 60,5 1,18 1,12 1,12 103 101 99
Klaymore 57,1 59,5 56,0 1,24 1,15 1,18 106 105 99
PR39K13 54,2 57,1 54,1 1,28 1,15 1,20 106 107 99
Ravenna 60,0 62,8 59,9 1,21 1,12 1,14 96 101 98
Claxxon 57,7 60,9 56,4 1,22 1,12 1,19 105 105 98
Kaspian 60,3 62,4 59,7 1,15 1,10 1,12 100 99 97
LG 3181 56,9 61,1 57,4 1,23 1,12 1,16 96 102 96
Fergus 57,1 59,6 55,2 1,24 1,17 1,24 100 106 96
Artist 60,2 63,9 60,2 1,20 1,10 1,14 102 102 96
ES Regain 57,5 60,6 56,2 1,22 1,12 1,20 104 104 95
Pavarotti 59,9 62,8 59,5 1,20 1,13 1,17 107 104 95
Chalice 57,7 61,6 57,9 1,25 1,14 1,17 99 102 94
MAS 09A 58,3 60,5 57,5 1,21 1,16 1,17 101 98 92
Hawk 57,5 60,2 56,7 1,26 1,13 1,21 95 100 89
Sunny 61,1 58,5 1,13 1,16 106 107
Ampezzo 61,8 58,9 1,11 1,16 111 107
Koloris 60,5 57,6 1,13 1,16 114 107
Castro 61,0 57,3 1,16 1,19 109 105
ES Marco 57,4 54,3 1,18 1,20 111 105
Ormeau 61,3 58,2 1,12 1,13 105 104
Sustella 61,5 58,6 1,13 1,15 108 104
Podium 59,5 55,5 1,14 1,20 109 104
Sphinxx 58,9 56,6 1,16 1,18 109 103
Dualto 60,5 59,0 1,15 1,16 108 102
Sue 58,5 56,6 1,15 1,17 109 102
ES Ration 62,8 60,3 1,12 1,15 104 101
Chavoxx 61,5 59,2 1,13 1,15 106 101
Utopia 61,2 58,9 1,13 1,13 106 101
Kreel 60,9 57,4 1,13 1,18 103 100
NX00166 60,5 58,5 1,13 1,15 105 100
Abbot 59,0 55,9 1,15 1,18 106 100
Tiberio 58,1 54,8 1,17 1,23 111 100
Ludixx 58,9 55,7 1,13 1,21 109 99
Celebration 60,4 58,2 1,15 1,15 101 98
Duo 7103 61,7 59,5 1,14 1,15 103 97
Katy 60,7 57,1 1,16 1,22 110 97
DKC 3090 61,5 57,8 1,13 1,19 104 96
LZM158/88 61,2 57,8 1,12 1,14 104 96
Mas 15A 60,2 55,9 1,14 1,21 107 96
Richti CS 61,5 58,7 1,13 1,18 106 94
NX00176 60,6 58,8 1,15 1,19 100 93

Majs
FK NDF Kg tørstof pr. FE Fht. for udbytte 

af a.e.

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

KXA 8113 55,6 1,19 111
LZM 
158/72 60,5 1,14 110
ES Fortran 57,8 1,17 108
LZM 
158/73 60,8 1,14 108
LZM 
158/51 57,7 1,18 107
LZM 
158/71 59,6 1,14 106
Kougar 56,7 1,17 105
PR39N39 54,7 1,16 105
PR39V43 55,2 1,12 105
Anjou 277 54,3 1,25 104
LZM 
158/75 58,2 1,19 104
MAS 17E 56,1 1,19 104
NX00047 57,7 1,17 104
Kontender 55,7 1,19 103
RH08040 58,8 1,14 103
Coryphee 55,5 1,16 102
NK Falkone 57,9 1,19 102
Tiago 56,0 1,21 102
KXA8006 57,7 1,15 101
Lapriora 55,8 1,15 101
MAS 13L 57,3 1,17 101
SUM 1844 55,1 1,21 101
EGZ 8108 55,7 1,21 100
Fabregas 53,7 1,26 100
RH0741 57,2 1,18 100
Agiraxx 57,2 1,20 99
EF 2914 56,4 1,24 99
PR39R60 57,0 1,16 99
Suzy 55,9 1,26 99
KXA 8114 52,7 1,28 98
X7W902 55,9 1,17 98
LZM 
158/84 56,1 1,19 97
Eduardo 56,5 1,23 95
LZM 
158/86 56,4 1,19 95
KXA 7006 57,8 1,16 94
MAS 08G 57,1 1,16 94
Gilberto 56,4 1,22 93
RH0720 55,8 1,21 93
SUM 1961 54,0 1,30 93
Tweedi CS 57,6 1,18 90

1) Anvil, Banguy, NK Bull, Ravenna. 

Tabel 4. Oversigt over flere års forsøg med majssorter til helsæd
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tørstof til svin er 900 μg DON pr. kg, 250 μg 
ZEA pr. kg til søer og slagtesvin og endelig 100 
μg ZEA pr. kg til smågrise og gylte. De højeste 
værdier i et enkelt forsøg for DON er målt i 
sorterne LG 3181 og Aphrodite med henholds-
vis 470 og 460 μg pr. kg tørstof. Den højeste 
værdi for ZEA er målt i Lapriora med 14 μg 
pr. kg tørstof. I de fleste prøver er indholdet af 
både DON og ZEA under detektionsgrænsen, 
som for DON er 50 μg pr. kg tørstof.
 Målesorten Lapriora giver 84,5 hkg kerne 
pr. ha med 15 procent vand eller 10.951 FEsv 

pr. ha. Der er ikke signifikant forskel på ud-
bytterne i de afprøvede sorter. I tre af forsøge-
ne analyseres sorterne for foderværdi til svin.

Billedet til venstre viser nødmodne majs-
planter med visne blade og hængende kolber. 
Billedet til højre viser en majskolbe fra de 
samme planter med mangelfuld udvikling af 
kernerne i den yderste del af kolben. Det kan 
skyldes angreb af bladsvampe eller tørke i pe-
rioden, hvor kernerne fyldes op. Det kan også 
skyldes underskud af kalium i den sidste del 
af vækstperioden. Kaliummangel får bladene 
til at visne nedefra, fordi planten mister evnen 
til at lukke læbecellerne. (Fotos: Martin Mik-
kelsen, Landscentret, Planteproduktion).

Tabel 5. Majssorter til kernemajs. (U4)

Majs
Plan-

ter 

pr. m2

Plante-
højde, 

cm

Kar. 
for 

leje-
sæd1)

Pct. 
planter 

med 
side-
skud

Pct. 
kolber 
ned-

knæk-
ket

Pct. 
kolber 
med 

blottet 
spids

Pct. 
vand 

i 
kerne

TKV2)

Fusarium, μg 
pr. kg tørstof Pct. af tørstof

EFOS 
svin

FEsv
pr.

100 kg 
tørstof

Udbytte og merudb. 
pr. ha

DON ZEA råpro-
tein

rå-
fedt

hkg 
kerne2)

hkg 
kerne, 

netto3)
FEsv 

2009. 5 forsøg  3 fs. 3 fs. 3 fs. 3 fs. 3 fs. 3 fs. 3 fs.
Lapriora 10,5 184 0 1 1 50 33,6 217 113 7 7,9 4,9 94 149,7 84,5 65,5 10.951
Aurelia 10,4 219 1 2 11 3 38,8 220 40 0 7,4 3,7 87,6 135,4 -2,7 -7,2 -1.430
Patrick 10,2 206 1 0 0 7 35,2 251 27 0 7,5 3,6 87,2 134,1 -0,6 -2,1 -1.347
Klaymore 10,4 224 1 2 5 33 34,2 231 0 0 7,7 3,6 89,5 138,5 2,4 1,2 -700
LG 3181 10,3 194 1 0 0 26 34,2 251 157 0 7,3 4,0 89,7 137,1 5,5 3,6 -284
Award 10,2 212 1 0 3 2 38,5 243 0 0 7,1 3,6 89,1 135,5 3,3 -2,6 -391
Coryphee 10,3 214 0 0 10 20 34,7 242 0 0 7,8 4,0 91,4 142,0 -1,5 -2,3 -962
Aphrodite 10,3 223 1 3 1 19 37,4 241 153 0 7,6 4,5 91,2 144,6 -2,5 -5,7 -804
Selti CS 10,4 202 0 2 1 21 38,9 206 40 0 7,7 3,6 87,2 132,8 -7,4 -10,7 -1.941
Abbot 10,2 204 1 0 2 7 35,2 238 0 0 4) 4) 4) 4) -6,6 -6,6 4)

Anjou 256 10,1 217 2 2 4 31 37,8 243 0 0 7,7 3,7 85,1 130,2 -6,4 -8,9 -2.264
Ricardinio 10,5 234 1 0 5 18 38,1 235 0 0 7,3 4,1 87,3 135,0 5,6 -0,6 -344
Eleganza 10,5 244 0 0 12 29 34,9 247 20 0 7,6 3,7 90,3 140,7 -3,4 -3,9 -1.489
NK Falkone 10,2 207 1 1 3 67 37,9 218 20 0 4) 4) 4) 4) 2,3 -2,7 4)

NK Ravello 10,0 206 1 0 5 47 35,9 232 20 0 4) 4) 4) 4) -2,7 -4,4 4)

LZM 158/51 10,5 205 1 1 3 38 39,3 222 30 0 7,7 4,1 88,7 139,7 4,4 -2,7 -132
LSD 7,0

1) Skala 1-10, 10 = helt i leje. 2) Med 15 pct. vand.
3)  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 95 kr. pr. hkg kerne med 15 pct. vand.
4) Analyser foreligger ikke p.t. De offentliggøres på www.sortinfo.dk, så snart de foreligger.
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Forholdstallet for udbytte, foderværdi samt 
vandprocent ved høst for de seneste to års for-
søg med majssorter til kernemajs fremgår af 
tabel 6.

Etablering

Plantetal i majs til kolbemajs, 2008 til 
2009
Der er gennemført fem forsøg med stigende 
mængder udsæd i kolbemajs. Forsøgene har 
ligget i tilknytning til og er sået samtidig med 
forsøgene med plantetal til kernemajs.
 Forsøgene er gødsket efter Plantedirektora-
tets normer for kvælstof til kernemajs. Sorten 
har været Lapriora. Forsøgene er sået fra 17. 
til 28. april og er høstet fra 12. til 20. oktober. 
I forsøgsled 1 til 5 har det været planen at så 
henholdsvis 7,0, 7,8, 8,9, 10,3 og 12,1 frø pr. 
m2, svarende til en frøafstand på henholdsvis 
19, 17, 15, 13 og 11 cm. Der er anvendt sam-
me indstillinger af såmaskinen i alle forsø-
gene. Rækkeafstanden har været 75 cm. Det 
har været planen at høste kolberne med svøb-
blade, når tørstofindholdet i disse har været 
minimum 55 procent.
 Resultater og forsøgsplan er vist i tabel 7.
 Antallet af planter pr. m2 har i gennemsnit 
af forsøgene varieret fra 7,7 til 12,1 planter 
pr. m2 og har i de enkelte forsøgsled været på 
samme niveau i alle forsøgene. Der har ikke 
været lejesæd i forsøgene.
 I fire forsøg er indholdet af tørstof over det 
ønskede minimumsniveau på 55 procent, og i 

Tabel 6. Oversigt over flere års forsøg med 
majssorter til kernemajs

Majs

Pct. vand
 i kerner

FEsv 
pr. 100 kg 

tørstof

Forholdstal 
for udbytte,

FEsv 

Forholdstal 
for udbytte,
hkg kerne

pr. ha1)

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Antal forsøg 5 5 3 3 3 3 5 5
Lapriora, 
hkg pr. ha 84,5 84,5
Lapriora 35,4 33,6 146,2 147,8 100 100 100 100
Award 39,1 38,5 141,0 140,9 98 96 96 104
Patrick 37,8 35,2 141,6 139,8 89 88 90 99
Coryphee 36,1 34,7 143,3 144,5 102 91 100 98
Aphrodite 36,3 37,4 140,8 146,2 97 93 100 97
Aurelia 38,9 38,8 141,4 139,8 95 87 94 97
LG 3181 34,2 139,9 97 107
Ricardinio 38,1 140,4 97 107
LZM 158/51 39,3 144,5 99 105
Klaymore 34,2 141,2 94 103
NK Falkone 37,9 2) 2) 103
NK Ravello 35,9 2) 2) 97
Eleganza 34,9 144,9 86 96
Anjou 256 37,8 138,6 79 92
Abbot 35,2 2) 2) 92
Selti CS 38,9 138,3 82 91

1) Af kerne med 15 pct. vand.
2)  Analyser foreligger ikke p.t. De offentliggøres på www.sortinfo.dk, 

så snart de foreligger.

Tabel 7. Plantetal i majs til kolbemajs. (U5, U6)

Majs Planter 
pr. m2

Kar. 
for 

leje-
sæd1)

Pct.
tørstof 

Pct. af tørstof

FK 
NDF

FK 
org. 
stof

Kg 
tørstof
pr. FE

Udb. og merudb. pr. ha

a.e. 
netto2)

NorFor

rå-
protein stivelse NDF hkg

tørstof 
hkg

stivelse a.e.
NELp20,
MJ pr. 
kg ts

Udb. og 
merudb., 
NELp20, 
GJ pr. ha

2009. 5 forsøg 
1. 7,7 0 61,6 9,1 69,9 16,3 73,4 87,5 0,86 100,9 70,6 117,7 106,0 7,90 79,7
2. 8,2 0 61,5 8,9 68,1 18,9 75,2 87,2 0,86 3,4 0,5 3,2 2,4 7,85 2,2
3. 8,7 0 61,9 8,5 67,1 18,1 73,3 87,0 0,87 5,5 0,9 4,7 3,2 7,82 3,5
4. 10,3 0 60,7 8,5 69,5 16,3 72,3 87,4 0,86 8 5,1 8,5 4,5 7,88 6,1
5. 12,1 0 60,0 8,2 71,2 17,5 73,1 87,1 0,87 9,3 7,9 9,5 2,8 7,87 7,0
LSD 3,3 4,5 3,7 ns 2,4

2008-2009. 9 forsøg 
1. 7,1 0 58,4 9,2 62,8 18,2 75,7 87,4 0,86 97,0 60,9 112,8 102,0 7,78 75,5
2. 7,7 0 58,6 9,1 61,8 20,6 77,3 87,4 0,86 2,3 0,5 2,6 1,7 7,78 1,8
3. 8,3 0 59,2 8,9 61,3 19,2 76,7 87,3 0,86 6,5 2,6 7,1 5,3 7,77 5,0
4. 9,5 0 58,0 8,9 63,0 18,0 77,0 87,7 0,86 8,6 5,6 10,5 6,9 7,82 7,1
5. 10,9 0 57,4 8,7 63,6 19,0 76,7 87,4 0,86 10,1 7,2 11,3 5,5 7,80 8,1
LSD 2,7 2,9 3,5 ns 2,2

1) Skala 0-10, 0 = alle planter står lodret op, 10 = alle planter ligger hen ad jorden.
2) Der er regnet med en pris på 650 kr. pr. unit majsfrø med 50.000 kerner og 95 kr. pr. afgrødeenhed samt 90 pct. markspiring.
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et forsøg er tørstofindholdet godt 52 procent. 
Tørstofindholdet samt indholdet af stivelse 
og foderværdien er stort set ikke påvirket af 
plantetallet. 
 Udbyttet af afgrødeenheder er stigende op 
til 12,1 planter pr. m2. Korrigeret for omkost-
ninger til udsæd er der som gennemsnit af for-
søgene ikke økonomi i at øge udsædsmæng-
den over det, der svarer til 10,3 spiredygtige 
frø pr. m2. Med en markspiring på 90 procent 
svarer det til såning af 11 frø pr. m2.
 Nederst i tabellen er vist resultatet af ni for-
søg i 2008 til 2009. Det optimale plantetal har 
været 9,5 planter pr. m2. Det optimale plante-
tal på køligere lokaliteter har været cirka en 
plante mindre pr. m2 end på lune lokaliteter 
med et højt udbytteniveau.
 Forsøgene fortsætter.

Plantetal i majs til kernemajs, 2007 til 
2009
Der er gennemført fem forsøg med stigende 
mængder udsæd i kernemajs. Forsøgene har 
ligget i tilknytning til og er sået samtidig med 
forsøgene med plantetal til kolbemajs.
 Forsøgene er gødsket efter Plantedirektora-
tets normer for kvælstof til kernemajs. Sorten 
har været Lapriora. Forsøgene er sået fra 17. 
til 28. april og er høstet fra 20. oktober til 6. 

november. I forsøgsled 1 til 5 har det været 
planen at så henholdsvis 7,0, 7,8, 8,9, 10,3 og 
12,1 frø pr. m2, svarende til en frøafstand på 
henholdsvis 19, 17, 15, 13 og 11 cm. Der er 
anvendt samme indstillinger af såmaskinen i 
alle forsøgene. Rækkeafstanden har været 75 
cm.
 Resultater og forsøgsplan er vist i tabel 8.
 Antallet af planter pr. m2 har i gennemsnit 
af forsøgene varieret mellem 7,5 og 12,3 og 
har i de enkelte forsøgsled været på samme 
niveau i forsøgene.
 Der er tendens til lidt mindre plantehøjde, 
lidt flere planter med sideskud og lidt flere 
kolber med blottet spids ved de laveste plan-
tetal. Procent kolber med Fusarium har væ-
ret højest ved de laveste plantetal. Ved høst 
er vandindholdet i kernerne 1,5 procentpoint 
højere ved højeste plantetal end ved laveste 
plantetal. Øget plantetal har bevirket, at tu-
sindkornsvægten er 14 procent mindre ved 
det højeste plantetal end ved det laveste plan-
tetal.
 Udbyttet er størst ved 10,1 planter pr. m2, 
men nettoudbyttet er højest ved 8,3 planter pr. 
m2, svarende til såning af 9,2 frø pr. m2 med 
en markspiring på 90 procent.
 Nederst i tabellen er vist resultatet af ti for-
søg i 2007 til 2009. Det optimale plantetal på 

Tabel 8. Plantetal i majs til kernemajs. (U7, U8)

Majs
Plan-

ter 
pr. m2

Plante-
højde, 

cm

Kar. 
for 

leje-
sæd1)

Pct. 
planter 

med 
side-
skud

Pct. 
kolber 
ned-

knæk-
ket

Pct. 
kolber 
med 

blottet 
spids

Fusarium, 
pct. angrebne

TKV2)

Pct. 
vand 

i 
kerne

Pct. af tørstof
EFOS 
svin

FEsv 
pr. 

100 kg 
tørstof

Udbytte og merudb. 
pr. ha

stæng-
ler

kol-
ber

råpro-
tein

rå-
fedt FEsv hkg  

kerne
hkg 

kerne, 
netto3)

2009. 5 forsøg  
19 cm frøafstand 7,5 190 0 8 3 66 3 13 257 30,9 9,3 5,8 93,2 145 10.084 81,0 69,6
17 cm frøafstand 8,3 187 0 4 4 68 4 16 250 31,0 9,2 5,9 93,3 146 528 5,0 3,8
15 cm frøafstand 9,1 186 0 4 1 63 3 14 241 31,3 8,9 5,9 93,7 145 486 4,7 2,3
13 cm frøafstand 10,3 185 0 1 3 61 4 8 232 31,5 8,8 5,8 93,6 146 899 8,0 3,7
11 cm frøafstand 12,3 197 0 1 5 57 3 8 220 32,4 8,8 5,9 93,1 148 1.466 10,1 2,8
LSD 3,4

2007-2009. 10 forsøg
19 cm frøafstand 6,7 203 0 7 1 48 8 21 277 33,3 8,5 4,4 92,0 143 9.143 77,1 66,9
17 cm frøafstand 7,5 205 0 4 2 43 9 26 271 33,5 8,3 4,3 92,2 144 491 3,8 2,6
15 cm frøafstand 8,2 205 0 4 1 43 8 23 263 33,8 8,2 4,4 92,3 144 663 5,6 3,3
13 cm frøafstand 9,3 201 0 1 2 37 8 22 255 34,0 8,1 4,4 92,3 144 1.268 10,5 6,5
11 cm frøafstand 10,8 212 0 1 2 35 8 21 245 34,3 8 4,4 92,0 145 1.601 12,5 6,3
LSD 3,1

1) Skala 1-10, 10 = helt i leje.
2) Med 15 pct. vand.
3)  Der er regnet med en pris på 650 kr. pr. unit med 50.000 kerner og 90 procent markspiring. Der er ikke korrigeret for tørringsomkostninger. 

Der er regnet med 95 kr. pr. hkg kerne med 15 pct. vand.
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køligere lokaliteter har været cirka 1 plante 
mindre pr. m2 end på lune lokaliteter med et 
højt udbytteniveau.
 Forsøgene fortsættes.

Frøstørrelser i majs til helsæd, 2007 til 
2009
I 2009 er der gennemført tre forsøg for at be-
lyse effekten af frøstørrelsen på plantetal, ud-
bytte og kvalitet i majs til helsæd.
 Der er prøvet to frøstørrelser med en tu-
sindkornsvægt på henholdsvis 183 og 416. Det 
svarer til henholdsvis 9,2 og 20,8 kg pr. unit 
med 50.000 frø. De to frøstørrelser stammer 
fra samme frøparti, som er sorteret op. Frøene 

er afprøvet bejdset og ubejdset og er sået i to 
dybder, henholdsvis i 4 og 6 cm dybde.
 Forsøgene er gennemført på JB 1 til 7 med 
forfrugt majs og er gødsket efter Plantedirek-
toratets normer for kvælstof til majshelsæd. 
Forsøgene er sået fra 20. til 29. april og er hø-
stet fra 22. september til 12. oktober. Forsøgs-
plan og resultater er vist i tabel 9.
 Spireevnen har været over det lovpligtige 
minimum på 90 procent. Koldtesten har væ-
ret dårligere end det ønskede på minimum 87 
procent kraftigt udviklede kimplanter. Kold-
testen har været dårligere i de ubejdsede frø 
end i de bejdsede frø og har været dårligst i 
de små frø. 

Tabel 9. Frøstørrelser i majs til helsæd. (U9)

Majs
Frø-
stør-
relse

Bejds-
ning TKV

Spi-
re-
ev-
ne1)

Kold-
test2)

Plan-
ter 
pr. 
m2

Pct.
tør-
stof 

Pct. af 
tørstof

FK 
NDF

FK 
org. 
stof

Kg 
tør-
stof
pr.
FE

Udb. og merudb. 
pr. ha

Mer-
udb. 
for 
stor 
så-

dyb-
de,
a.e. 

pr. ha

NorFor
Merudb. 
for stor 
sådybde
NELp20, 
GJ pr. ha

sti-
velse NDF

hkg
tør-
stof 

hkg
sti-

velse 
a.e.

iNDF, 
g pr. 
kg 

NDF

NELp20,
MJ pr. 
kg ts

Udb. og 
merudb., 
NELp20,
GJ pr. ha

2009. 3 forsøg, sådybde 4 cm
1. små + 183 98 68 10,3 32,4 35,3 39,5 57,7 74,2 1,19 159,5 56,3 134,6 - 6,2 6,4 101,4 -
2. store + 416 96 82 10,2 34,4 37,8 37,1 58,2 75,4 1,15 3,8 5,5 7,0 - 5,9 6,5 4,0 -
3. små - 183 94 37 6,6 32,6 36,0 38,3 57,8 74,7 1,17 -26,1 -8,3 -20,8 - 5,8 6,4 -16,0 -
4. store - 416 96 61 9,6 33,2 35,7 39,1 56,2 73,8 1,19 -0,7 0,4 -1,3 - 6,2 6,3 -0,9 -
LSD 13,2 6,4 12,7 9,1

2009. 3 forsøg, sådybde 6 cm
1. små + 183 98 68 9,2 31,5 35,3 38,7 57,1 74,4 1,18 160,6 57,9 136,5 1,9 5,7 6,4 102,7 1,3
2. store + 416 96 82 10,0 33,0 37,8 38,9 57,3 74,4 1,18 9,0 3,7 7,6 2,5 5,8 6,4 5,8 3,1
3. små - 183 94 37 4,1 31,7 36,0 37,3 58,1 75,3 1,15 -57,7 -20,7 -47,4 -24,7 5,0 6,5 -36,0 -18,7
4. store - 416 96 61 9,3 32,7 35,7 38,3 57,6 74,8 1,17 7,7 3,0 7,7 10,9 5,9 6,4 5,2 7,4
LSD 13,2 6,4 12,7 9,1

1) Almindelig spireanalyse.
2) Pct. kraftigt udviklede kimplanter.

Tabel 10. Oversigt over flere års forsøg med frøstørrelser i majs til helsæd. (U10)

Majs
Frø-
stør-
relse

Bejds-
ning

Koldtest1) Kg pr. unit m. 50.000 frø Udbytte og merudbytte, a.e. pr. ha

2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007-2009

Antal forsøg 1 3 3 1 3 3 7
Sådybde 4 cm
a. små + 82 68 10,2 13,3 9,2 113,8 135,1 134,6 127,8
b. store + 70 82 16,9 17,6 20,8 5,5 -0,7 7,0 3,9
c. små - 80 37 10,0 13,3 9,2 -6,1 2,0 -20,8 -8,3
d. store - 77 61 17,0 17,6 20,8 4,3 2,8 -1,3 1,9

Sådybde 6 cm
a. små + 82 68 10,2 13,3 9,2 105,2 132,4 136,5 124,7
b. store + 70 82 16,9 17,6 20,8 17,3 -1,1 7,6 7,9
c. små - 80 37 10,0 13,3 9,2 -5,9 3,3 -47,4 -16,7
d. store - 77 61 16,9 17,6 20,8 14,6 -2,3 7,7 6,7
LSD ns 12,7

1) Pct. kraftigt udviklede kimplanter.
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Der har været gode fremspiringsbetingelser. 
Frøpartierne med de dårligste resultater ved 
koldtesten har gennemgående haft det laveste 
plantetal. Plantetallet har været lavest ved den 
største sådybde. Der har ikke været lejesæd i 
forsøgene.
 Hverken sådybde eller bejdsning har påvir-
ket foderværdien væsentligt.
 Med store bejdsede frø er der høstet et stør-
re udbytte end med små bejdsede frø uanset 
sådybde. De små ubejdsede frø giver et signi-
fikant mindre udbytte end de store ubejdsede 
frø. Udbytteforskellen er størst, hvor frøene er 
sået i størst dybde. I tabel 10 er vist resultater 
fra 2007 til 2009.
 Forsøgene er afsluttet.

Såning af majs med Väderstad såma-
skine, 2003 til 2009
I 2009 er der gennemført to forsøg for at be-
lyse, hvordan såning med en Väderstad så-
maskine med skiveskær påvirker udbytte og 
foderværdi i forhold til traditionel såning med 
en præcisionssåmaskine. Majsen i forsøgene 
med Väderstad såmaskinen er sået med 12,5, 
25, 50 og 75 cm rækkeafstand, svarende til 
hvert, hvert andet, hvert fjerde og hvert sjette 

såskær. I et forsøgsled er majsen sået som 
dobbeltrækker med skiftevis 12,5 og 62,5 cm 
mellem rækkerne. Det er tilstræbt at så 11 frø 
pr. m2 i alle forsøgsled. I et forsøg er der i alle 
forsøgsled placeret 150 kg NP 20-10-0 m. S. 
Ved såning med Väderstad er startgødningen 
placeret med gødningsudstyr på såmaskinen. 
Med dette udstyr placeres gødningen 3 cm 
under og 6 cm ved siden af frøene. Ved tradi-
tionel såning er gødningen placeret 5 cm un-
der og 5 cm ved siden af frøene. I et forsøg er 
der ikke placeret startgødning.
 Forsøgene er anlagt på JB 1 og 6 med hve-
de og majs som forfrugt. Sorterne har været 
NK Bull og Anjou 209. Forsøgene er tilført 
husdyrgødning og er gødsket efter Plantedi-
rektoratets normer for kvælstof til majshel-
sæd. Forsøgene er sået 21. og 27. april og er 
høstet 24. og 25. september. Forsøgsplan og 
resultater er vist i tabel 11.
 En optælling af plantebestanden omkring 1. 
juni har vist, at den i det ene forsøg har va-
rieret med op til 20 procent mellem forsøgs-
leddene. Det viser, at det kan være vanskeligt 
at ramme et ønsket plantetal i majs, når der 
ikke anvendes en præcisionssåmaskine. Efter 
optællingen er der omkring 1. juni foretaget 

Tabel 11. Såning af majs med Väderstad såmaskine. (U11, U12)

Majs
Række-
afstand

cm
Planter 
pr. m2

Pct.
tørstof 

Pct. af tørstof

FK 
NDF

FK 
org. 
stof

Kg 
tørstof
pr. FE

Udb. og merudb. pr. ha NorFor

stivelse NDF hkg
tørstof 

hkg
stivelse a.e.

iNDF, 
g pr. kg 

NDF

NELp20,
MJ pr. 
kg ts

Udb. og 
merudb., 
NELp20, 
GJ pr. ha

2009. 2 forsøg 
Præcisionssåning 75 10,9 35,7 39,0 35,1 59,4 76,7 1,13 224,4 87,5 199,0 105,7 6,61 148,3
Väderstad 12,5 11,6 34,8 41,1 33,3 60,0 77,7 1,10 4,2 6,4 8,5 98,7 6,70 4,9
Väderstad 25 11,9 34,5 39,1 35,4 59,3 76,6 1,13 -2,9 -1,0 -2,8 119,8 6,59 -2,4
Väderstad 50 11,6 35,1 40,6 33,9 60,0 77,5 1,10 5,2 5,7 9,0 97,0 6,70 5,6
Väderstad 75 10,8 35,1 39,2 35,2 58,9 76,5 1,13 -6,4 -2,1 -6,3 101,6 6,61 -4,3
Väderstad 12,5/62,5 11,3 34,2 39,0 35,4 58,1 76,1 1,14 -6,0 -2,3 -8,1 117,9 6,54 -5,4
LSD ns ns ns ns

2007-2009. 8 forsøg 
Præcisionssåning 75 10,2 32,8 34,7 37,1 59,2 75,8 1,16 184,9 64,2 159,9 142,8 6,52 120,5
Väderstad 12,5 11,7 32,9 35,6 36,5 60,7 76,6 1,14 2,6 2,6 5,1 131,1 6,61 3,4
Väderstad 25 11,3 32,7 35,3 36,9 59,6 76,0 1,15 -2,9 0,1 -1,5 135,8 6,54 -1,4
Väderstad 50 10,8 32,7 35,7 36,4 59,6 76,2 1,14 0,8 2,0 2,5 131,6 6,57 1,5
Väderstad 75 9,9 32,5 34,7 37,1 59,4 75,8 1,16 -11,6 -4,1 -10,0 129,9 6,52 -7,4
Väderstad 12,5/62,5 10,7 32,4 34,7 36,9 58,9 75,7 1,16 -7,3 -2,6 -6,5 142,2 6,51 -4,8
LSD 7,6 4,1 8,0 5,5

2003-2004. 6 forsøg
Præcisionssåning 75 9,7 31,2 30,0 37,2 60,8 76,4 1,14 147,6 44,2 129,8 - - -
Väderstad/Horsch 12,5 9,9 30,0 27,4 38,5 61,3 76,0 1,15 -12,9 -7,3 -12,4 - - -
LSD ns 3,1 8,3
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en systematisk udtynding, så plantebestanden 
har været nogenlunde ensartet i forsøgsled-
dene. Plantetallet ved høst har været tilfreds-
stillende.
 Der er tendens til, at såning med Väderstad 
såmaskine giver en lavere tørstofprocent end 
såning med præcisionssåmaskine.
 Der er ikke signifikant forskel på udbyttet 
af stivelse eller afgrødeenheder efter de for-
skellige såmetoder. Selv om det højere plante-
tal ved radsåning påvirker udbytterne positivt, 
er der en tendens til, at såning med Väderstad 
såmaskine med 12,5 og 50 cm rækkeafstand 
giver et større udbytte end præcisionssåning, 
og at såning med Väderstad såmaskine med 
75 cm samt med skiftevis 12,5 og 65 cm giver 
de mindste udbytter.
 Nederst i tabellen er vist resultater fra otte 
forsøg i 2007 til 2008 samt fra seks forsøg fra 
2003 og 2004.
 Forsøgene er afsluttet.

Gødskning

Kvæggylle og startgødning til 
majshelsæd
Tidligere års forsøg har vist, at gylle giver 
større udbytte ved nedfældning end nedharv-
ning, og at startgødning normalt ikke kan 
undværes uden udbyttenedgang. Anbefalin-
gen er derfor at gødske majshelsæd ved at 
nedfælde kvæggylle inden pløjning og så-
ning og dernæst placere en mindre mængde 
kvælstof og fosfor i startgødning. Imidlertid 
er der interesse for strategier for at udbringe 
husdyrgødning, som kan overflødiggøre start-
gødningen. Derfor er der i 2008 påbegyndt 
en forsøgsserie for at fastlægge den optimale 
udbringningsmetode af gylle og undersøge, 
om startgødning kan undværes uden udbyt-
tenedgang. Følgende strategier et afprøvet i 
2009:

Nedfældning af gylle før pløjning.• 
Slangeudlægning og nedharvning af gylle • 
før pløjning.
Placering af gylle henholdsvis 5 eller 12 • 
cm ved siden af og 5 cm under frøet ved 
såning.

Delt nedfældning henholdsvis før pløjning • 
og i vækststadie 16 til 18.
Nedfældning af hele gyllemængden i • 
vækststadie 16 til 18.

Flere af strategierne er afprøvet både med 
startgødning (tilstræbt 120 kg ammonium-
kvælstof pr. ha i gylle + 30 kg kvælstof pr. ha 
i startgødning) og uden startgødning (tilstræbt 
150 kg ammoniumkvælstof pr. ha i gylle). I 
alle forsøgene er der anvendt en forholdsvis 
”tynd” gylle med et indhold af ammonium-
kvælstof væsentligt under normen (henholds-
vis 1,7 og 1,4 kg ammoniumkvælstof pr. ton 
ved første og anden udbringning). Derfor er 
der udbragt en relativt stor gyllemængde pr. 
ha (op til 106 ton gylle pr. ha i gennemsnit). 
Den store gyllemængde har tilsyneladende 
ikke hæmmet spiringen og væksten, selv hvor 
der er placeret gylle tæt på frøene.
 I 2009 er gennemført tre forsøg på sandjord 
og ét på lerjord. Forsøgsplan og resultater 
fremgår af tabel 12.
 Der er høstet et stort udbytte i forsøgene. 
I gennemsnit er der høstet over 15.000 FE 
pr. ha ved den traditionelle behandling i for-
søgsled 1. Umiddelbart giver den traditionelle 
gødskningsmetode med nedfældning af gylle 
før pløjning og med startgødning det største 
udbytte. Forskellene i udbytter af både tørstof, 
stivelse og afgrødeenheder er ikke signifikan-
te, og der er stor variation mellem forsøgene. 
Der er en tendens til, at det største udbytte er 
opnået, hvor der er placeret en NP-gødning. 
Der er også tendens til, at nedfældning af en 
del af gyllen i vækststadie 16 til 18 midt i juni 
resulterer i næsten samme udbytte som den 
traditionelle metode.

Gødningsplacering i majs
Af seniorforsker Jens Petersen1), forsknings-
chef Henning Høgh Jensen2) og seniorforsker 
Gitte H. Rubæk1), Aarhus Universitet, 1) Det 
Jordbrugsvidenskabelige fakultet (DJF) og 2) 
Danmarks Miljøundersøgelser (DMU)

Selv om fosfor i husdyrgødning overordnet 
set kan dække majsens behov, anvendes der i 
praksis handelsgødningfosfor som startgødsk-
ning for at sikre fosforforsyningen i majsens 
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tidlige vækstfaser. Dette giver en positiv fos-
forbalance, idet den samlede fosfortilførsel 
overstiger mængden af fosfor, der fjernes 
med majsen. Endvidere dyrkes majs typisk 
på samme mark år efter år, hvilket medfører 
en væsentlig fosforophobning på disse area-
ler. Derfor har formålet været at finde frem til 
gødskningsstrategier, der reducerer forbruget 
af handelsgødningsfosfor i majsdyrkningen, 
herunder at undersøge muligheden for at bruge 
husdyrgødningsfosfor som alternativ til place-
ret handelsgødningsfosfor. Den her beskrevne 
aktivitet har været en del af Grovfoderkæden, 
der var det ene af to Fyrtårnsprojekter, som 
Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret 
igangsatte i 2006 med midler fra Promilleaf-
giftsfonden og Landdistriktsprogrammet.

Metode
Forsøget blev udført i miniparceller, hvor gød-
ningen ved håndarbejde blev udbragt i de øn-
skede kombinationer og placeret på den ønske-
de måde for at undersøge de biologiske effekter 
af gødningsplacering. Denne fremgangsmåde 
gav stor sikkerhed for, at gødningerne var pla-
ceret netop i den ønskede position.
 Det var væsentligt, at behandlingseffek-
terne ikke blev overskygget af fosfor i jorden. 
Derfor blev forsøget anlagt på et areal med 
moderat fosforstatus, og som ikke tidligere 
har været tildelt husdyrgødning. Et sådant 
areal var til rådighed på Jyndevad Forsøgs-
station (DJF). Marker, der jævnligt tilføres 
husdyrgødning, har typisk en høj frugtbarhed. 
Derfor blev hele forsøgsarealet grundgødet 

Tabel 12. Kvæggylle og startgødning til majshelsæd. (U13)

Majs 

Kvæggylle Handels-
gødning, 
placeret,
 kg pr. ha Pct. 

tør-
stof

Pct. af tørstof

FK
NDF

Kg 
tørstof 
pr. FE

 Udb. og merudb.
pr. ha NorFor

Kg 
NH4-N 
pr. ha

Metode1) Tids-
punkt2)

råpro-
tein 

stiv-
else NDF hkg 

tørstof
hkg 
sti-

velse
a.e. Kg N

NELp20, 
MJ pr. 

kg
tørstof

Udb. og 
merudb.,  
NELp20,
 GJ pr. 

ha
N P

2009. 4 forsøg 
1. 147 NF før 30 14 34,6 8,3 38,8 37,1 58,5 1,15 173,6 67,3 150,7 231 6,49 112,6
2. 180 NF før 0 0 33,3 8,5 37,4 38,4 58,1 1,18 -6,3 -4,8 -8,6 -3 6,41 -5,4
3. 144 Plac., 5 cm efter 30 14 34,4 8,6 39,5 36,2 59,1 1,13 -6,7 -1,4 -2,8 -1 5,58 -2,7
4. 176 Plac., 5 cm efter 0 0 33,2 8,5 38,6 37,0 59,0 1,14 -9,8 -4,2 -7,5 -8 6,53 -5,7
5. 146 NH før 30 14 34,9 8,1 40,3 35,9 58,8 1,14 -8,3 -0,8 -5,6 -16 6,55 -4,4
6. 179 NH før 0 0 34,5 8,2 39,6 36,4 59,5 1,14 -7,3 -1,6 -4,4 -12 6,55 -3,7
7. 144 Plac., 12 cm efter 30 14 33,6 8,6 38,2 37,6 57,3 1,17 -9,5 -4,7 -10,5 -5 6,41 -7,5
8. 176 Plac., 12 cm efter 0 0 33,6 8,8 38,0 37,3 58,5 1,16 -6,6 -3,9 -6,5 5 6,46 -4,7
9. 44

63
NF
NF

før 
st. 16-18 30 14 34,1 8,7 39,4 36,5 59,7 1,13 0,1 1,2 2,7 11 6,61 2,1

10. 41
92

Plac., 5 cm.
NF

efter 
st. 16-18 0 0 32,5 9,0 39,7 35,3 58,6 1,13 -8,7 -2,0 -4,6 7 5,57 -4,3

11. 121 NF st. 16-18 30 14 33,4 8,9 38,3 37,4 58,3 1,16 -16,3 -7,2 -15,1 -7 6,49 -10,5
LSD ns ns ns ns ns

2008. 4 forsøg 
1. 121 NF før 30 15 30,4 7,9 33,8 37,5 63,8 1,12 147,4 49,8 131,3 186 6,66 98,2
2. 152 NF før 0 0 29,4 7,8 33,5 38,1 63,1 1,13 -5,7 -2,3 -6,4 -9 6,61 -4,6
3. 120 NF efter 30 15 30,5 7,8 33,4 38,7 62,9 1,14 -9,5 -3,6 -10,7 -14 6,57 -7,6
4. 151 NF efter 0 0 30,0 7,9 35,1 36,1 64,2 1,11 -12,7 -2,4 -9,4 -16 6,73 -7,5
5. 120 NH før 30 15 30,6 7,7 33,9 37,8 63,4 1,13 -3,1 -0,9 -3,4 -8 6,64 -2,4
6. 151 NH før 0 0 29,8 7,6 33,2 38,3 63,5 1,13 -7,1 -3,1 -7,6 -15 6,62 -5,3
7. 120 Plac., 5 cm efter 30 15 30,6 7,7 33,3 38,3 63,9 1,13 -8,0 -3,4 -7,7 -14 6,64 -5,7
8. 151 Plac., 5 cm efter 0 0 30,0 7,7 33,1 38,6 63,4 1,14 -12,3 -5,1 -12,8 -19 6,61 -8,9
9. 63

61
NF
NF

før 
st. 14-16 30 15 30,6 7,9 33,8 38,0 64,3 1,12 -1,7 -0,5 -1,2 -2 6,68 -0,8

10. 87 
66

Plac., 5 cm
NF

efter 
st. 14-16 0 0 29,0 8,1 33,4 37,6 63,7 1,12 -5,7 -2,4 -5,2 -4 6,66 -3,9

11. 115 NF st. 14-16 30 15 31,6 8,0 34,4 37,5 64,7 1,11 -4,1 -0,4 -2,3 -3 6,73 -1,8
LSD ns ns ns ns ns

1)  NF = nedfældet, NH = nedharvet, Plac. = placeret, hvor hver tredje nedfældertand har placeret 1/3 af gyllen 5 eller 12 cm ved siden af 
frøene.

2) Før = før pløjning, efter = efter pløjning, st. 14-16 = 12.-13. juni, st. 16-18 = 15.-17. juni.
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med 40 kg kvælstof pr. ha i en NS-gødning, 
udbragt og nedharvet før etablering af forsø-
get. Endvidere tilstræbtes tidlig såning, hvor 
jorden ikke ville være tilstrækkeligt varm til 
majsen, for herved at fremtvinge størst mulig 
virkning af startgødskningen.
 Da startgødskning med fosfor gennemføres 
for at hjælpe majsen i de tidlige vækstfaser, 
måles responsen på afgrøden bedst i de før-
ste seks til otte uger efter fremspiring. Ved en 
rækkeafstand på 75 cm vil naborækker ikke 
kunne nå at påvirke hinanden i denne pe-
riode, og parcellerne blev derfor anlagt som 
enkeltrækker. Forsøgsbehandlingerne blev 
gennemført i tre gentagelser med planteklip 
på seks tidspunkter (cirka hver uge fra frem-
spiring til sankthans). Planteklip og forsøgs-
behandlinger blev anlagt fuldt randomiseret 
inden for hver gentagelse.
 En parcel bestod af 1 meter planterække 
med 2 meter til næste parcel i rækken og en 
værnerække mellem to parcelrækker. For at 
sikre en jævn plantebestand på 1 meter ræk-
ke blev der sået 10 frø med 10 cm afstand. 
Forsøget blev anlagt med sorten Rosalie. Den 
udbragte mængde gylle svarede til direkte 
nedfældning ved en skærafstand på 25 cm. 
Forsøgsplanerne fremgår af tabel 13 og 14. 
Gyllen blev beriget med kvælstof-15 isotopen 
med henblik på at bestemme planteoptagelsen 
af tilført kvælstof, hvilket giver en indikation 
af, hvornår og i hvilken grad majsrødderne er 
vokset ud til gødningsstrengen.
 Der blev analyseret for følgende elemen-
ter: Kvælstof (N), kvælstof-15 isotopen (15N), 
fosfor (P), kalium (K), svovl (S), calcium 
(Ca), magnesium (Mg), bor (B), natrium (Na), 

mangan (Mn), jern (Fe), kobber (Cu), zink 
(Zn), cadmium (Cd) og aluminium (Al). Der 
blev udtaget jordprøver i hver enkelt parcel 
til bestemmelse af vandopløseligt fosfor med 
henblik på at kunne benytte denne parameter 
som co-variat ved den statistiske analyse af 
resultaterne. Her præsenteres udvalgte resul-
tater.

Forsøgsbeskrivelse 2007
I 2007 blev der den 11. april anlagt otte for-
søgsled (tabel 13), i alt 144 miniparceller. 
Gyllen i forsøgsled 1 til 3 og kvælstofgødnin-
gen (ammoniumnitrat, 27 procent kvælstof) 
i forsøgsled 4 til 8 blev placeret 5 cm under 
sådybden for majs. I forsøgsled 5 til 7 blev 
fosforgødningen (triplefosfat 19,8 procent 
fosfor) placeret sammen med kvælstofgød-
ningen. I forsøgsled 8 blev ’mikrogranulat’ 
(kornstørrelse mindre end 2 mm) af fosfor- og 
kvælstofgødningen udstrøet i såsporet, og ’mi-
krogranulatet’ havde samme sammensætning 
som de anvendte enkeltgødninger i forsøgsled 
4 til 7. Den tilførte mængde kvælstof og fos-
for i kvæggylle (forsøgsled 1 til 3) svarede til 
forsøgsled 6, gødet med handelsgødning.
 Forsøgsled 1 til 3 beskriver en gradient for 
afstanden mellem gødningsstreng og plan-
terække, der kan fremkomme, hvis skæraf-
standen på gyllenedfælderen ikke går op med 
rækkeafstanden på majssåmaskinen.
 Forsøgsled 4 var et kontrolled, hvor der 
ikke blev tilført fosfor, men hvor alene kvæl-
stof blev placeret. I forsøgsled 5 til 7 blev der 
placeret en stigende mængde handelsgød-
ningsfosfor, og disse forsøgsled gav sammen 
med forsøgsled 4 en gradient. Forsøgsled 8 

Tabel 13. Forsøgsbehandlinger i 2007

Led Gødningstype1) Afstand, 
cm

P-
mængde,
kg pr. ha

Beskrivelse

1. Kvæggylle:
30 N, 10 P (44 ton pr. ha)

5 Afstand mellem planterække og gyllestreng.
Ammonium-N i gyllen blev mærket med 15 N.2. 10

3. 15
4.

Handelsgødning:
30 N placeret 5 cm fra planterække og 5 cm under sådybden.

0

Placeret sammen med kvælstofgødningen.5. 3
6. 10
7. 20
8. Handelsgødning:

30 N placeret 5 cm fra planterække og 5 cm under sådybden. 3 + 5 N placeret som mikrogranulat i såsporet
1) Mængde af fosfor og kvælstof er i kg pr. ha.
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repræsenterede en alternativ udbringnings-
måde, hvor gødningen blev placeret i sårillen. 
Herved blev gødningen lagt side om side med 
frøet. Dette forsøgsled kan sammenlignes 
med forsøgsled 5, dog blev der suppleret med 
5 kg kvælstof pr. ha som ’mikrogranulat’ i så-
sporet sammen med 3 kg fosfor pr. ha og 30 
kg kvælstof pr. ha i gødningsstrengen. Sam-
placering af kvælstof og fosfor efterlignede 
i nogen grad placeringer af en NP-gødning, 
typisk ammoniumfosfat.

Resultater 2007
I slutningen af april syntes fremspiringen i 
forsøgsled 8 at være lidt senere end de øvrige 
forsøgsled. I juni blev der observeret store og 
hastigt stigende forskelle mellem de otte for-
søgsled. De svageste planter stod med røde 
bladrande på det udfoldede blad, mens det 
nyeste blad var lysegrønt (forsøgsled 1, 2 og 
4) og i nogle tilfælde lidt gulligt (forsøgsled 
3). De kraftigste planter var næsten tre gange 
så høje og stod flot (forsøgsled 6, 7 og 8). I 
forsøgsled 8 med en lille mængde fosfor i 
såsporet klarede planterne sig rigtig godt, og 
det visuelle indtryk gav forventning om et be-
tydeligt potentiale for reduktion af forbruget 
af fosfor i handelsgødning. Dog syntes der i 
forsøgsled 8 at være en større variation mel-
lem de ti planter i nettoparcellen. Placering af 
gylle var meget skuffende, men ved sammen-
ligning af de husdyrgødede forsøgsled med 
de handelsgødede forsøgsled skal der tages 
hensyn til, at der ikke alene er tale om en fos-
foreffekt, men formentlig også en kvælstofef-
fekt som følge af den større afstand mellem 
planterækken og gødningsstrengen.
 Ved analyse af resultaterne for udbytte og 
kvælstofoptagelse er der fundet signifikante 
effekter af behandling, tidspunkt for plante-
klip og co-variaten vandopløseligt fosfor i 
jord samt vekselvirkninger mellem disse fak-
torer. Effekten af tidspunktet for planteklip 
var forventet, idet denne effekt blot afspejler, 
at planterne vokser, mens vekselvirkningen 
mellem behandling og planteklip betyder, at 
behandlingseffekten ikke er den samme ved 
alle planteklip.
 Vekselvirkningen mellem behandling og 
tidspunkt kendes fra gødningsplacering i korn-

afgrøder, hvor der ved placering af gødnings-
strengen tæt på planterækken, for eksempel 5 
cm, genfindes gødningskvælstof i planterne 
allerede ved de første planteklip. Er afstanden 
mellem planterækken og gødningsstrenge der-
imod større, 10 eller 15 cm, går der længere 
tid, inden gødningskvælstoffet kan genfindes 
i planterne. En tilsvarende forsinkelse blev 
fundet for stigende afstand i forsøgsled 1 til 
3. Såfremt næringsstofferne i direkte nedfæl-
det gylle skal have en gødningsmæssig effekt 
i majsens tidlige vækstfaser, må det sikres, at 
afstand mellem planterækken og gyllestren-
gen bliver så lille som muligt, dog uden at 
frøet kommer til at ligge i selve gyllestrengen, 
da fremspiringen herved vil kunne hæmmes. 
Også placering af handelsgødning direkte i 
sårillen kan skade spiringen, og i forsøgsled 
8 var der da også tendens til større variation 
mellem planterne end i de øvrige forsøgsled.

Majsplanter uden og med fosformangel. (Fo-
tos: Henning Thomsen, DJF).
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For parametrene tørstof og samlet kvælstofop-
tagelse betød vekselvirkningen mellem be-
handling og tidspunkt for planteklip, at det 
forspring, som planterne i nogle forsøgsled 
havde opnået ved de første planteklip, ikke se-
nere blev indhentet. Se figur 4. Under optima-

le vækstbetingelser i resten af vækstsæsonen 
formodes det, at et sådant forspring tidligt i 
vækstsæsonen kan lede til større høstudbytte.
 Vandopløseligt fosfor varierede mellem 
parcellerne fra 5,0 til 9,1 mg fosfor pr. kg 
jord, og jo højere værdi, jo højere tørstofpro-
duktion. Ved de laveste værdier af vandoplø-
seligt fosfor i jord blev der observeret planter 
med tydelige symptomer på fosformangel. 
Dette illustrerer, at forsøgsarealet havde en 
fosforstatus, der var så lav, at majsens vækst i 
de tidlige vækststadier blev påvirket og derfor 
velvalgt.
 Vekselvirkningen mellem behandling og 
vandopløseligt fosfor betyder, at effekten af 
forsøgsbehandlingerne var større i parceller 
med lav værdi for vandopløseligt fosfor i jord, 
mens højere værdier gav mere beskedne be-
handlingseffekter. Dette indikerer, at der ikke 
kan forventes effekt af gødningsplacering på 
arealer med høj fosforstatus.
 Det er også vigtigt at notere sig, at jordens 
fosforstatus på et areal på blot 15 gange 54 
meter, som ellers fremstår som meget ensar-
tet, kan variere ganske betydeligt, og at denne 
variation har direkte indflydelse på majsens 
vækst i de tidlige vækststadier. I det omfang, 
andre marker har en tilsvarende stor variation 
i fosforstatus, kan denne variation bidrage til 
at forklare uensartet vækst.

Konklusion 2007
Det står klart, at gyllestrengen skal ligge tæt på 
planterækken for at give en effekt. Systemer, 
hvor der bliver op til 15 cm afstand mellem 
gyllestrengen og planterækken, er utilstræk-
kelige til at give en gødningsmæssig virkning 
i de tidlige faser af majsens vækst.
 Endvidere virkede placering af en lille 
mængde fosfor i sårillen gennemgående over-
raskende godt og var på niveau med 10 til 20 
kg fosfor placeret 5 cm fra planterækken. Som 
udgangspunkt er samplaceringen af udsæd og 
gødning i forsøgsled 8 dog betænkelig, idet 
kimroden kan svides af høje saltkoncentratio-
ner og dermed reducere fremspiringen. Resul-
taterne peger imidlertid på et potentiale for en 
betydelig reduktion af forbruget af handels-
gødningsfosfor som startgødskning i majs. 
Det bør undersøges nærmere.

Figur 4. Resultater i 2007. Tørstofproduktion 
for forsøgsled, gødet med kvæggylle med sti-
gende afstand mellem planterække og gylle-
streng (A), og forsøgsled, gødet med stigende 
mængde handelsgødningsfosfor placeret tra-
ditionelt (B).

Afstand mellem planterække 
og gødningsstreng (A)
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Forsøgsbeskrivelse 2008
De seks forsøgsbehandlinger (tabel 14) blev 
anlagt den 16. april, i alt 108 miniparceller. 
Diammoniumfosfat blev anvendt som NP-
gødning, mens ammoniumnitrat blev anvendt 
som kvælstofgødning. Handelsgødning i for-
søgsled 1 og 2 og gylle i forsøgsled 3 til 6 
blev placeret 5 cm ved siden af planteræk-
ken. Gyllen blev placeret i cirka 8 cm dybde, 
mens handelsgødningen i forsøgsled 1 og 2 
blev placeret i 5 cm dybde. I forsøgsled 4 og 6 
blev en lille mængde handelsgødning udbragt 
i sårillen som mikrogranulat.

Resultater 2008
Også i 2008 viste placering af gødning i såril-
len at påvirke fremspiringen, idet der ved pla-
cering af en lille mængde NP-gødning i såril-
len (forsøgsled 4 og 6) blev konstateret en 
forsinkelse i fremspiringen. Imidlertid synes 
sårilleplaceringen ikke at give samme posi-
tive påvirkning af væksten som i 2007.
 Vandopløseligt fosfor varierede mellem 
parcellerne fra 4,7 til 11,7 mg fosfor pr. kg 
jord, men i modsætning til resultaterne fra 
2007 blev der i 2008 ikke konstateret effekt 
af vandopløseligt fosfor i jorden og heller 
ikke vekselvirkning mellem behandlinger og 
vandopløseligt fosfor i jord. Vejret i 2008 var i 
de første 14 dage efter fremspiring varmt med 
dagtemperaturer op til 25 grader C, mens de 
følgende 14 dage var meget kølige med nat-
temperaturer tæt på frysepunktet, hvorefter 
varmen vendte tilbage. Dette har formentlig 
påvirket væksten og betyder, at der ikke kan 
konstateres forskelle mellem behandlingerne 
med hensyn til tørstofproduktion.
 Koncentrationen af næringsstoffer i majs-
planterne viste i modsætning til tørstofpro-
duktionen interessante forskelle. Både kon-
centrationen af kvælstof-15 isotopen og ka-
lium i planter var tydeligt forøget på grund af 
optagelse fra den tildelte gylle allerede godt 

en uge efter fremspiring med maksimal for-
skel til de to referenceled (tabel 13) efter cirka 
tre uger. Forskellen var imidlertid aftaget fire 
til fem uger efter fremspiring. For calcium og 
magnesium var forløbet anderledes, idet kon-
centrationerne af disse elementer var lavere 
sammenlignet med referenceleddene. Dette 
skyldes formentlig tilførsel af en betydelig 

Tabel 14. Forsøgsbehandlinger i 2008

Led

Handelsgødning Placeret 
gylle,
ton 

pr. ha
i sårillen,
kg pr. ha

placeret 
traditionelt,

kg pr. ha

1. Negativ reference uden fosfor 18 N
2. Positiv reference med fosfor 20 P + 18 N
3. Frisk kvæggylle1) 0 36
4. Frisk kvæggylle1) 3 P + 3 N 36
5. Afgasset/separeret svinegylle1) 0 40
6. Afgasset/separeret svinegylle1) 3 P + 3 N 40

1) Se tabel 15 for karakteristik af gylletyperne.

Tabel 15. Karakteristik af den anvendte gylle

Gylletyper Tørstof, pct. Total-N,
kg pr. ton

Ammnium-N,
kg pr. ton

Total-P,
kg pr. ton pH VFA1), mmol 

pr. kg

Frisk kvæggylle 7,7 4,5 2,3 0,69 7,6 55,9
Afgasset og separeret svinegylle 2,9 4,0 3,0 0,84 8,1 1,4

1) VFA: Fede flygtige syrer, der virker immobiliserende på næringsstofferne (specielt N) og hæmmende på rodvæksten.
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Figur 5. Resultater i 2008. Koncentrationen 
af fosfor i majsplanter i de første seks uger 
efter fremspiring.
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mængde kalium med gyllen. Der er således 
ikke tvivl om, at majsrøddernes optagelse af 
næringsstoffer påvirkes af gyllestrengen, men 
spørgsmålet er, om de også optager fosfor fra 
den tilførte gylle.
 Betragtes først forskellen mellem de to re-
ferenceled, ses det, at placering af fosfor sam-
men med kvælstof (forsøgsled 2) gav en sik-
ker forøgelse af fosforkoncentrationen i majs-
planterne tre til fire uger efter fremspiring 
(figur 5). Forøgelsen var omkring 50 procent 
og synes allerede at finde sted efter cirka to 
uger. Placering af gylle alene (forsøgsled 3 og 
5) fulgte forløbet for den negative reference 
(forsøgsled 1), men på et lidt lavere niveau. 
Ved tilførsel af 3 kg fosfor + 3 kg kvælstof 
pr. ha i sårillen blev fosforkoncentrationen i 
majsplanterne straks øget og aftog først tre til 
fire uger efter fremspiring. Tilsyneladende var 
der ikke forskel mellem de to benyttede gyl-
letyper med hensyn til fosforoptagelsen.

Konklusion 2008
Mineralsk fosfor var i stand til at påvirke 
fosforkoncentrationen i majsplanterne, mens 
husdyrgødningsfosfor ikke havde tilsvarende 
effekt, selv om rødderne var i stand til at opta-
ge andre næringsstoffer fra den tilførte gylle. 
Dette synes umiddelbart at være en barriere 
for at anvende fosfor i husdyrgødning som 
startgødskning til majs.
 Resultaterne rejser spørgsmålet om, hvilke 
faktorer der har indflydelse på fosfortilgæn-
geligheden i husdyrgødning. Når vi kender 
svaret på dette spørgsmål, vil det også være 
muligt at besvare spørgsmålet om, hvordan 
fosfortilgængeligheden i organiske gødnin-
ger kan øges, og specielt hvordan gylle kan 
erstatte startgødskning med handelsgødnings-
fosfor.

Samlet konklusion
Gyllestrengen skal ligge tæt på planteræk-• 
ken for at have en starter effekt.
Majs optager kvælstof og kalium fra gylle-• 
strengen, men tilsyneladende ikke fosfor.
Internationalt findes der en omfattende lit-• 
teratur vedrørende faktorer, der påvirker 
fosfortilgængeligheden i jord, men spørgs-
målet om fosfortilgængelighed i husdyrgød-

ning, specielt med henblik på anvendelse 
som startgødning, er ganske nyt, og viden 
om, hvordan teknologier til bearbejdning af 
husdyrgødning kan påvirke fosfortilgænge-
ligheden, er helt utilstrækkelig.
Placering af en lille mængde gødning i • 
sårillen kan have negativ effekt på fremspi-
ringen, både i form af forsinket og dårligere 
fremspiring. Dette betyder, at denne gødsk-
ningsstrategi ikke virker efter hensigten, 
nemlig at fremme væksten af majsplan-
terne.

Monitering af effekt af startgødning, 
2009
Fosforholdige startgødninger til majshelsæd 
er en økonomisk belastning. Samtidig kan det 
give en uønsket forøgelse af jordens indhold 
af fosfor, fordi majshelsæd ofte dyrkes i sæd-
skifter med overskudstilførsel af fosfor i hus-
dyrgødning. Tidligere forsøg har vist, at det 
er vanskeligt på markniveau at forudsige be-
hovet for fosfor. Merudbytterne for startgød-
ning er ikke entydigt afhængige af markens 
fosfortal.
 For at forbedre vejledningen om, i hvilke 
marker der er behov for fosforholdige start-
gødninger, er der gennemført en monitering 
af effekten af startgødning i 12 marker. I hver 
mark er der indlagt en stribe uden tilførsel af 
startgødning. Effekten af startgødning er målt 
ved at måle plantehøjden og bedømme ka-
rakteren for plantens udvikling i striber med 
og uden startgødning. Såbedet er beskrevet 
ved en karakter for henholdsvis fugtighed og 
struktur. En tilpas fugtighed og struktur giver 
mulighed for en optimal rodudvikling og vil 
derfor reducere behovet for startgødning. I 
hver mark er udtaget en jordprøve til bestem-
melse af tekstur, reaktions-, fosfor-, kalium- 
og magnesiumtal. Desuden er der målt vand-
ekstraherbart fosfor, fordi visse undersøgelser 
tyder på, at det bedre beskriver behovet for 
fosfortilførsel end det traditionelle fosfortal.
 Undersøgelsen er gennemført i tre marker i 
Nordjylland, fem marker på Fyn og fire mar-
ker i Vestjylland. Alle marker er sået omkring 
1. maj. Ved såning er der tilført 8 til 13 kg 
fosfor pr. ha i startgødning og sammen med 
15 til 30 kg kvælstof pr. ha. Der er anvendt NP 
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20-10-0 m. S som startgødning. I alle marker 
er der tilført en betydelig mængde husdyrgød-
ning.
 I seks ud af de 12 demonstrationer er der 
registreret forskelle i plantehøjde og karakter 
for planteudvikling i striber med startgødning 
i forhold til striber uden startgødning. I de an-
dre seks marker er der ikke registreret effekt 
af startgødningen.
 I tabel 16 er sammenstillet data for hen-
holdsvis de seks marker uden registreret effekt 
og de seks marker med effekt af startgødnin-
gen. Forskellen i plantehøjde er målt til 8 cm i 
marker med effekt af startgødning. Forskelle i 
såbedets fugtighed og bedømmelsen af struk-
turen i såbedet mellem marker uden og med 
effekt af startgødning kan ikke umiddelbart 
forklare forskellen i effekten af startgødning. 
I markerne med effekt af startgødning er der 
bedømt en bedre kvalitet af såbedet med hen-
syn til fugtighed og struktur end i marker uden 
effekt. Marker med effekt af startgødning har 
et lavere fosfortal end marker uden effekt af 
startgødning. I modsætning til fosfortallet er 
indholdet af vandekstraherbart fosfor højest i 
den gruppe, der viser effekt af startgødning. 
Resultaterne tyder derfor ikke på, at vandeks-
traherbart fosfor er et bedre mål for behovet 
for startgødning. Der er ikke nogen sammen-
hæng mellem vandekstraherbart fosfor og 
fosfortallet i undersøgelsen. Det kan skyldes 
usikkerhed ved udtagning af jordprøverne, 
idet der er udtaget to jordprøver til bestem-
melse af henholdsvis fosfortal og vandekstra-
herbart fosfor. 
 Resultaterne i 2009 viser, at der kun i halv-
delen af markerne er opnået effekt af nedfæl-
det startgødning. Det har imidlertid ikke væ-
ret muligt ud fra de foretagne registreringer 

og gennemførte analyser at afsløre, hvorfor 
nogle marker giver udslag og andre ikke for 
placering af fosforholdige startgødninger. 
Moniteringen fortsætter.

Stigende mængder kvælstof til 
majshelsæd
Kvælstofbehovet i fem forsøg i 2009 er be-
stemt til 82 kg kvælstof pr. ha inklusive start-
gødning. Det er 15 kg mere end i tilsvarende 
forsøg i foregående år. Det lave kvælstofbe-
hov i majshelsæd skyldes, at forsøgene gen-
nemføres på arealer, der er tilført meget hus-
dyrgødning i årene forud.
 Tre af forsøgene er gennemført på én ejen-
dom på Djursland med på JB 3 til JB 5, og to 
forsøg er gennemført i Sønderjylland på JB 
1. Alle forsøg er tilført husdyrgødning i årene 
forud for forsøgene. I tre af de fem forsøg er 
kløvergræs forfrugt. Hele forsøget er tilført 
samme mængde startgødning som resten af 
marken.
 Udbytteniveauet i forsøgsleddet, der kun 
er tilført startgødning, er meget højt, og der er 
høstet 120,7 a.e. pr. ha ved en tilførsel af kun 
19 kg kvælstof pr. ha. Bortførslen af kvælstof 
er beregnet til 186 kg kvælstof pr. ha. Det vi-
ser, dels at jorden har været i stand til at stille 
en meget stor mængde kvælstof til rådighed 
for afgrøden, dels at majshelsæd er god til at 
udnytte denne kvælstofmængde. Den store 
kvælstoffrigørelse fra jorden er et resultat af, 
at forfrugten i flere af forsøgene er kløver-
græs, at kløvergræs indgår i sædskifterne i 
foregående år, og at der er tilført betydelige 
mængder husdyrgødning til arealerne i årene 
forud. Kvælstoffrigørelsen fra jorden sker 
primært i vækstperioden, idet det målte N-
min indhold om foråret ved vækstperiodens 

Tabel 16. Monitering af effekt af startgødning i majshelsæd, 2009. (U14)

Majshelsæd

Antal 
demon-

stra-
tioner

Karakter 
for plante-

udvikling1), juni
Plantehøjde, 

juni, cm
Pct. 
ler

Pct. 
grov-
sand

Pct. 
humus

Reak-
tions-

tal
Fosfor-

tal

Fosfor-
ind-
hold, 
målt i 
vand, 
mg pr. 
kg jord

Såbed, 
fugtig-

hed
Såbed, 
strukturUden 

start-
gødning

Med 
start-

gødnng

Uden 
start-

gødning

Med 
start-

gødnng

Uden forskel i plantehøjde 6 9,7  9,7 52 52 5,0 62 3,3 5,7 6,1 12,3 6,5 7,8
Med forskel i plantehøjde 6 8,5 10,0 35 43 7,9 46 2,8 6,4 4,9 14,1 8,8 8,7

1) Skala 0-10, 10 udtrykker planter i bedst vækst.
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begyndelse kun har været 37 kg kvælstof pr. 
ha.
 Merudbyttet for at tildele ekstra kvælstof i 
handelsgødning er beskedent. Der er beregnet 
en optimal kvælstofmængde på 82 kg kvælstof 
pr. ha inklusive den tilførte mængde kvælstof 
i startgødning i form af handelsgødning.
 Stigende mængder kvælstof har kun en 
begrænset indflydelse på proteinindholdet 
i afgrøden. Ved tilførsel af 150 kg kvælstof 
pr. ha er proteinindholdet kun hævet fra 8,4 
til 8,9 procent af tørstof. Kvælstoftildelingen 
påvirker heller ikke andre kvalitetsparametre 
væsentligt. 
 Den optimale kvælstofmængde i 2009 er 
lidt højere end i årene forud.

Stigende mængder kvælstof til kerne-
majs, 2009
I tre forsøg med stigende mængder kvælstof 
til kernemajs i 2009 er der bestemt en optimal 
kvælstofmængde på 115 kg kvælstof pr. ha. I 
2008 blev der i tre forsøg kun fundet et kvæl-
stofbehov på 36 kg kvælstof pr. ha.
 Forsøgsplan og resultater fremgår af tabel 
18. To forsøg er gennemført på sandjord og ét 
forsøg på lerjord. Alle forsøg har korn som for-
frugt. I to af forsøgene er der tilført husdyrgød-
ning i årene forud. Forsøgene er tilført mellem 

20 og 30 kg kvælstof pr. ha i startgødning i alle 
forsøgsled. Forsøgsbehandlingen med stigende 
mængder kvælstof er tilført ved såning. I for-
søgsled 7 er tilført 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 stor nedbør i forsommeren.
 Plantetal, lejesæd og vandindhold i kerne 
ved høst er ikke påvirket af kvælstofmængden. 
Der er opnået et stort udbytte i forsøgsleddet, 
der kun er tilført startgødning. Der er opnået 
et merudbytte for tilførsel af kvælstof på 18,1 
hkg pr. ha ved en optimal kvælstofmængde på 
115 kg kvælstof pr. ha inklusive den tilførte 
kvælstofmængde i startgødning. Behovet 
har været betydeligt større end i 2008, men 
i forhold til udbytteniveauet er behovet lavt i 
forhold til for eksempel vinterhvede, der ved 
samme udbytteniveau typisk har et kvælstof-
behov på cirka 200 kg kvælstof pr. ha. For at 
afdække kvælstofbehovet i kernemajs mere 
præcist skal der gennemføres flere forsøg.

Kvælstof til majs med efterafgrøder
Tidligere forsøg har vist, at der kan etableres 
efterafgrøder i majs, som kan optage betyde-
lige mængder kvælstof om efteråret, uden at 

Tabel 17. Stigende mængder kvælstof til majshelsæd. (U15)

Majs

Gns. af 
forsøg 
1999-
2008, 

udbytte 
og 

mer-
udb.,

a.e. pr. 
ha

Kar. 
for 

leje-
sæd1)

Pct.
tør-
stof 

Pct. af tørstof

FK 
NDF

FK 
org. 
stof

Kg 
tørstof
pr. FE

Ud-
bytte, 
kg N 
pr. ha

Udb. og merudb. 
pr. ha

a.e. 
netto2)

NorFor

råpro-
tein

sti-
velse NDF

hkg
tør-
stof 

hkg
sti-

velse 
a.e.

NELp20,
MJ pr. 
kg ts

Udb. og 
merudb., 
NELp20, 
GJ pr. ha

Antal forsøg 11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1. Grundgødet3) 125,4 0 35,6 8,4 39,1 6,3 60,4 75,8 1,15 186 138,3 54,0 120,7 6,51 90,00
2. 50 kg kvælstof3) 6,6 0 36,0 8,6 41,3 5,9 60,4 76,8 1,12 200 7,1 6,0 9,4 5,4 6,60 5,90
3. 100 kg kvælstof3) 10,5 0 35,9 8,7 41,2 6,0 59,9 76,6 1,12 202 7,0 5,9 8,9 1,4 6,58 5,60
4. 150 kg kvælstof3) 8,5 0 35,4 8,9 40,3 6,0 60,5 76,4 1,12 208 7,7 4,8 9,4 -1,6 6,58 6,10
5. 200 kg kvælstof3) 9,8 0 36,5 8,9 39,2 6,4 60,0 75,7 1,14 218 15,0 6,1 13,5 -1,0 6,51 9,70
6. 250 kg kvælstof3) 10,9 0 35,4 8,9 39,8 6,1 60,0 76,0 1,14 211 10,1 5,0 9,6 -8,4 6,53 6,90
LSD 7,4

Periode 2004-2008 2009
N-min i rodzonen, kg N pr. ha 48 (0-93) 37 (24-60)
Optimum, kg N pr. ha 67 (0-116) 82 (25-141)
Merudbytte ved optimum, kg N pr. ha 8,2 (0-20,1) 10,2 (0-17,4)

1) Skala 0-10, 0 = alle planter står lodret op, 10 = alle planter ligger hen ad jorden.
2) Der er regnet med 8 kr. pr. kg kvælstof og 95 kr. pr. a.e.
3) Ekskl. kvælstof i startgødning.
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det påvirker majsens udbytte og kvalitet nega-
tivt. I 2009 er der gennemført fire forsøg med 
stigende mængder kvælstof til majs efter for-
skellige forfrugter og med forskellige efteraf-
grøder. Forsøgene skal danne grundlag for at 
udvikle modeller til simulering af majsvækst 
og udvaskning af kvælstof efter majsdyrk-
ning. Forsøgene er udført i samarbejde med 
Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenska-
belige Fakultet.
 Der er anlagt to forsøg med forfrugt majs 
og to forsøg med forfrugt kløvergræs. Majsen 
er etableret uden efterafgrøde og med alm. 
rajgræs og rødsvingel som efterafgrøde og er 
gødsket med tre forskellige kvælstofmæng-
der. Rødsvingel er sået umiddelbart efter 
såning af majsen. Alm rajgræs er sået midt i 
juni. Majsens vækst og kvælstofoptagelse er 
fulgt ved planteklip i vækstperioden og ved 
høst som helsæd, hvor udbytte og kvalitet er 
målt. Udvaskningen af kvælstof efter høst føl-
ges indtil næste forår ved hjælp af sugeceller 
og jordprøver til bestemmelse af N-min. 
 Forsøgene er gennemført på JB 3 med sor-
ten Patrick og er sået fra 15. til 21. april og 
høstet fra 23. september til 6. oktober.
 Forsøgsplan og resultater er vist i tabel 19.
 I forsøgene med forfrugt majs er indholdet 
af råprotein lavest ved de mindste kvælstof-
mængder. Forskellen er størst med rødsvingel 
som efterafgrøde. Både med og uden efteraf-

grøder er der signifikante merudbytter af af-
grødeenheder for tilførsel af kvælstof. Med 
rødsvingel som efterafgrøde er udbyttet signi-
fikant mindre end uden efterafgrøde eller med 
alm. rajgræs som efterafgrøde. Med alm. raj-
græs som efterafgrøde er udbyttet på niveau 
med udbyttet i majs uden efterafgrøde.
 Uden efterafgrøde er der i majshelsæden hø-
stet 81 til 131 kg kvælstof mere pr. ha, end der 
er tilført i uorganisk kvælstof, størst mængde 
ved mindst tilførsel af kvælstof. Rødsvingel 
har omkring 1. november opsamlet 54 til 65 
kg kvælstof pr. ha i de overjordiske plante-
dele, mens alm. rajgræs har opsamlet 12 til 16 
kg kvælstof pr. ha.
 I forsøgene med kløvergræs som forfrugt er 
indholdet af råprotein højere end i forsøgene 
med majs som forfrugt, og der er kun små 
forskelle på indholdet af protein ved de for-
skellige kvælstofniveauer. Merudbytterne for 
kvælstof er betydeligt mindre end med majs 
som forfrugt, og merudbytterne er ikke signi-
fikante.
 Uden efterafgrøde er der høstet 62 til 165 
kg kvælstof mere pr. ha, end der er tilført i 
uorganisk gødning, størst mængde ved mindst 
kvælstofmængde. Rødsvingel har omkring 1. 
november opsamlet 28 til 34 kg kvælstof pr. 
ha i de overjordiske plantedele, mens alm. raj-
græs har opsamlet 9 til 11 kg kvælstof pr. ha.
Hverken kvælstofmængde eller efterafgrøde 

Tabel 18. Stigende mængder kvælstof til kernemajs. (U16)

Kernemajs

Plante-
bestand ved 
høst, planter 

pr. m2

Kar. for 
lejesæd 

ved høst1)

Pct. vand. 
i kerne ved 

høst

Udb. og 
merudb.,
hkg kerne

pr. ha 

Netto-
merudb., 
hkg kerne 

pr. ha

Plante-
bestand ved 
høst, planter 

pr. m2

Kar. for 
lejesæd 

ved høst1)

Pct. vand. 
i kerne ved 

høst

Udb. og 
merudb.,
hkg kerne

pr. ha 

Netto-
merudb., 
hkg kerne 

pr. ha2)

2008, 3 forsøg 2009, 3 forsøg
0 N3) 9,4 3 36,3 81,0 - 8,2 0 37,2 75,1
50 N3) 9,2 3 36,6 4,1 -1,5 8,1 0 36,8 12,3 6,7
100 N3) 9,7 2 36,0 6,6 -4,0 8,2 0 36,4 19,0 8,4
150 N3) 9,7 3 36,5 5,8 -9,8 7,9 0 35,9 20,3 4,7
200 N3) 9,7 3 36,2 4,9 -15,7 8,1 0 35,3 20,5 -0,1
250 N3) 9,7 3 36,3 5,3 -20,3 8,1 0 35,3 19,6 -6,0
50 N + 100 N3), 4) 9,8 3 36,1 4,3 -11,3 8,0 0 35,7 21,0 5,4
LSD ns 6,1

2008 2009
Gns. N-min i rodzonen, kg N pr. ha 85 (44-126) -
Gns. opt. N-mængder, kg N pr. ha 36 (17-75) 115 (82-124)
Gns. merudb. ved opt., hkg pr. ha 3,5 (0-11,2) 18,1 (13,2-22,6)

1) Skala 0-10, hvor 0 = alle planter står lodret op, 10 = alle planter ligger hen ad jorden. 
2) Der er regnet med 8 kr. pr. kg kvælstof og 95 kr. pr. hkg kerne.
3) Eksklusive henholdsvis 17 kg og 27 kg kvælstof  i startgødning i 2008 og 2009.
4) 50 kg kvælstof ved såning, 100 kg kvælstof pr. ha midt i juni.
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har haft væsentlig betydning for helsædens 
sammensætning eller foderværdi.
 Forsøgene fortsætter.

Vanding af majs, 2009
I 2009 er der registreret udbytte i to vandings-
undersøgelser i majs på JB 1. Uvandet er sam-
menlignet med vanding, hvor det er tilstræbt 
at styre efter IT-hjælpeværktøjet Vandregn-
skab Online, som findes på www.planteit.dk. 
Programmets standardindstillinger med hen-
syn til plantetilgængelig vandmængde på JB 
1 er anvendt.
 Resultaterne er vist i tabel 20.
 Der er opnået store udbytter på begge loka-
liteter, også i den uvandede del. I Ejstrupholm 

er der opnået et merudbytte på 1.310 FE for 
to vandinger med i alt 42 mm. I Give er der 
opnået et mindre udbytte på 1.150 FE for tre 
vandinger med i alt 90 mm.
 På begge lokaliteter er første vanding i 
praksis udført senere, end Vandingsregnskab 
Online har anbefalet.
 Resultaterne bekræfter, at der skal flere un-
dersøgelser til for at klarlægge majsens tør-

Tabel 19. Stigende mængder kvælstof til kernemajs. (U17, U18) 

Majs 

Tilført 
kg 
N 

pr. ha

Efter-
afgrøde

Pct. 
tør-
stof

Pct. af tørstof

FK
NDF

Kg 
tør-
stof 
pr. 
FE

 Udb. og merudb.
pr. ha NorFor Kg N pr. ha

rå-
pro-
tein 

sti-
velse NDF

hkg 
tør-
stof

hkg 
sti-

velse
a.e.

a.e. 
for 

kvæl-
stof

a.e.
for 

efter-
af-

grøde

NELp20, 
MJ pr. 

kg
tørstof

Udb. og 
merudb.,  
NELp20,
 GJ pr. 

ha

høstet
 i 

majs-
helsæd

høstet 
i efter- 
afgrø-

de1)

Høstet
i majs 

og 
efter-
afgrø-

de

N-min
ca. 
1. 

nov.2)

2009. 2 forsøg, forfrugt majs
1. 763) ingen 36,0 7,7 36,1 40,1 54,7 1,23 168,1 60,7 137,0 137,0 137,0 6,21 104,4 207 - 207 24
2. 1344) ingen 35,9 8,3 39,6 37,3 56,8 1,16 12,7 10,8 18,8 18,8 155,8 6,45 12,2 240 - 240 28
3. 1945) ingen 35,5 8,9 37,8 38,4 56,2 1,18 25,3 12,4 26,3 26,3 163,3 6,34 18,2 275 - 275 57
4. 763) rødsvingel 36,6 6,9 36,1 40,9 56,7 1,21 -29,2 -10,6 -22,5 114,5 -22,5 6,29 -17,0 153 65 219 19
5. 1344) rødsvingel 36,1 7,9 37,9 38,3 56,7 1,17 -15,0 -2,6 -6,7 15,8 -25,5 6,41 -6,2 194 54 247 18
6. 1945) rødsvingel 36,0 8,4 36,8 39,5 57,4 1,18 3,7 2,6 8,9 31,4 -17,4 6,39 5,4 231 56 287 21
7. 763) alm. rajgræs 36,9 7,6 39,7 37,4 57,8 1,15 -2,7 5,0 6,2 143,2 6,2 6,49 2,9 201 12 214 15
8. 1344) alm. rajgræs 35,7 8,4 38,7 37,0 56,8 1,16 10,0 8,2 16,2 10 -2,6 6,40 9,7 239 15 254 24
9. 1945) alm. rajgræs 35,8 8,6 39,8 37,4 58,4 1,15 16,4 12,8 23,6 17,4 -2,7 6,53 16,1 254 16 269 33
LSD 14,2 7,8 15,2 15,2 15,2 ns 10,7

2009. 2 forsøg, forfrugt kløvergræs 
1. 206) ingen 33,2 8,8 37,2 38,7 58,7 1,16 131,5 48,9 113,4 113,4 113,4 6,47 85,0 185 - 185 51
2. 807) ingen 33,5 8,9 37,7 38,6 57,2 1,17 4,9 2,5 3,3 3,3 116,7 6,40 2,3 194 - 194 59
3. 1408) ingen 35,4 9,0 39,0 37,6 59,2 1,13 8,9 5,8 10,3 10,3 123,7 6,58 7,4 202 - 202 66
4. 206) rødsvingel 33,6 8,6 38,1 38,2 59,3 1,14 2,8 2,2 4 117,4 4,0 6,51 2,4 185 28 212 22
5. 807) rødsvingel 33,6 8,8 37,5 38,9 59,2 1,15 4,2 2 4,4 0,4 1,1 6,47 2,7 191 34 225 34
6. 1408) rødsvingel 33,8 9,2 37,7 37,9 58,7 1,14 7,2 3,4 7,8 3,8 -2,5 6,49 5,0 204 31 235 38
7. 206) alm. rajgræs 33,3 8,6 38,2 38,0 58,6 1,15 1,1 1,8 1,9 115,3 1,9 6,50 1,1 182 11 193 40
8. 807) alm. rajgræs 33,9 9,0 38,5 37,4 59,2 1,13 1,8 2,4 4 2,1 0,7 6,53 2,0 192 10 202 37
9. 1408) alm. rajgræs 34,6 9,0 37,5 39,4 58,4 1,17 4,9 2,3 3,5 1,6 -6,8 6,44 2,9 196 9 205 66
LSD ns ns ns ns ns ns ns

1) I de overjordiske dele ca. 1. november.
2) På JB 1-3 i 50 cm dybde.
3) 85 kg total-N pr. ha  i kvæggylle nedfældet før såning + 20 kg N pr. ha i NP 21-10-0 placeret ved såning.
4) 170 kg total-N pr. ha  i kvæggylle nedfældet før såning + 20 kg N pr. ha i NP 21-10-0 placeret ved såning.
5)  170 kg total-N pr. ha  i kvæggylle nedfældet før såning + 60 kg N pr. ha i NS 27-4 m. Mg nedharvet før såning + 20 kg  N pr. ha i NP 21-

10-0 placeret ved såning.
6) 20 kg  N pr. ha i NP 21-10-0 placeret ved såning.
7) 60 kg N pr. ha i NS 27-4 m. Mg nedharvet før såning + 20 kg N pr. ha i NP 21-10-0 placeret ved såning.
8) 120 kg N pr. ha i NS 27-4 m. Mg nedharvet før såning + 20 kg N pr. ha i NP 21-10-0 placeret ved såning.

Tabel 20. Vandingsundersøgelser i majs. 
(U19)

Majs Udb. og merudb., FE pr. ha

2009. 2 undersøgelser Ejstrupholm Give
Ingen vanding 11.290 11.950
Vandet1) 1.310 -1.150

1)  Ejstrupholm: 22 mm 28/6, 20 mm 10/7. I alt 42 mm. 
Give: 30 mm 1/7, 30 mm 9/7, 30 mm 6/8. I alt 90 mm.
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ketolerance i de enkelte vækststadier. Både 
afstrømning og afdræning er mulige årsager 
til, at der kan opnås et mindre udbytte for van-
ding.

Ukrudt

Ukrudt i majs, 2009
Aktivstoffet terbuthylazin har gennem mange 
år været anvendt som en komponent med en 
betydelig jordvirkning mod ukrudt i majs. 
Midler med indhold af terbythylazin er for-
budt at anvende efter den 20. april 2009. 
Dermed skal bekæmpelsen af ukrudt i majs 
fremover baseres på midler, som næsten ude-
lukkende har bladvirkning. Der er gennemført 
seks forsøg med afprøvning af middelkombi-
nationer. Behandlingerne fremgår af tabel 21. 

I alle forsøgsled er der behandlet to gange, 
dvs. når ukrudtet har været spiret frem med 
nul til to løvblade og igen 10 til 14 dage se-
nere, når nyt ukrudt er spiret frem med nul til 
to løvblade. Callisto, som indeholder aktiv-
stoffet mesotrion, er afprøvet for anden gang 
i landsforsøgene. Stomp CS er en ny formu-
lering af pendimethalin, hvor aktivstoffet er 
indsluttet i mikrokapsler. Dette middel er også 
afprøvet i landsforsøg for første gang, mens 
Harmony SX, Fighter 480, MaisTer, Catch 
og Starane 180 tidligere har været afprøvet 
i forskellige strategier. Stomp CS og Catch 
er endnu ikke godkendt i majs. Ligeledes er 
forslag fra Planteværn Online taget med. Se 
tabel 21. Løsningerne har været afhængige af 
ukrudtsbestanden på forsøgsarealerne. Se Ta-
belbilagets tabel U20.
 Der har været en betydelig ukrudtsbestand 
i alle forsøg. Især storkenæb, agerstedmoder, 

MaisTer er nu det eneste ukrudtsmiddel til majs, som har effekt mod enårig rapgræs. Til ven-
stre ses en løsning uden og til højre en løsning med MaisTer. (Fotos: Poul Henning Petersen, 
Landscentret, Planteproduktion).
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snerlepileurt, kamille, ærenpris, sort natskyg-
ge og enårig rapgræs har været dominerende. 
I flere forsøg har der været en del fremspiring 
efter sidste sprøjtning. Resultaterne fra vurde-
ring af biomasse er vist i tabel 21.
 Agerstedmoder: Alle behandlinger har med 
undtagelse af strategien i forsøgsled 9 haft god 
effekt. Pendimethalin i Stomp CS har som ud-
gangspunkt god effekt mod agerstedmoder, 
men formuleringen med indkapsling betyder 
en langsom frigivelse. Stedmoderplanterne 
har formentlig været for store til, at der har 
kunnet opnås tilstrækkelig effekt med den do-
sis, planterne er kommet i kontakt med.
 Hvidmelet gåsefod: Er bekæmpet meget 
effektivt ved alle behandlinger. Hvidmelet 
gåsefod har i flere forsøg været meget domi-
nerende i de ubehandlede parceller, således at 
majsen er helt udkonkurreret.
 Kamille: Der har været få kamiller i forsø-
gene, men der har været god bekæmpelse.
 Snerlepilurt: Alle løsninger har haft god 
effekt. I et forsøg har effekten i forsøgsled 
11 dog ikke været som forventet, idet første 

sprøjtning med MaisTer ikke har haft tilstræk-
kelig effekt.
 Storkenæb: Har været dominerende i de fle-
ste af forsøgene. I det ubehandlede forsøgs-
led fylder storkenæb ikke meget, da den her 
er udkonkurreret af især hvidmelet gåsefod, 
pileurt og kamille. Efter de behandlinger, 
hvor storkenæb ikke er slået helt ihjel, har den 
været i stand til at gro igen fra vækstpunktet. 
Løsninger, hvor Fighter 480, Harmony SX og 
Catch indgår, har haft bedst effekt. Der har 
været god effekt i forsøgsled 11 i de forsøg, 
hvor Planteværn Online har valgt Fighter 480 
som det primære middel mod storkenæb. I 
et forsøg har effekten ikke været tilfredsstil-
lende, idet første sprøjtning med MaisTer ikke 
har haft tilstrækkelig effekt.
 Ærenpris: Denne art har været godt be-
kæmpet i alle forsøgsled.
 Sort natskygge: Generelt god effekt, men i 
et forsøg er der i forsøgsled 9 efterladt en stor 
bestand af sort natskygge. Der har været en 
del sen fremspiring.
 Enårig rapgræs: Der har været en moderat 

Tabel 21. Ukrudt i majs. (U20)

Majs

Be-
hand-
lings-
indeks

Ukrudt, biomasse1) Pct. dækning 
ved høst Kemi-

udgift 
2009,
kr. pr. 

ha

To-
kim-

bladet
i alt

Ager-
sted-

moder
Ka-

mille
Snerle-

pile-
urt

Sort
nat-

skygge

Stor-
ke-
næb

Hvid-
melet-
gåse-
fod

Æren-
pris

Enårig
rap-
græs

Græs Tokim-
bladet

2009. 6 forsøg 3 fs. 4 fs. 2 fs. 5 fs. 4 fs. 3 fs. 6 fs. 4 fs. 4 fs.
1. Ubehandlet - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 77 -
2. 0,5 l Callisto + 5,63 g Harmony SX

0,5 l Callisto + 5,63 g Harmony SX 1,42 13 15 3 8 9 9 2 3 121 19 6 599
3. 0,5 l Callisto + 11,25 g Harmony SX

0,5 l Callisto + 0,4 l Fighter 4802) 1,80 8 3 0 5 8 10 5 0 128 33 4 722
4. 0,5 l Callisto

0,5 l Callisto 0,67 27 3 7 9 6 47 1 2 89 33 10 475
5. 0,5 l Callisto

0,5 l Callisto + 0,4 l Fighter 4802) 1,05 21 3 0 6 6 35 0 1 86 32 4 598
6. 0,5 l Callisto

0,5 l Callisto + 50 g MaisTer3) 1,00 18 5 1 7 5 22 1 3 8 1 3 633
7. 0,5 l Callisto + 0,25 l Catch

0,5 l Callisto + 0,25 l Catch 0,67 7 3 0 5 4 8 1 1 149 30 8 610
8. 0,5 l Callisto + 0,25 Catch

0,25 l Catch + 50 g MaisTer3) 0,67 5 1 0 3 6 5 1 1 2 0 4 530
9. 1 l Stomp CS + 0,4 l Fighter 4802)

+ 5,63 g Harmony SX
0,4 l Fighter 4802) + 5,63 g Harmony SX 1,80 23 33 2 2 34 0 2 3 124 15 10 -

10. 0,25 l Callisto + 50 g MaisTer3)

0,3 Starane 180 + 50 g MaisTer3) 1,03 8 2 6 10 12 6 2 6 1 1 8 508
11. Planteværn Online Ukrudt

Planteværn Online Ukrudt 1,59 6 10 0 3 9 15 9 3 36 1 13 622
Led 2-11 er behandlet på ukrudt med 0-2 blade og igen 10-14 dage senere.
Led 11 er behandlet efter forslag fra Planteværn Online.
1) Relativ biomasse vurderet visuelt.
2) Tilsat Renol.
3) Tilsat MaisOil.
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bestand af enårig rapgræs i alle forsøg. Enårig 
rapgræs er vokset meget til efter de behand-
linger, som ikke har græseffekt, idet græsset 
er gjort fri fra konkurrence fra tokimbladet 
ukrudt. MaisTer har ved en enkelt behandling 
med 50 gram pr. ha givet den nødvendige ef-
fekt mod enårig rapgræs.
 I alle forsøg er der taget billeder, som giver 
et godt indtryk af slutresultatet af behandlin-
gerne. Billederne kan ses i Nordic Field Trial 
System under de enkelte forsøg.

Vandpileurt, 2007 til 2009
Harmony og Callisto giver god om end vari-
erende effekt mod vandpileurt i majs.
 Der er gennemført to forsøg med bekæm-
pelse af vandpileurt på majsarealer. Forskel-
lige ukrudtsmidler er testet ved udsprøjtning 
med logaritmesprøjte. Behandlingerne i for-
søgene er foretaget omkring 1. juni. Det har 
været tilstræbt, at alle skud har været fremme. 
Ukrudtsmidler og doseringer er vist i tabel 
22. Tabellen viser også de beregnede doser, 
svarende til 80 procent bekæmpelse (ED80-
værdier) ved bedømmelse tre til fire uger efter 
behandling. Tabellen viser varierende effekter 
af midlerne i årets forsøg. Dette afspejler for-
mentlig dels, at den første ukrudtssprøjtning 
ikke er gennemført som planlagt i forsøg 2, 
dels at pileurtplanterne har haft forskellige 
udviklingstrin og vokslag på behandlingstids-
punktet.
 Tabel 20 viser også resultaterne med samme 
midler i tre forsøg, gennemført i 2007 og 2008. 
Resultaterne i disse tre forsøg er også variable 
og med tilsvarende variation som 2009-forsø-
gene. En rodukrudtsart som vandpileurt med 
et stort underjordisk rodsystem kan danne nye 
skud over en lang periode i vækstsæsonen. 
Derfor vil en effektiv bekæmpelse kræve en 
flerårig indsats, gerne kombineret med dyrk-
ning af konkurrencestærke afgrøder som for 
eksempel kornafgrøder. Forsøgene peger på 
Harmony og Callisto som godkendte midler 
med en god effekt. Effekten af MaisTer og 

Ved anvendelse af Callisto alene efterlades 
storkenæb, som efterfølgende kan udkonkur-
rere majsen. Det er vigtigt at blande Callisto 
med Fighter 480 eller Harmony SX, når der 
er storkenæb. Catch har i forsøgene også 
vist god effekt, men er endnu ikke godkendt. 
(Foto: Poul Henning Petersen, Landscentret, 
Planteproduktion).

Valmue er ikke bekæmpet ved første sprøjtning med lav dosis Callisto (til venstre.). Den op-
følgende behandling med blanding af MaisTer og Fighter 480 har ikke forhindret en betydelig 
skade i majsen som følge af konkurrence fra ukrudtet, men MaisTer har været et godt valg mod 
valmue. Fighter 480 er tilsat mod storkenæb (til højre). (Foto: Jørgen Ravn, Gefion).
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Starane 180 har været mere svingende. Catch 
har vist god og stabil effekt og vil være et vig-
tigt middel mod vandpileurt, når det bliver 
godkendt.

Ukrudt i Roundup-resistent majs, 
2009
Forsøg med ukrudtsbekæmpelse i glyphosat-
resistent GM-majs viser, at sprøjtning med 
glyphosat giver en effektiv bekæmpelse af 
ukrudt i majs. 
 Der er i 2009 udført forsøg på to lokalite-
ter med henblik på at udvikle strategier for 
ukrudtsbekæmpelse i GM-majs, der er resi-
stent mod glyphosat. Der er anvendt glypho-
sat-produktet MON 79545, som indeholder 
450 gram glyphosat pr. liter, dvs. 1,0 liter 
MON 79545 svarer til 1,25 liter Roundup 
Bio. Tabel 23 viser behandlingerne. Der er af-
prøvet strategier for anvendelse af glyphosat 
alene, samt løsninger, hvor midler med andre 
virkemekanismer indgår, så udviklingen af 
herbicidresistens hos ukrudt kan forebygges. 
Forsøgsled 9 er behandlet efter en behovsmo-
del, hvor dosis af MON 79545 er bestemt ud 
fra ukrudtets artssammensætning og størrelse. 
Behovsmodellen har udløst en samlet dose-
ring på 4,8 liter MON 79545 pr. ha i begge 
forsøg. Referencebehandlingen har været en 

splitsprøjtning med Callisto og Callisto + 
Mais Ter i forsøgsled 2.
 Ukrudtsbestanden har været domineret af 
snerlepileurt, ferskenpileurt, hvidmelet gåse-
fod, svinemælk, liden nælde, agerstedmoder, 
forglemmigej, hyrdetaske og enårig rapgræs.
 Ukrudtseffekten er opgjort ved en visuel 
biomassebedømmelse cirka tre uger efter sid-
ste behandling og igen før høst. Alle behand-
linger har sikret god effekt i begge forsøg. Der 
er i en periode efter sidste behandling sket en 
fremspiring af nyt ukrudt. I det ene forsøg er 
der fremspiret en del enårig rapgræs. I tabel-
len ses, at dette har udviklet sig, så biomas-
sen før høst svarer til biomassen i ubehandlet. 
Den sene fremspiring af ukrudt har ikke haft 
betydning for majsen, og renheden ved høst 
har været tilfredsstillende efter alle behand-
linger.
 Der er i begge forsøg opnået meget sto-
re, men meget forskellige merudbytter for 
ukrudtsbekæmpelsen. I det ene forsøg har en 
stor bestand af ferskenpileurt næsten kvalt 
majsplanterne i ubehandlet, hvorfor ukrudts-
bekæmpelsen har firedoblet udbyttet.

Sen anvendelse af Harmony SX og 
MaisTer
Harmony SX anvises anvendt i majsens 

Tabel 22. Vandpileurt i majs. (U21)

Majs
Sprøjte-

tidspunkt/
stadium

BI-dosis,
g/l pr. ha

Maks./min. 
dosis,
l pr. ha

Forsøg 1 ED80
1) Forsøg 2 ED80

1)

Estimat Spredning Estimat Spredning

2009. 2 forsøg
1. Callisto 14-16 1,5 3/0,3 0,49 0,03 0,72 0,08
3. Harmony 50 SX2) 14-16 15,0 20/2 14,6 1,1 9,9 0,9
4. Starane 180S 14-16 1,5 3/0,3 0,41 0,04 2,20 0,56
6. MaisTer3) 14-16 150,0 300/30 56 3 207 37
7. Catch 14-16 - 0,8/0,08 0,15 0,01 0,28 0,07

2008. 2 forsøg
3. Harmony 50 SX2) juni 15,0 20/2 5,6 1,4 5,3 1,6
4. Starane 180S juni 1,5 3/0,3 2,10 6,00 0,67 0,07
6. MaisTer3) juni 150,0 300/30 206 70 58 3
7. Catch juni - 0,8/0,08 0,35 0,69 0,18 0,83

2007. 1 forsøg
3. Harmony 50 SX2) 17 15,0 22,5/2,3 7,2 0,6
4. Starane 180S 17 1,5 3/0,3 0,83 0,09
6. MaisTer3) 17 150,0 300/30 101 6
7. Catch 17 - 0,8/0,08 0,28 0,02

1)  Beregnet dosis svarende til 80 pct. effekt ved bedømmelse 3-4 uger efter sprøjtning.
2)  Tilsat sprede-klæbemiddel. I 2007 blev midlet Harmony anvendt. Doseringer er omregnet til Harmony 50 SX.
3)  Tilsat MaisOil. I 2007 blev midlet MaisTer OD anvendt. Doseringer er omregnet til MaisTer.
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vækststadium 13 til 16 og MaisTer senest, når 
majsen har otte blade. Anbefalingen tager ud-
gangspunkt i at minimere risikoen for at ska-
de majsen i strækningsperioden. Antagelsen 
er, at majsen er mest følsom, når den strækker 
sig. Hvor ukrudtsbekæmpelsen ikke er forlø-
bet planmæssigt, kan der være behov for en 
senere behandling, hvilket sprøjtefristen giver 
mulighed for. For at undersøge risikoen for 

påvirkning af majsen ved sen anvendelse af 
Harmony SX og MaisTer er der gennemført 
et screeningsforsøg ved at behandle 14 sor-
ter på majsens vækststadium 19 med dobbelt 

Tabel 23. Ukrudt i Roundup-resistent majs

Majs
Sprøjte-

tids-
punkt1)

Ukrudt, biomasse2)

Udbytte og 
merudb., hkg 
tørstof pr. ha

2 uger efter behandling før høst

Græs Tokim-
bladet Græs Græs Tokim-

bladet

2009. 2 forsøg 001 001 001 002 2 fs. 2 fs.
1. Ubehandlet 100 100 100 100 100 88,1
2. 0,6 l Callisto

0,2 l Callisto + 50 g MaisTer3)
T1
T3 1 6 1 75 8 61,5

3. 1,6 l MON 79545
1,6 l MON 79545

T2
T4 0 5 3 100 7 62,6

4. 2,4 l MON 79545
2,4 l MON 79545

T2
T4 0 3 2 100 8 63,2

5. 2,4 l MON 79545 T2 7 22 4 100 9 56,8
6. 2,4 l MON 79545 + 0,4 l Callisto T2 9 21 1 100 9 59,3
7. 2,4 l MON 79545 + 0,4 l Callisto

1,6 l MON 79545 + 0,4 l Callisto
T2
T4 0 3 1 100 3 60,1

8. 0,3 l Starane 180 + 50 g MaisTer3)

1,6 l MON 79545
T1
T4 0 5 1 100 6 64,3

9. Behovsmodel med MON 79545 0 2 1 75 5 62,1
1)  T1: Majsen har 1-1,5 blade, T2: Majsen har 2-3 blade, og ukrudtet er  maksimalt 10 cm højt, T3: Majsen har 4-5 blade, T4:  Majsen har 6-8 

blade, og ukrudtet er maksimalt 10 cm højt.
2) Visuel bedømmelse af biomasse, ubehandlet forholdstal 100.
3) Tilsat MaisOil.

Smældere har optrådt mere udbredt i 2009 
i sædskifter, hvor brak var ompløjet i 2008. 
Smælderne lægger æg i græs og kan angribe 
alle efterfølgende afgrøder. Larverne har en 
fireårig udvikling og kan gøre skade i tre år 
efter græsdyrkning. Jo flere år der er dyrket 
græs, jo flere æg lægges der, og jo kraftigere 
angreb kan optræde i de efterfølgende afgrø-
der. Første år efter ompløjning af græsset kan 
larverne delvis leve af den ompløjede grøn-
svær, og angreb er derfor ofte værst andet og 
tredje år efter ompløjning af græs. I marker 
med problemer med smældere kan der bestil-
les majsudsæd, bejdset med skadedyrsmidler, 
som har en god effekt. (Fotos: Ghita Cordsen 
Nielsen, Landscentret, Planteproduktion og 
Erik Pedersen, LandboMidtØst).
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dosis, dvs. 22 gram Harmony SX + 0,3 liter 
Agropol pr. ha og 200 gram Maister + 1,33 
liter MaisOil pr. ha. Sprøjtningen er udført 
som en morgensprøjtning den 30. juni, hvor 
gennemsnitstemperaturen er kommet over 20 
grader C. De efterfølgende dage har også væ-
ret meget varme, hvorfor der har været opti-
male forhold for at teste, om behandlingerne 
påvirker majsen.
 Påvirkning af sorterne er visuelt bedømt den 
4. juli og igen den 4. august. Der er ikke set 
påvirkninger af majsen. På femtedagen efter 
sprøjtningen har den karakteristiske gul-mar-
morering, som ofte kommer efter behandling 
med sulfonylureamidler, kunnet ses på nogle 
blade. Der har kun været svage symptomer på 
enkelte planter og kun ubetydelige forskelle 
mellem sorterne.

Sygdomme

Fusariummonitering, 2004 til 2009
Landscentret, Planteproduktion og Dansk 
Kvæg påbegyndte i 2004 en undersøgelse af 
indholdet af fusariumtoksiner i majs til hel-
sæd. I årene 2004 til 2008 blev i alt under-
søgt 236 prøver af majshelsæd. I tabel 24 ses 
resultatet. Disse undersøgelser har vist, at de 
vejledende grænseværdier for fusariumtoksi-
ner i majs til kvægfoder kun relativt sjældent 
overskrides. Den vejledende grænseværdi for 
DON (deoxynivalenol) i fuldfoder til kvæg 
er 5.000 μg pr. kg, dog maksimum 2000 μg 
pr. kg i fuldfoder til kalve under fire måneder. 
Den vejledende grænseværdi for ZEA (zeara-
lenon) i fuldfoder til kalve og malkekvæg er 
500 μg pr. kg, mens der ingen grænseværdi er 
fastlagt til slagtekvæg.
 Fra 2008 har Landscentret, Planteproduk-
tion iværksat en treårig monitering af indholdet 
af fusariumtoksiner i kernemajs og kolbemajs 
(sidstnævnte kun i 2008). Flere undersøgelser 
har vist, at jo senere majsen høstes, jo højere 
indhold er der af fusariumtoksiner. Da kolbe- 
og kernemajs høstes senere end majshelsæd, 
er risikoen for et højt toksinindhold derfor 
større. Kernemajs benyttes endvidere til fod-
ring af svin. De vejledende grænseværdier for 
fusariumtoksiner er væsentligt lavere for svin 
end for kvæg, da svin er meget følsomme for 
fusariumtoksiner. Den vejledende grænse-
værdi i fuldfoder til svin er 900 μg DON pr. 
kg. For ZEA er den vejledende grænseværdi 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.
 Som det fremgår af tabel 24, blev der alle-
rede i 2006 til 2007 udtaget et mindre antal 
prøver af kerne- og kolbemajs. Resultaterne 
viser en tendens til et højere toksinindhold i 
kernemajs end i majs til helsæd. Der udtages 
i årene 2008 til 2010 hvert år cirka 30 prøver 
af kernemajs. Resultaterne fra 2009 foreligger 
ikke p.t., men resultaterne vil blive offentlig-
gjort på LandbrugsInfo, så snart de foreligger.

En analyse af jorden har her vist en stor fore-
komst af fritlevende nematoder. Angrebne 
planter optræder tit områdevis, men ved si-
den af angrebne planter kan der stå normale 
planter. Fritlevende nematoder trives især på 
let jord og i fugtige år. Næsten alle afgrøder 
angribes af fritlevende nematoder. I kartofler 
har olieræddike som efterafgrøde reduceret 
nogle arter af fritlevende nematoder. Se af-
snittet Kartofler. Der er behov for en monite-
ring af udbredelsen af fritlevende nematoder i 
majs i Danmark. (Foto: Erik Pedersen, Land-
boMidtØst).
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Fusarium og jordbearbejdning
Ved dyrkning af majs efter majs kan plante-
rester fungere som smittekilde for Fusarium 
og dermed dannelsen af fusariumtoksiner. 
Især efter kernemajs efterlades der mange 
planterester. I efteråret 2008 er derfor påbe-
gyndt forsøg efter en ny forsøgsplan, der be-
lyser effekten af forskellige behandlinger af 
stubben efter dyrkning af kernemajs. I 2009 
er der igen dyrket kernemajs, og indholdet af 
fusariumtoksiner er målt. Resultaterne ses i 
tabel 25. Det fremgår, at indholdet af fusari-
umtoksinerne DON (deoxynivalenol) og ZEA 
(zearalenon) har været meget lavt i alle for-
søgsled i forsøg 001 (anlagt i sorten NK Bull), 

hvorfor der ikke kan drages nogen konklusio-
ner i dette forsøg. I forsøg 002 (anlagt i sor-
ten Patrick) har indholdet af fusariumtoksiner 
været lidt højere. Det højeste indhold af fusa-
riumtoksiner er fundet i forsøgsled 2 og 4. Det 
er overraskende, idet der i disse forsøgsled 
har været en god omsætning af planterester, 
og derfor forventes et lavere toksinindhold i 
disse forsøgsled. Bladsvampene majsbladplet 
og majsøjeplet overlever også på planterester, 
men der har ikke været betydende forskelle på 
angrebsgraden ved de forskellige behandlin-
ger. Forsøgene fortsætter.

Sprøjtning mod bladsvampe og Fusa-
rium
I 2008 blev der iværksat indledende forsøg 
for at belyse effekten af svampebehandling i 
majs. I 2009 er forsøgene fortsat, og forsøgs-
planen er udvidet. Se tabel 26. Der er sprøjtet 
på tre tidspunkter, nemlig 14. juli i vækststa-
dium 37 (sidste blad synligt), 21. juli i vækst-
stadium 51 (hanblomsterstand mærkbar) og 5. 
august i vækststadium 63 (begyndende blom-
string). Både Opera og Prosaro har effekt på 
bladpletsvampe, mens Prosaro yderligere har 
effekt på Fusarium og dermed på fusarium-
toksiner. Opera er godkendt til korn, mens 
Prosaro forventes godkendt i korn til sæson 
2010, men først til majs i 2012. Normaldose-
ringen på 1,0 liter Prosaro indeholder 0,5 liter 
Proline + 0,5 liter Folicur. Ingen af midlerne 
er godkendt til majs.
 Majsbladplet (Drechslera sp.) har været 
den altdominerende bladsvamp i årets to for-
søg, mens majsøjeplet (Kabatiellea zeae) kun 

Tabel 24. Indhold af fusariumtoksinerne 
DON og ZEA i μg pr. kg tørstof, analyserede 
prøver i 2004 til 2008

Majstype/år Antal 
prøver

Indhold,  μg pr. kg tørstof

gns. maks. gns. maks.

DON ZEA

Majshelsæd
2004 67 551 5.440 18 308
2005 66 670 3.312 19 221
2006 71 770 10.780 90 1.428
2007 32 609 2.344 71 342
20081) 12 435 2.495 12 55

Kernemajs
2006 7 2.076 7.779 787 3.757
2007 21 802 6.405 47 443
2008 27 907 3.325 112 627

Kolbemajs
2007 20 796 6.768 185 2.651
2008 27 1.750 10.850 387 4.097

1) Prøver fra økologiske marker.

Tabel 25. Jordbearbejdning og Fusarium i majs. (U22)

Majs
Behand-

lings-
tidspunkt

Pct. kolber
 med 

Fusarium

Pct.
dækn. med 

bladplet

Indhold, μg pr. kg 
tørstof Pct. kolber

 med 
Fusarium

Pct.
 dækn. med 

bladplet

Indhold, μg pr. kg 
tørstof

DON ZEA DON ZEA

2009. Forsøg 001 002
1. Ingen jordbearbejdning

Pløjning
efterår 
forår 0 12 50 0 5 52 122 0

2. 2 x stubharvning
Pløjning

efterår 
forår 0 12 110 0 2 42 580 0

3. 2 x stubharvning
1 x stubharvning

efterår 
forår 1 20 190 0 3 48 130 0

4. Afpudsning
2 x stubharvning
1 x stubharvning

efterår
efterår 
forår 1 18 70 0 3 45 690 0

5. Ingen jordbearbejdning
2 x stubharvning

efterår 
forår 1 25 50 0 4 47 100 0
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har været lidt udbredt i forsøgene. Forsøgene 
skulle være anlagt med forfrugt majs og sam-
tidig reduceret jordbearbejdning, fordi angre-
bet af bladpletsvampe normalt er størst her 
(planterester af majs er smittekilde). Begge 
forsøg er dog anlagt i pløjede marker med 
forfrugt majs. Begge forsøg er udført ved Vo-
jens i Sønderjylland i sorten Patrick. Selv om 
der er pløjet, har der været kraftige angreb af 
majsbladplet i begge forsøg. Angrebene har 
dog først bredt sig i forsøgene efter sidste 
sprøjtning (primo august).
 Svampesprøjtning øger udbyttet med op 
til 48 procent i gennemsnit af de to forsøg, 
hvilket er en meget stor udbytteforøgelse. Der 
er opnået nettomerudbytter op til 15,5 hkg pr. 
ha. Der er ikke sikre forskelle på de to midler 
ved tidlig sprøjtning og ved to sprøjtninger. 
Ved den sene sprøjtning giver Opera det hø-
jeste nettomerudbytte. Der er anvendt fuld 
dosering i forsøgene, fordi der er tale om ind-
ledende forsøg. Der er givetvis gode mulighe-
der for at anvende nedsatte doser, hvilket vil 
blive belyst i forsøg i 2010.

Resultaterne af toksinanalyserne foreligger 
ikke p.t. Der henvises derfor til Tabelbilaget, 
tabel U23, hvor resultaterne senere vil kunne 
findes.
 Foderværdien til svin vil også blive ana-
lyseret i forsøgene. Resultaterne foreligger 
heller ikke p.t., men vil senere kunne findes i 
Tabelbilaget, tabel U23.
 Majsen har været omkring 1,6 meter høj ved 
første sprøjtning og cirka 2,4 meter høj ved de 
to sidste sprøjtninger. I 2009 er der i begge 
forsøg anvendt en modificeret forsøgssprøjte, 
som har kunnet nå op over afgrøden. I det ene 

Tabel 26. Bekæmpelse af bladpletsvampe og 
Fusarium i kernemajs. (U23)

Majs

Pct. 
dækning 

med bladplet
Fusarium Pct. 

kolber 
med 

blottet 
spids

Udb. 
og 

mer-
udb.,
hkg 

kerne 
pr. ha

før 
1. spr.

st. 
83

pct. 
kol-
ber

pct. 
stæng-

ler

2009. 2 forsøg
1. Ubehandlet 0 46 1 0 1 54,4
2. 1,0 l Prosaro - 31 0 0 0 16,3
3. 1,5 l Opera - 6 0 0 0 19,4
4. 1,0 l Prosaro 

1,0 l Prosaro - 6 0 0 0 25,4
5. 1,5 l Opera 

1,5 l Opera - 5 0 0 0 26,3
6. 1,0 l Prosaro - 19 0 0 0 9,5
7. 1,5 l Opera - 5 0 0 0 21,9
LSD 1-7 7,4
LSD 2-7 8,4

2008. 2 forsøg 1 fs. 1 fs. 1 fs.
1. Ubehandlet 3 5 35 36 11 58,3
4. 1,0 l Prosaro 

1,0 l Prosaro - 5 14 15 13 9,8
6. 1,0 l Prosaro - 6 16 13 11 7,8
LSD 1-6 ns
LSD 4-6 ns

Led 2 og 3 behandlet i stadium 37.
Led 4 og 5 behandlet i stadium 51 og stadium 63.
Led 6 og 7 behandlet i stadium 63.

Majsbladplet (Drechslera sp.) har domineret 
i forsøgene i 2009. Majsbladplet overlever på 
planterester af majs, og angreb ses derfor mest 
udbredt i marker med forfrugt majs og sam-
tidig reduceret jordbearbejdning. Svampen 
trives bedst under fugtige og varme forhold. 
(Foto: Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret, 
Planteproduktion).



399

Majs

forsøg i 2008 blev der kørt med en portaltrak-
tor, hvorpå der var bygget en sprøjtebom, og 
som bruges i juletræer. I det andet forsøg i 
2008 blev der kørt med en Hardi Commander 
sprøjte, hvor majsen imellem traktorhjulene 
blev kørt ned, men hvor forsøgene var anlagt 
under sprøjtebommen, hvor der ingen køre-
skade var.
 Der er p.t. ingen godkendte svampemidler 
til brug i majs i Danmark, men firmaet oply-
ser, at Opera måske kan godkendes til sæson 
2010, mens Prosaro først forventes godkendt 
til majs i 2012.
 Forsøgene fortsætter. Der vil i 2010 også 
blive anlagt forsøg i majshelsæd.

Høst

Høsttider i majshelsæd og kolbemajs, 
2008 til 2009
For at finde det optimale høsttidspunkt i majs 
til kolbemajs er der gennemført to forsøg med 
tre høsttidspunkter. Der er anvendt sorterne 
Lapriora og Patrick. Forsøgene er gennemført 
på JB 1 og 7, og forfrugten er majs. Forsøgene 
er tilført husdyrgødning og er gødsket efter 
Plantedirektoratets normer for gødskning af 
kernemajs.
 Forsøgene er sået 27. og 29. april, og det 
er tilstræbt at så 10 frø pr. m2. Det har været 
planen at høste på tre tidspunkter med tre uger 
imellem, første gang på det optimale tids-
punkt for høst til helsæd. I forsøg 001, som 

Foto fra sprøjtet (to gange Opera) henholdsvis usprøjtet forsøgsled i forsøg 09-160-0909, lø-
benummer 001 ved Vojens, fotograferet den 8. oktober 2009. I det ubehandlede forsøgsled ses 
kraftige angreb af majsbladplet (Drechslera sp.). (Fotos: Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret, 
Planteproduktion).
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har ligget i Sydjylland, har der været tre uger 
imellem høsttiderne. I forsøg 002, som har 
ligget ved Århus, er tredje høsttid fremrykket 
på grund af det sene tidspunkt.
 Middeldøgntemperaturen er på begge for-
søgslokaliteter kommet under 10 grader C 
midt i oktober. Det medfører som regel stag-
nerende eller faldende udbytte i majs.
 Forsøgene har ligget i forlængelse af for-
søgene med høsttider i majs til kernemajs. Se 
næste afsnit.
 Forsøgsplan og resultater for de to forsøg 
fremgår af tabel 27.
 I forsøg 001 har første høsttid været 23. 
september. Der har ikke været lejesæd i for-
søget. Tørstofindholdet i helsæden er ved før-

ste høsttidspunkt lidt højere end det ønskede 
niveau på 29 til 33 procent. Tørstofindholdet 
i kolben er øget med 0,2 til 0,3 procentenhe-
der pr. døgn fra første til sidste høsttid. Vejret 
har fra første til sidste høsttid været forholds-
vis tørt i hele perioden. Det største udbytte af 
afgrødeenheder i kolber med svøbblade er i 
begge sorter høstet midt i oktober med et tør-
stofindhold i kolber med svøbblade på 57 til 
59 procent. Efter dette tidspunkt er udbyttet i 
kolber faldet i begge sorter.
 I forsøg 002 har vejret været tørt fra første 
og indtil få dage før anden høsttid. Fra nogle 
dage før anden høst og til tredje høsttid er 
der kommet større mængder regn. Ved første 
høsttidspunkt har der været nattefrost, som 

Angreb af majsøjeplet (Kabatiella zeae) i majs. Symptomerne er især karakteristiske, når bla-
det holdes op mod lyset. Majsøjeplet har været den mest udbredte bladsvamp i majs de seneste 
år, men i 2009 er det majsbladplet, som har domineret i forsøgene. Majsøjeplet overlever også 
på planterester af majs, og angreb ses derfor mest udbredt i marker med forfrugt majs og sam-
tidig reduceret jordbearbejdning. Svampen trives bedst under fugtige forhold og ved omkring 
24 grader C. (Fotos: Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret, Planteproduktion).
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har fået mere end halvdelen af bladene til at 
visne. Udbyttet er stort ved første høsttid midt 
i oktober, hvorefter det er faldet.
 Udbyttet af afgrødeenheder i kolbemajs 
med omkring 55 procent tørstof er 85 til 89 
procent af udbyttet i helsæd, høstet omkring 
det normale tidspunkt for høst af helsæd.
 Forsøgene fortsætter.

Høsttider i majs til kernemajs
For at finde det optimale høsttidspunkt i majs 
til kernemajs er der gennemført to forsøg med 
tre høsttidspunkter. Der er anvendt sorterne 
Anvil og Patrick. Forsøgene er gennemført 
på JB 1 og 6, og forfrugten er majs. Forsø-
gene er tilført husdyrgødning og gødsket efter 
Plantedirektoratets normer for gødskning af 
kernemajs.
 Forsøgene er sået 21. og 29. april, og det 
er tilstræbt at så 10 frø pr. m2. Det har været 

planen at høste på tre tidspunkter med tre uger 
imellem, første gang på det optimale tidspunkt 
for høst til helsæd. Første tidspunkt har været 
en til to uger senere end det planlagte, da det 
på så tidligt et tidspunkt ikke har været muligt 
at tærske kernerne af spindelen med mejetær-
skeren. Intervallerne mellem høsttidspunk-
terne har i et af forsøgene været kortere end 
planlagt.
 Middeldøgntemperaturen er på begge for-
søgslokaliteter kommet under 10 grader C 
midt i oktober. Det medfører som regel stag-
nerende eller faldende udbytte i majs.
 Forsøgene har ligget i forlængelse af forsø-
gene med høsttider i majs til helsæd og kolbe-
majs. Se forrige afsnit.
 Forsøgsplan og resultater for de to forsøg 
fremgår af tabel 28.
 I forsøg 001 har første høsttid været den 
14. oktober. Der har ikke været lejesæd. Nog-

Tabel 27. Høsttider i majs til helsæd og kolbemajs. (U24)

Majs Høst-
dato

Leje-
sæd1)

Pct. 
tør-
stof

Pct. i tørstof
Kg 
tør-
stof 
pr.
FE

Udb. og 
merudb. 

pr. ha
NorFor

Leje-
sæd1)

Pct. 
tør-
stof

Pct. i tørstof
Kg 
tør-
stof 
pr.
FE

Udb. og 
merudb. 

pr. ha
NorFor

sti-
vel-
se

NDF
hkg 
tør-
stof

a.e.
NELp20, 
MJ pr. 

kg
tørstof

Udb. og 
merudb.,  
NELp20,
 GJ pr. 

ha

sti-
vel-
se

NDF
hkg 
tør-
stof

a.e.
NELp20,
MJ pr. 

kg
tørstof

Udb. og 
merudb.,  
NELp20,
 GJ pr. 

ha

2009. forsøg 001 Lapriora Patrick
Helsæd 23/9 0 36,7 47,4 30,0 1,05 149,2 142,5 6,95 103,7 0 35,7 44,7 33,1 1,09 166,4 152,3 6,72 111,8
Kolbemajs 23/9 0 52,2 70,0 17,5 0,87 92,1 105,8 7,81 71,9 0 53,3 64,5 22,1 0,90 100,5 111,4 7,64 76,7
Kolbemajs 12/10 0 56,8 72,2 14,0 0,86 7,8 10,0 7,87 6,7 0 59,1 69,9 19,3 0,92 11,1 9,9 7,57 7,8
Kolbemajs 3/11 0 62,3 67,9 23,2 0,95 4,4 -4,6 7,36 -0,6 0 63,5 65,0 21,9 0,96 8,4 1,6 7,34 3,2

2009. forsøg 002 Lapriora Patrick
Helsæd 12/10 0 34,8 47,6 33,1 1,11 181,5 163,2 6,71 121,7 0 32,4 37,9 37,7 1,22 171,1 140,6 6,26 107,1
Kolbemajs 12/10 0 57,6 61,0 24,1 0,92 130,6 142,3 7,50 98,0 0 57,3 65,7 21,0 0,92 113,6 123,1 7,54 85,6
Kolbemajs 3/11 0 53,9 65,5 22,1 0,93 101,1 -34,0 7,47 -22,4 0 52,4 59,4 30,7 0,99 90,9 -31,0 7,26 -19,6
Kolbemajs 16/11 0 56,1 69,0 16,1 0,90 102,4 -27,9 7,56 -20,6 0 53,4 64,7 21,3 0,90 95,6 -17,3 7,57 -13,2

2008. forsøg 001 Anvil Patrick
Helsæd 23/9 0 38,0 33,1 38,4 1,17 181,3 154,8 6,47 117,4 0 36,3 34,8 37,3 1,16 179,8 155,6 6,50 116,8
Helsæd 14/10 2 46,4 37,1 39,4 1,21 -13,6 -15,9 6,37 -10,6 0 48,5 37,5 37,8 1,18 -4,2 -6,4 6,56 -1,6
Helsæd 4/11 3 53,6 42,0 36,2 1,17 -29,8 -25,1 6,47 -19,4 0 52,5 46,6 29,6 1,07 -10,4 2,2 6,81 -1,4
Kolbemajs 23/9 0 51,6 49,4 22,1 0,90 110,7 122,9 7,85 87,0 0 52,2 50,3 21,5 0,89 106,4 119,4 7,90 82,4
Kolbemajs 14/10 2 56,0 57,7 16,1 0,83 -1,5 7,9 8,23 2,8 0 59,2 57,1 16,4 0,84 0,9 8,2 8,18 4,1
Kolbemajs 4/11 3 58,7 55,5 20,0 0,84 -5,7 1,4 8,17 -1,3 0 59,4 58,1 20,0 0,85 -4,0 0,5 8,10 -1,6

2008. forsøg 002 Anvil Patrick
Helsæd 17/10 2 34,0 33,7 39,1 1,19 161,6 136,2 6,5 105,1 0 36,2 33,2 40,6 1,21 169,0 139,3 6,42 108,6
Helsæd 13/11 4 38,8 42,6 34,0 1,10 -4,1 6,6 6,64 -0,5 0 39,6 43,0 35,1 1,13 -12,9 -0,8 6,53 -6,7
Helsæd 21/11 7 43,0 40,1 37,3 1,17 -32,4 -26,0 6,36 -22,9 2 48,4 42,8 35,8 1,11 -24,2 -8,4 6,62 -12,8
Kolbemajs 17/10 1 48,7 53,0 20,9 0,88 106,2 121,1 7,98 84,8 0 50,3 53,0 20,2 0,87 100,0 114,9 8,03 80,3
Kolbemajs 13/11 2 54,2 - - - 1,3 - - - 1 54,4 - - - -1,3 - - -
Kolbemajs 21/11 7 53,9 52,9 21,5 0,90 -29,5 -35,6 7,81 -24,9 2 54,5 53,9 20,9 0,90 -15,4 -20,6 7,82 -14,1

1) Skala 0-10, hvor 0 = alle planter står lodret op, 10 = alle planter ligger hen ad jorden. 
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le kolber er knækket ned, men ikke knækket 
helt af. Vandindholdet i kernerne er ved før-
ste høsttid under 40 procent i Lapriora og lidt 
over 40 procent i Patrick, og den sorte plet har 
været synlig på kernerne midt i kolben. Anden 
høsttid har været 30. oktober. I løbet af denne 
periode er vandindholdet i kernerne faldet 
med 0,5 til 3,7 procentenheder. Omkring før-
ste høsttidspunkt er der kommet nattefrost, så 
mere end halvdelen af bladene har været vis-
ne ved andet høsttidspunkt. I den første uge 
efter frostsvidning af bladene sker der som re-
gel en markant stigning i udbyttet af stivelse, 
hvorefter udbyttet stagnerer eller falder. Ved 
anden høsttid er udbyttet større end ved første 
høsttid. Ved tredje høsttid er vandindholdet i 
kernerne faldet med 0,0 til 2,1 procentenhe-
der. Kerneudbyttet er mindre end ved anden 
høsttid. Udbyttenedgangen er størst i sorten 
Lapriora. Fra anden til sidste høsttid er der 
faldet meget store mængder regn.
 I forsøg 002 har første høsttid været den 
30. september. Majsen har i dette forsøg været 
noget tidligere udviklet end i det andet forsøg. 

Der har ikke været lejesæd i forsøget. Vand-
indholdet i kernerne i begge sorter er ved alle 
tre høsttidspunkter under 40 procent. Vand-

Tabel 28. Høsttider i majs til kernemajs. (U25)

Majs Høst-
dato

Leje-
sæd1)

Pct. kolber 
Pct. 

vand i 
kerne

Fusarium, μg 
pr. kg tørstof FEsv 

pr. 
100 kg 
tørstof

Udb. og 
merudb. 

pr. ha Leje-
sæd1)

Pct. kolber 
Pct. 

vand i 
kerne

Fusarium, μg 
pr. kg tørstof FEsv 

pr. 
100 kg 
tørstof

Udb. og 
merudb. 

pr. ha

ned-
knæk-

ket

med 
blottet 
spids

DON ZEA FEsv hkg 
kerne2)

ned-
knæk-

ket

med 
blottet 
spids

DON ZEA FEsv hkg 
kerne2)

2009. Forsøg 001 Lapriora Patrick
1. 14/10 0 5 20 39,8 0 0 147,4 8.846 70,6 0 5 0 43,0 0 0 142,9 7.357 60,6
2. 30/10 0 2 35 36,1 0 0 142,7 1.321 13,2 0 2 0 42,5 60 0 3) 3) 2,8
3. 16/11 0 5 40 36,1 0 0 142,9 -715 -3,7 0 5 5 40,4 90 0 138,0 -159 0,8
LSD 5,1 5,1

2009. Forsøg 002 Lapriora Patrick
1. 30/9 0 0 25 37,1 0 0 147,3 8.925 71,3 0 0 10 38,2 0 0 141,5 9.188 76,4
2. 20/10 0 0 30 32,8 0 45 143,6 576 6,5 0 0 15 35,3 0 0 138,7 -173 0,1
3. 12/11 0 0 100 31,2 110 0 146,1 550 5,0 0 0 37 33,4 0 0 144,1 1.004 6,8
LSD ns ns

2008. Forsøg 001 Anvil Patrick
1. 14/10 0 0 2 37,5 234 15 143 12.172 100,0 0 0 3 37,7 330 18 146 11.729 94,7
2. 8/11 0 0 0 35,8 153 12 141,6 -890 -6,2 0 0 3 36,2 197 30 143 -1.621 -11,6
3. 21/11 7 46 1 35,4 386 146 144,8 -3.500 -29,6 1 9 3 34,5 463 133 143 -2.628 -20,1
LSD 4,6 4,6

2008. Forsøg 002 Anvil Patrick
1. 31/10 1 0 2 41,9 25 0 141 7.877 65,6 0 0 0 41,8 71 0 140 8.105 68,0
2. 13/11 4 0 4 42,8 105 3 142 626 5,0 0 0 1 42,5 1391 7 141 68 0,1
3. 21/11 6 0 4 40,4 623 21 140 1.495 13,1 1 0 2 41,5 1593 23 143 -272 -3,7
LSD ns ns

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd, 10 = helt i leje. 2) Med 15 pct. vand.
3) Analyser foreligger ikke p.t. De kan ses på www.landbrugsinfo.dk, så snart de foreligger.

Monitering 2009
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Dato
28/9 8/10 18/10 28/10 7/11 17/11 27/11

Rødby Holbæk Vojens
Ringkøbing ViborgBrædstrup Ølgod

Figur 6. Monitering af vandprocent i kerne-
majs i syv marker i tiden op til høst.
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indholdet er faldet med 2,9 til 4,3 procent-
point fra første til anden høsttid og med 1,9 
til 1,6 procentpoint fra anden til tredje høst-
tid. Vejret har fra anden til tredje høsttid været 
fugtigt. Det største udbytte i sorten Lapriora 
er høstet ved anden høsttid. I sorten Patrick er 
udbyttet størst ved sidste høsttid. Der er ikke 
signifikant forskel på udbytterne ved de tre 
høsttidspunkter i forsøg 002.
 Forsøgene fortsætter.

Monitering af vandprocent og udbytte 
i kernemajs
I syv majsmarker til kernemajs, fordelt over 
det meste af landet, er der gennemført en mo-
nitering af vandprocenten i kernerne i tiden 
op til høst og af udbyttet ved høst.
 En oversigt over dyrkningsforhold, vand-
indhold ved høst og udbytte er vist i tabel 29. 
Forløbet af vandprocenten i de seks marker i 
tiden op til høst ses i figur 6.
 I fem af de syv marker ligger vandprocen-
ten i intervallet 38 til 42 procent eller derun-
der, hvilket er målet i kernemajs for at opnå 
det maksimale udbytte. Vandprocenten er 
lavest i de varmeste egne af landet, det vil 
sige på Lolland og Sjælland. Vandprocenten 
er faldende indtil 14. oktober. Fra 14. oktober 
til 19. oktober er vandprocenten steget efter 
dage med regnvejr. Fra 28. september til 26. 
oktober er vandprocenten i seks marker faldet 
med 4,9 procentenheder, svarende til knap 0,2 
procentenheder pr. døgn, mere i begyndelsen 
af oktober og mindre i slutningen af oktober.
 Hele perioden har været præget af mildt, 
men fugtigt vejr.

Udbyttet i fem marker varierer mellem 39,3 
og 69,5 hkg kerne pr. ha med 15 procent vand 
eller mellem 4.481 og 8.439 FEsv pr. ha. Ud-
byttet er størst i Vestjylland.
 Moniteringen fortsætter.

Tabel 29. Monitering af vandprocent og udbytte i kernemajs. (U26)

Lokalitet Ha Sort Sådato Jordtype Høstdato Pct. vand
i kerne

Udbytte pr. ha

hkg 
kerne1) FEsv

2009. 7 demonstrationer
Rødby 15,5 Klaymore 5/5 1 19/10 29,1 39,3 4.772
Brædstrup 15,2 Patrick 22/4 4 7/11 45,6 53,9 6.545
Holbæk 8,9 Lapriora 25/4 4 30/10 26,0 58,5 7.104
Vojens 10,1 Patrick 1/5 1 6/11 38,5 56,0 6.800
Ringkøbing 12,0 Kaukas 25/4 1 23/10 40,3 65,0 7.893
Ølgod 12,6 Lapriora - 3 31/10 37,3 69,5 8.439
Viborg 11,6 Patrick 15/5 1 25/10 50,8 36,9 4.481

1) Med 15 pct. vand.
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delse af markbudgetter. Den er også en hjælp 
i forbindelse med den lovpligtige registrering 
af eksempelvis pesticidanvendelsen. 
 En sprøjteplan er alene til støtte, når beho-
vet for planteværn skal vurderes i vækstsæ-
sonen. Typisk indeholder en sprøjteplan en 
række løsningsmuligheder, og det endelige 
behov for planteværn fastlægges individuelt 
fra mark til mark på baggrund af observatio-
ner, varslinger, bekæmpelsestærskler, erfa-
ring m.m. Lokalt rådgives intensivt om det 
aktuelle behandlingsbehov 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 Landbrugs-
Info (www.landbrugsinfo.dk/regnet) samt på 
www.landmand.dk.
 En sprøjteplan er oftest en naturlig del af en 
dyrkningsplan. Antallet af udarbejdede dyrk-
ningsplaner er på samme niveau som i 2008, 
og antallet har været ret konstant de seneste 
år. DLBR Mark er anvendt til 96 procent af 
alle udarbejdede dyrkningsplaner.

Tabel 2. Antal udarbejdede dyrkningsplaner

2006 2007 2008 2009

DLBR Mark 16.371 16.982 16.313 16.900
Andre edb-planer 974 723 1.041 663
I alt 17.345 17.705 17.354 17.563

Afgrødenyt og nyhedsbreve
Stort set alle lokale centre tilbyder medlem-
merne afgrødenyt eller nyhedsbreve med en 
aktuel og målrettet lokal orientering om plante-
avlsfaglige emner i vækstsæsonen. Antallet af 
modtagere er overraskende steget med en tred-
jedel i forhold til 2008. Antallet af medlemmer, 
der modtager afgrødenyt eller nyhedsbreve via 
mail, er steget med 9 procent. Dette afspejler 
den stigende anvendelse af internettet til for-
midling af information til landmænd.

Dette afsnit giver en kort oversigt over om-
fanget af en række væsentlige opgaver i den 
lokale planteavlsrådgivning i Dansk Land-
brugsrådgivning.
 Oversigten er baseret på indberetninger fra 
de lokale centre. I nogle tilfælde er tallene 
skønnede på grund af vanskelige opgørelses-
metoder m.m., og der er derfor en vis usikker-
hed i opgørelsen. Konklusionerne bør derfor 
også tages med et vist forbehold.

Gødningsplaner
Planteavlskonsulenterne har for planperio-
den 2008 til 2009 udarbejdet 7 procent færre 
gødningsplaner end i planperioden før. Struk-
turudviklingen i landbruget er sandsynligvis 
hovedårsagen hertil. 5 procent af alle gød-
ningsplanerne er udarbejdet for økologiske 
bedrifter. 
 Gødningsplanerne omfatter samlet set lidt 
over 2,0 mio. ha, hvilket er 2 procent mere 
end i 2008. Det gennemsnitlige areal pr. gød-
ningsplan er steget fra 60,4 ha i 2008 til 67,2 
ha i 2009. Knap 14 procent af arealet skønnes 
at være drevet pløjefrit, hvilket er væsentligt 
mere end de seneste års skøn. 
 Programmet DLBR Mark er anvendt til 
over 97 procent af alle udarbejdede gødnings-
planer. Andelen af gødningsplaner udarbejdet 
med DLBR Mark er dermed den højeste, der 
endnu er blevet opgjort. 

Tabel 1. Antal udarbejdede gødningsplaner

2006 2007 2008 2009

DLBR Mark 29.391 29.498 30.849 29.070
Andre edb-planer 3.930 2.256 1.218 793
I alt 33.321 31.754 32.067 29.863

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 udarbej-
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Information via SMS er blevet en naturlig del 
af aktuel rådgivning i vækstsæsonen på de fle-
ste centre. Ikke mindst inden for planteværn 
er SMS utroligt effektivt til at få information 
ud – hurtigt og direkte til landmanden i mar-
ken. Ved tegn på sygdomsangreb i området 
kan landmænd med udsatte sorter advares tid-
ligt. 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 centre er steget med en fak-
tor 5,5 siden 2006, og det er nu tæt på antallet 
af modtagere af afgrødenyt og nyhedsbreve. 

Tabel 3. Afgrødenyt og nyhedsbreve samt 
SMS-service

2006 2007 2008 2009

Antal modtagere 15.127 10.721 9.938 13.267
Heraf sendt via mail 2.879 3.019 4.425 4.839
Modtagere af SMS-service 2.006 4.342 7.992 11.044

Grupperådgivning
Antallet af landmandsgrupper er faldet med 
5 procent, mens antallet af deltagere er fal-
det med 7 procent i forhold til 2008. Grup-
perådgivning giver mulighed for en betydelig 
erfaringsudveksling landmændene imellem, 
og medlemmernes bedrifter besøges typisk på 
skift i løbet af vækstsæsonen for at give en 
bredere basis for diskussion.
 Antallet af grupper med økologiske land-
mænd er faldet til det samme niveau som i 
2007.

Tabel 4. Grupperådgivning

2006 2007 2008 2009

Antal grupper 565 486 429 408
Heraf økologiske 66 44 49 44
Antal deltagere 4.104 3.230 3.072 2.867

Mark- og ejendomsbesøg
Antallet af mark- og ejendomsbesøg på kon-
ventionelle bedrifter er faldet med 8 procent 
i forhold til 2008. Strukturudviklingen med 
færre, men større brug er formentligt en del 
af forklaringen på det faldende antal bedrifts-
besøg.
 Antallet af besøg på økologiske bedrifter er 
i 2009 faldet betydeligt med knap 19 procent 
i forhold til 2008.

Tabel 5. Mark- og ejendomsbesøg af konsu-
lent

2006 2007 2008 2009

Antal besøg 16.295 15.982 15.735 14.455
Heraf hos økologer 855 918 968 788

Markvandringer og markmøder
Det samlede antal markvandringer og -møder 
er lidt højere end i 2008, men antallet af del-
tagere er for andet år i træk steget betydeligt 
– denne gang med knap en tredjedel. 

Tabel 6. Markvandringer og markmøder

2006 2007 2008 2009
Antal markvandringer 
og -møder 165 132 135 144
Deltagere i alt 8.382 7.422 8.868 11.726

Der diskuteres skulpesætning i vinterraps 
under en markvandring. (Foto: Torkild Birk-
mose, Landscentret, Planteproduktion).
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Planteavlsmøder
Antallet af de traditionelle faglige planteavls-
møder er på samme niveau som i 2008, men 
antallet af deltagere er steget med 15 procent. 
Den finansielle krise og usikkerheden omkring 
indholdet i Grøn Vækst har givetvis bidraget 
til en større tilstrømning til møderne. Der er 
meget stor variation i antallet af deltagere til 
møderne. 

Tabel 7. Planteavlsmøder 

2006 2007 2008 2009

Antal møder 108 81 75 71
Deltagere i alt 6.848 5.701 5.729 6.605

Enkeltbetalingsordningen 
Enkeltbetalingsordningen er stadig en stor op-
gave for planteavlskonsulenterne. På grund af 
de vidtrækkende konsekvenser af eventuelle 
fejl bruges der fortsat mange ressourcer på 
ordningen. Antallet af individuelle vejlednin-
ger om ansøgninger er igen i år steget med 5 
procent, mens vejledningen om overdragelse 
af betalingsrettigheder er faldet betydeligt.
 Over 98 procent af ansøgningerne, som 
konsulenterne har medvirket til, er udarbejdet 
via det internetbaserede program Elektronisk 
Hektarstøtte Ansøgning (EHA). Til sammen-
ligning var andelen 80 procent tilbage i 2006.

Tabel 8. Konsulenternes individuelle vejled-
ning til landmænd  om enkeltbetalingsord-
ningen

2006 2007 2008 2009

Antal vejledninger 
Om ansøgning 24.303 24.549 25.742 26.927
Om overdragelse af 
betalingsrettigheder 8.957 8.734 7.548 5.760

Grønne regnskaber
Et grønt regnskab giver overblik over bedrif-
tens udnyttelse af vigtige ressourcer som næ-
ringsstoffer, pesticider, energi og vand samt 
bedriftens miljøforhold i øvrigt. Planteavls-
konsulenterne udarbejder grønne regnskaber 
for interesserede landmænd. Der er i 2009 ud-
arbejdet væsentligt færre regnskaber i forhold 

til tidligere år. Den væsentligste årsag hertil 
er, at tilskudsordningen er under afvikling.

Tabel 9. Grønne regnskaber

2006 2007 2008 2009

Antal grønne regnskaber 535 524 510 370

Digital korttegning
På de lokale centre er der også i 2009 udarbej-
det en del digitale markkort, så der nu forelig-
ger næsten 3.000 flere end i 2008. Problemer 
omkring markblokke, samling og opdeling 
af marker har medført et øget behov for nye 
indtegninger af marker på bedrifter. Godt 
60 procent af de digitale kort er udarbejdet i 
AgroGIS. Digitale markkort kan blandt andet 
udarbejdes og vises i DLBR Markkort Online 
på internettet, og de kan direkte anvendes til 
en række formål via Dansk Markdatabase. Da 
det er internetbaseret, skal brugeren ikke have 
programmet installeret på computeren. Mark-
kortene kan også bruges ved ansøgning om 
enkeltbetaling, miljøgodkendelse m.m.

Tabel 10. Digitale kort for bedrifter

2006 2007 2008 2009
Antal bedrifter, hvor der er 
udarbejdet digitale kort 11.000 15.100 17.200 20.100

Positionsbestemt dyrkning
Positionsbestemt gødskning og kalkning af 
landbrugsafgrøder kræver positionsbestemte 
undersøgelser af jordbunden – det vil sige 
jordbundsundersøgelser med en kendt posi-
tion ved hjælp af Global Positioning System 
(GPS). Der er i 2009 udtaget 2 procent flere 
GPS-jordprøver end i 2008, og der er opmålt 
fire gange så mange marker med EM-38. Det 
høje antal GPS-jordprøver matcher antallet af 
digitale markkort, hvor jordprøveresultater 
automatisk bliver indskrevet på de digitale 
markkort. Dette er både en arbejdslettelse og 
giver en større sikkerhed. Den store stigning 
i EM-38 skyldes primært en ny automatisk 
jordprøveudtager ”Veris”, som både måler pH 
og ledningsevne.
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Efter en årrække med et faldende antal mar-
ker med tildelingskort for gødning/kalk er der 
i 2009 udarbejdet det højeste antal tildelings-
kort, siden opgørelserne startede. 

Tabel 11. Positionsbestemt dyrkning

2006 2007 2008 2009

Antal GPS-jordprøver 52.380 46.658 72.692 74.040
Antal marker, opmålt med 
EM-38 295 206 656 2.501
Antal marker med tildelings-
kort for gødning/kalk 3.591 2.929 1.868 4.260

Andre opgaver

Markkontrol
Markkontrol af frø og sædekorn er en service-
opgave, som planteavlskonsulenterne udfører 
for grovvare- og frøfirmaer samt for Plante-
direktoratet. I 2009 er der kontrolleret 8.300 
ha med frø og 45.000 ha med sædekorn. De 
tilsvarende tal for 2008 var 7.900 ha frø og 
52.200 ha sædekorn. Det synede areal med 
sædekorn har ligget stabilt på omkring 50.000 
ha over en årrække, men det er i 2009 faldet 
betydeligt. 

Indkøbsordninger
En række lokale centre organiserer et samlet 
indkøb af for eksempel planteværnsmidler for 
interesserede medlemmer. Der har i 2009 væ-
ret godt 340 medlemmer i indkøbsordninger, 
etableret af lokale centre, hvilket er på samme 
niveau som i 2008. Der er alene tale om at or-
ganisere fælles indkøb og eventuelt salg, hvor 
konsulenten på centret arbejder på timeløn. 
Centrets indtjening er således helt uafhængig 
af både mængder og produkter. Herved fast-
holdes uvildigheden.



408

Sorter, anmeldere, priser, midler og principper

Sorter, anmeldere, priser, midler og principper

Afsnittet omhandler forsøgenes sikkerhed, 
statistiske beregningsmetoder, beregnings-
normer, metoder, anvendte priser på plante-
produkter, gødning og planteværnsmidler, 
bedømmelsesskalaer, forkortelser mv. Sidst 
i afsnittet findes tabeller med de afprøvede 
sorter, anmeldere og vedligeholdere af sorter, 
plantebeskyttelsesmidlernes indhold af virk-
somme stoffer og behandlingsindeks.

Forsøgenes sikkerhed
P-værdier og signifikansniveau
Ved beregning af resultaterne af enkeltfor-
søgene angives der såkaldte P-værdier for 
statistiske test. P-værdien er et udtryk for, på 
hvor sikker grund man er, når man forkaster 
en statistisk hypotese. Jo lavere P-værdi, des-
to sikrere er man på, at de observerede for-
skelle eller værdier ikke er fremkommet 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 bru-
ger ofte en stjerne (*) til at angive P < 0,05. 
Tilsvarende bruges to stjerner (**) til at an-
give P < 0,01, mens tre stjerner (***) angiver 
P < 0,001.

LSD-værdi
Hvis der findes en signifikant forskel på ud-
bytter mellem behandlinger i forsøgsserien, 
angives en LSD-værdi. I modsat fald angives 
ns (non significant). LSD (Least Significant 
Difference) angiver her den mindste forskel 
på to behandlinger, som er signifikant på 5 
procent-niveauet.
 LSD-værdien anvendes ved sammenlig-
ning mellem to behandlinger.
 Hvis forskellen mellem for eksempel ud-
byttet efter to behandlinger er større end den 
angivne LSD-værdi, betegnes de to udbytter 
som signifikant forskellige. Ved forsøg med 
flere faktorer angives en LSD-værdi for hver 
faktor samt en LSD-værdi for vekselvirknin-
ger.

Ved sammenligning af behandlinger skal man 
være klar over, at op til 5 procent af de parvi-
se sammenligninger kan være „signifikante“ 
grundet tilfældig variation. Hvis der for ek-
sempel er ti behandlinger i et forsøg, kan der 
være 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 virkeligheden ikke er påvist nogen 
forskel på behandlingerne.
 Ved angivelse af LSD-værdierne i Tabelbi-
laget anvendes følgende betegnelser:
 LSD 1: LSD-værdien for faktor 1, altså en 
statistisk sammenligning af behandlingerne i 
faktor 1.
 LSD 2: LSD-værdien for faktor 2, altså en 
statistisk sammenligning af behandlingerne i 
faktor 2.
 LSD 12: LSD-værdien for kombinationer af 
faktor 1 og faktor 2. Denne værdi vises, hvis 
der er signifikant vekselvirkning mellem fak-
tor 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 3-faktorielle forsøg angives LSD-værdi-
erne for henholdsvis faktor 1, 2 og 3. Dertil 
vises kombinationer af faktor 1, 2 og 3, hvil-
ket 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 udtale sig om en generel 
effekt af faktoren, såvel som en eventuel vek-
selvirkning mellem faktor 1 & 2, 1 & 3 og 2 
& 3.

Statistiske modeller
I forsøgsserier udføres de statistiske analyser 
på forsøgsledniveau, idet der beregnes et gen-
nemsnitsudbytte pr. behandling i enkeltforsø-
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gene. Dette gennemsnitsudbytte indgår deref-
ter som én observation i en ny variansanalyse 
på serieniveau, hvor gennemsnitsudbyttet pr. 
forsøgsled forklares som en funktion af be-
handlinger (faktor 1, faktor 2, faktor 3), for-
søgslokaliteter og vekselvirkninger. Denne 
procedure er valgt af to grunde: Dels er de 
fleste analyser gennemført på ledniveau, dels 
opnås det samme resultat, som man ville have 
opnået ved på parcelniveau at benytte en sta-
tistisk model, hvor både gentagelser og sted 
betragtes som tilfældige, når hvert enkeltfor-
søg har lige mange gentagelser.
 Bemærk, at i årene 2000 til 2002 anvendtes 
i sortsafprøvningen en variansanalysemodel, 
hvor enkeltforsøgene blev betragtet som sy-
stematiske. Denne model anvendes fortsat hos 
Plantedirektoratet, Afdeling for Sortsafprøv-
ning, Tystofte. Det betyder, at LSD-værdierne 
i denne institutions opgørelser af forsøgene 
normalt er lavere, og tilsvarende er mulighe-
den for at generalisere begrænset til at omfatte 
forsøg udført under samme forhold.
 Det skal bemærkes, at der ikke estimeres 
nye værdier til erstatning for eventuelt mang-
lende værdier, men at de statistiske analyse-
programmer i stedet automatisk tager hensyn 
til eventuelle manglende værdier. Gennem-
snit, der er angivet i Tabelbilaget, er såkaldte 
LSMEANS-værdier, der ikke vil være iden-
tiske med et simpelt gennemsnit, når der er 
manglende værdier.

Alpha-design
I sortsforsøg med mange forsøgsled og i an-
dre forsøgsserier, hvor det er relevant, an-
vendes det såkaldte alpha-design, hvor det 
tilstræbes at forøge præcisionen af sammen-
ligning af forsøgsbehandlingerne ved at be-
nytte ufuldstændige blokke, det vil sige, hvor 
gentagelserne er underinddelt i „miniblokke“. 
I disse forsøgsserier er enkeltforsøgene analy-
seret ved en særlig variansanalyse, hvor for-
søgsbehandlingerne indgår med systematisk 
virkning, mens blokkene (både gentagelser 
og miniblokke) indgår med tilfældig virkning 
(mixed model). Herved er der på enkeltfor-
søgsniveau beregnet såkaldte LSMEANS-
værdier for hver af forsøgsbehandlingerne. 
Disse værdier vil oftest være forskellige fra de 

simple gennemsnit, der kan beregnes på tværs 
af gentagelserne i et forsøg. LSMEANS-vær-
dierne indgår som observationer i en ny vari-
ansanalyse på serieniveau, hvor sted fortsat er 
en tilfældig faktor.

Overskrifter over forsøgsled
1, 2, 3 =  lednavn for forsøgsbehandlinger i 

faktor 1.
A, B, C =  lednavn for forsøgsbehandlinger i 

faktor 2.
I, II, III =  lednavn for forsøgsbehandlinger i 

faktor 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 føl-
gende 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 pro-
cent renhed.
 Hvor der er angivet udbytte og merudbytte, 
er udbyttet (referenceniveauet) skrevet med 
fede typer. Udbyttet i et forsøgsled er sum-
men af referenceniveauet og merudbyttet i det 
pågældende 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.
 Hvis der er analyseret for in vitro fordøje-
lighed, tørstof, råprotein, træstof og råaske, 
er beregning af afgrødeenheder (a.e.) i græs, 
kløvergræs, lucerne, helsæd, majs og grøn-
korn gennemført efter principperne i 813. 
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beretning fra Statens Husdyrbrugsforsøg 
(1992).
 Ved beregning af a.e. i majshelsæd, kol-
bemajs, vårbyghelsæd og vinterhvedehelsæd 
anvendes EFOS (procent) i stedet for in vitro 
fordøjelighed. EFOS bestemmes ved behand-
ling af materialet med forskellige enzymer. 
EFOS omregnes til in vivo fordøjelighed ud 
fra følgende formel: FK organisk stof (pro-
cent, in vivo) = 20,4 + (0,727 x EFOS (pro-
cent)) (ændret 6. september 2007).
  Forsøg med grovfoder er, udover at være 
beregnet efter tidligere års principper, siden 
2007 også beregnet efter principperne i Nor-
For, som er et fælles nordisk fodervurderings-
system til kvæg. I NorFor opgøres afgrødens 
energiværdi i nettoenergi til laktation ved en 
foderration på 20 kg tørstof (NELp20) udtrykt 
i megajoule pr. kg tørstof. Se mere på www.
landbrugsinfo.dk.

Beregning af økonomisk optimale 
kvælstofmængder
Beregning af optimale kvælstofmængder sker 
i enkeltforsøgene ved at estimere en udbyt-
tekurve med et tredjegradspolynomium el-
ler, hvis dette ikke kan anvendes, et anden-
gradspolynomium, der beskriver merudbyttet 
for tilført kvælstof. Ud fra de angivne priser på 
afgrøde og kvælstof beregnes den økonomisk 
optimale kvælstofmængde. I gennemsnit af 
en forsøgsserie beregnes den gennemsnitlige 

økonomisk optimale kvælstofmængde som 
gennemsnit af de enkelte forsøgs optimum.
 I vinterhvede sker beregningen af den øko-
nomisk optimale kvælstofmængde i nogle til-
fælde under hensyntagen til proteinindhold. 
Her beregnes for hvert kvælstofniveau afgrø-
deprisen ud fra det målte proteinindhold, og 
derudfra beregnes det økonomiske udbytte for 
hvert kvælstofniveau. Udbyttekurven estime-
res direkte ud fra det økonomiske udbytte ved 
hvert kvælstofniveau. En lignende beregning 
foretages i kartofler, hvor prisen er afhængig 
af stivelsesindholdet. Her anvendes EU’s af-
regningsskala. For fabriksroer anvendes Da-
nisco Sugars afregningsskala.

Nettomerudbytte
Nettomerudbytte for behandlingerne er anført 
i hkg kerne pr. ha, kg frø pr. ha eller anden 
relevant enhed. Det er beregnet som det op-
nåede merudbytte minus den del af udbyt-
tet, der går til at dække de omkostninger til 
behandling (middel + udbringning), der har 
frembragt merudbyttet.
 Til beregning af omkostningerne ved be-
handling er der i nærværende oversigt an-
vendt de priser, der er anført i tabel 2 i ko-
lonnen ”Eget arbejde i alt”, med mindre andet 
er anført. I ”Eget arbejde” er egen løn sat til 
175 kr. pr. time. Faste omkostninger til for-
rentning og afskrivning af maskiner er ikke 
indregnet. ”Beregnede totalomkostninger” 

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
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er de samlede maskin- og arbejdsomkostnin-
ger for den enkelte arbejdsopgave, hvor der 
er indregnet omkostninger til forrentning og 
afskrivning. Disse og andre oplysninger kan 
findes i Farmtal Online.
 Hvis man opnår andre afgrødepriser el-
ler betaler andre priser for midler, kan man 
beregne eget nettomerudbytte efter følgende 
formel: Eget nettomerudbytte = merudbytte 
– (egen pris på midler og udbringning/egen 
afgrødepris).

Priser på planteprodukter m.m.
Ved beregning af udbytter, optimale kvælstof-
mængder m.m. er der anvendt de priser, som 
ses i tabel 3.
 Priserne for plantebeskyttelsesmidler er an-
givet i tabel 11. Aktuelle priser og detaljeret 
information om de enkelte planteværnsmidler 
kan ses i Middeldatabasen på LandbrugsInfo 
(www.middeldatabasen.dk).

Behandlingsindeks
I forsøg med planteværnsmidler er anført et 
behandlingsindeks, der er beregnet på basis 
af den anvendte dosering i forhold til midlets 
godkendte dosering i den pågældende afgrø-
de. I tabel 12 er angivet den dosis, som i den 
pågældende afgrøde svarer til et behandlings-
indeks på 1.

Majsvarmeenheder
Majsvarmeenheder (MVE) beregnes ved for 
de enkelte dage i perioden 15. april til 15. ok-
tober at summere maksimum- og minimum-
temperaturen 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.

Tabel 2. Priser for sprøjtning med pesticider, 
udbringning af gødning mv. 2009

Eget arbejde (marginal) Bereg-
nede 
total-
om-

kostn.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 135 65 200 300
Udspredning, handelsgødning 20 30 50 150

Kr. pr. ton
Gylleudlægning, slanger 4 5 9 15
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.

Tabel 3. Priser på planteprodukter og gød-
ning anvendt ved opgørelsen af forsøgene

2007 2008 2009

Konventionelle planteprodukter Kr. pr. hkg
Vår- og vinterbyg  135,00  135,00  75,00 
Maltbyg  165,00  155,00  95,00 
Vinterrug  125,00  130,00  70,00 
Triticale  130,00  135,00  75,00 
Havre  130,00  135,00  70,00 
Vår- og vinterhvede  130,00  135,00  80,00 
Kernemajs  150,00  145,00  95,00 
Markært  160,00  200,00  110,00 
Vår- og vinterraps  220,00  300,00  210,00 

Kr. pr. kg
Alm. rajgræs (sildig)  5,75  10,00  5,40 
Hybrid rajgræs  6,25  10,00  5,40 
Ital. rajgræs  5,25  9,00  5,00 
Hundegræs  8,00  14,00  9,30 
Engrapgræs  10,50  17,00  12,00 
Engsvingel  9,00  16,00  11,50 
Rødsvingel  5,75  11,00  6,50 
Hvidkløver  22,00  30,00  24,00 
Rødkløver  15,00  30,00  24,00 
Strandsvingel  7,00  11,00  6,00 
Grovfoder  120,00  120,00  95,00 

Økologiske produkter Kr. pr. hkg
Vår- og vinterhvede, brød  240,00  260,00  140,00 
Vinterhvede, foder  210,00  220,00  110,00 
Vinterrug, brød  240,00  260,00  110,00 
Vinterrug, foder  195,00  205,00  90,00 
Triticale  205,00  210,00  100,00 
Vårbyg  215,00  220,00  110,00 
Havre, gryn  240,00  240,00  120,00 
Havre, foder  210,00  205,00  90,00 
Markært  235,00  320,00  220,00 
Vinterraps  325,00  500,00  400,00 
Lupin  235,00  320,00  250,00 
Hestebønne  250,00  300,00  220,00 
Grovfoder  115,00 

Gødning Kr. pr. kg
Kvælstof  4,75  8,00  8,00 
Fosfor  8,50  15,00  19,00 
Kalium  3,10  7,50  8,85 
Magnesium  2,00  3,00  4,00 
Kobber  70,00  64,00  64,00 
Svovl  3,00  4,00  4,50 
Bor  85,00  109,00  109,00 
Natrium  3,60  5,00  5,00 
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Bedømmelsesskalaer
Bedømmelserne i forsøgene er udført efter 
forskrifterne i Kvalitet i Landsforsøgene. Vej-
ledning 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 stå-
ende, 10 = helt i leje.
 Bedømmelse af nedknækning af strå og 
nedknækning af aks sker også efter en 0-10 
karakterskala: 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 be-
dømt som procent dækning af grønt bladareal.
 Angreb af bladlus er, hvor intet andet er 
anført, bedømt som procent strå med angreb, 
uanset angrebets styrke.

Udviklingsstadier
For korn, raps, ærter, kartofler, roer, majs og 
ukrudt er udviklingsstadier gennem vækstperi-
oden angivet med tal efter BBCH decimalska-
laerne, som er vist på oversigtens sidste sider.

Bedømmelse af ukrudt
Effekten af en ukrudtsbekæmpelse opgøres 
ved optælling af antal ukrudtsplanter, opdelt 
efter de dominerende arter. Effekten af en ef-
terårsbehandling opgøres ved optælling tre til 
fire uger efter midlernes udsprøjtning og igen 
næste forår. En forårsbehandling vurderes 
normalt tre til fire uger efter udsprøjtningen. 
På dette relativt tidlige tidspunkt kan effekten 
af reducerede doser, som ikke nødvendigvis 
slår ukrudtet helt ihjel, blive undervurde-
ret. Samtidig kan en række midler, hvor den 
synlige effekt viser sig langsomt, ligeledes 
blive undervurderet. Derfor suppleres optæl-
lingerne i foråret med en række bedømmel-
ser af ukrudtsforekomsten før og efter høst. 
Det gælder eksempelvis for græsukrudtsmid-
ler, hvor der før høst foretages en optælling 
af frøbærende strå pr. m2  af “høje” græsar-
ter som vindaks, agerrævehale og rajgræs. 
På samme måde bedømmes før høst den pro-
centvise dækning af afgrøden med tokimbla-

dede arter som kamille, kornblomst og bur-
resnerre. I visse forsøgsserier er optælling af 
antal ukrudtsplanter suppleret med en visuel 
bedømmelse af biomasse. Ved denne metode 
fastsættes ukrudtets biomasse i ubehandlet til 
forholdstal 100.
 I alle forsøg med ukrudtsbekæmpelse be-
dømmes dækningen af jordoverfladen med 
græs- og tokimbladet ukrudt i stubben efter 
høst. I tabellerne er denne bedømmelse of-
test angivet som summen af procent dækning 
med græsukrudt og tokimbladet ukrudt. Ved 
afprøvning af græsukrudtsmidler sker der en 
bedømmelse af plantebestanden tre til fire 
uger efter sprøjtning og igen om foråret, hvis 
behandlingerne er foretaget om efteråret.

Observationsparceller
Observationsparceller er forsøg, hvor der kun 
er én parcel med hver sort. Parcellerne bruges 
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 
Plantedirektoratet, Afdeling for Sortsafprøv-
ning, Tystofte. Det sikrer, at der bedømmes 
ensartet over hele landet. Observationsparcel-
lerne er, afhængigt af art, etableret på op til 21 
udvalgte lokaliteter over hele landet.

Planteværn Online
Planteværn Online er et internetbaseret be-
slutningsstøtteværktøj, der på basis af model-
ler beregner forventet bekæmpelsesbehov og 
giver forslag til optimal bekæmpelse af syg-
domme, ukrudt og skadedyr i landbrugsafgrø-
der.
 I flere af forsøgene afprøves Planteværn 
Onlines løsninger mod “standardløsninger” 
for at sikre, at dets bekæmpelsesmodeller er 
optimale i forhold til effekt og økonomi.
 Planteværn Online er udviklet af Det Jord-
brugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Uni-
versitet og Landscentret, Planteproduktion 
(www.plantevaern-online.dk).

Forsøgenes nummerering
Resultaterne fra de enkelte forsøg er samlet i 
et tabelbilag, hvor tabellerne er nummereret 
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med et afsnitsbogstav og et nummer – for ek-
sempel 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 01-012-09-09-005. Tabelbila-
get publiceres på LandbrugsInfo på adressen: 
www.landbrugsinfo.dk/tabelbilag.
 På adressen www.landbrugsinfo.dk/lands-
forsoeg kan man finde forsøgsplanerne.

Forkortelser
AAT aminosyrer absorberet i tarmen
a.e. afgrødeenheder = 100 FE
B bor
beh. behandling
BI behandlingsindeks
Bt bortal
Cat calciumtal
Cu kobber
Cut kobbertal
DE dyreenhed
FE foderenhed
FEkv foderenheder kvæg
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
NELp20  Nettoenergi til laktation ved et  

foderniveau 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 

kerner/frø
ts tørstof
udb. udbytte
2 n diploid
4 n tetraploid
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Sort Forædler- 
betegnelse Forædler Anmelder

Vinterbyg
AC 02/048/10 AC 02/048/10 Ackermann Nordic Seed
Admiral SJ 051950 Sejet Sejet
Ajour SJ 047426 Sejet Sejet
Anisette SJ 023207 Sejet Sejet
Apropos SJ 047435 Sejet Sejet
Ballerina SJ 048077 Sejet Sejet
Br 4896c3241 Br 4896c3241 Breun DLF-TRIF.
Campagne E 98013-35 FD N & S
Campanile NSL 99-8088 Nickerson GB Nordic Seed
Campina AC 00/587/8 Ackermann Nordic Seed
Cartel 84339 dh 1 Secobra FR N & S
Ceb 05205 Ceb 05205 Lim-Advanta NL DLF-TRIF.
Chess SJ 983078 Sejet Sejet
CM 1701 C CM 1701 C Matton Nordic Seed
Cressida CB 02228 Lim-Advanta NL DLF-TRIF.
Dolphin CPB-T B68 CPB DLF-TRIF.
Finlissa PAJ 502-623 Nordic Seed Nordic Seed
Fridericus LP 6-234 LP Nordic Seed
Himalaya Breun 4089/143 Baywa DLF-TRIF.
Hobbit NFC 206-26 Syngenta GB Sejet
Jade CPB-T B83 CPB KWS Scandi
Julies PAJ 603-571 Nordic Seed Nordic Seed
Karioka MH 97 CQ 2.1 Momont KWS Scandi
KWS Cassia CPBT B88 CPB KWS Scandi
KWS Meridian LP 6-728 LP KWS Scandi
Laverda SUR 01-3128 Nordsaat Sejet
Lucie Nord 03055/1 Nordsaat Nordic Seed
Malwinta PF 500-574 v.Be Nordic Seed
Marcorel 5353 DH1 Secobra FR N & S
Marissa SZD 3153 Donau Nordic Seed
Matros SJ 048330 Sejet Sejet
NS 05120/1 NS 05120/1 Nordsaat Sejet
Pelican SUR 02/2632 Saaten-Union FR Nordic Seed
PF 505-121 PF 505-121 Breun Nordic Seed
Saffron CPB-T B 64 CPB DLF-TRIF.
Salling NSL 03-8338 Nickerson GB Nordic Seed
SEC 250-24B SEC 250-24B DLF-TRIF.
SJ 064479 SJ 064479 Sejet Sejet
STRG z05/57 STRG z05/57 Strengs N & S
Tasmanien SJ 035374 Sejet Sejet
Wintmalt LP 2-345 LP KWS Scandi
Yatzy SJ 008254 Sejet Sejet
Zephyr SJ 023188 Sejet Sejet

Vinterrug
Carotop RW 802 (CEP 6) Carsten TPF
Evolo LPH 71 LP Sejet
KWS Magnifico LPH 97 LP KWS Scandi
KWS Olympio LPH 98 LP KWS Scandi
Kapitaen CEP21 Carsten TPF
Marcelo LPP 03 LP Sejet
Palazzo LPH88 LP Sejet
Rotari HY-01211 Hybro Nordic Seed
Visello LPH 68 LP Sejet

Triticale
Cando SW 62p SW Sejet
Dinaro LAD 643 / 96 Danko N & S
Korpus NORD 00754/10 Nordsaat Sejet
Pigmej BOH 605 Hodowla Nordic Seed
Ragtac Ratr 03D3 Ragt FR RAGT Nordic
SW Talentro SW 72 Hadmersleben Sejet
SW Valentino SW 97549 SW Sejet

Tabel 4. Afprøvede sorter af korn og bælgsæd 2009

Sort Forædler- 
betegnelse Forædler Anmelder

Tarzan FR 6224/04 Oberlimpurg Sejet
Vuka Ti 410 Weismann DE DLF-TRIF.

Vinterhvede
2777 GT32 2777 GT32 Secobra DE N & S
Alfaromero A7249.28 Nordic Seed Nordic Seed
Ambition A7249.16 Nordic Seed Nordic Seed
Ararat Baub4168.4211 Bauer Nordic Seed
Audi A7249.9 Nordic Seed Nordic Seed
Complet Firlbeck N & S
Conqueror CPB-T W135 CPB DLF-TRIF.
Contact Br 5251 D 34 Breun DLF-TRIF.
CPB-T W143 CPB-T W143 CPB DLF-TRIF.
CPB-T W149 CPB-T W149 CPB KWS Scandi
CPB-T W150 CPB-T W150 KWS KWS Scandi
CPB-T W153 CPB-T W153 SW KWS Scandi
CPBT W156 CPBT W156 KWS GB KWS Scandi
CPB-T W157 CPB-T W157 KWS KWS Scandi
CPB-T W160 CPB-T W160 KWS KWS Scandi
Edmunds SJ 06-31 Sejet Sejet
Expert H02178 Benoist N & S
Ferrari 7249.12 Nordic Seed Nordic Seed
Frontal R 10650 Ragt FR RAGT Nordic
Frument SJ 03-5 Sejet Sejet
Global R 10540 Ragt FR RAGT Nordic
Gloria R2N 10545 Ragt FR RAGT Nordic
Gosmer Paj 703-673 S Nordic Seed Nordic Seed
Gravitas NAWW 15 Nickerson GB Sejet
Hereford Sj 04-9 Sejet Sejet
Impuls R 10652 Ragt FR RAGT Nordic
Inspiration BR 4738a8 Breun Nordic Seed
Invicta NA WW7 Nickerson GB
JB Asano Br 4739c3 Breun N & S
Jensen 12090x24 Nordic Seed Nordic Seed
KWS Yaris CPBT W05-41 KWS GB DLF-TRIF.
Lear NSL WW 88 Nickerson GB Nordic Seed
Mariboss 19429.28 Nordic Seed Nordic Seed
Marselis Sj 06-32 Sejet Sejet
Maserati 7249.13 Nordic Seed Nordic Seed
Mercedes 13060x01 Nordic Seed Nordic Seed
Oakley CPB-T W118 CPB DLF-TRIF.
Opus PBIS 99/70 Ragt FR RAGT Nordic
Paroli LEU 90904/278 DSV DLF-TRIF.
Pierrot Sj 06-28 Sejet Sejet
R40765 R40765 Ragt FR RAGT Nordic
R40784 R40784 Ragt FR RAGT Nordic
R40785 R40785 Ragt FR RAGT Nordic
Shogun PBI 40537 Ragt FR RAGT Nordic
Sj 08-48 Sj 08-48 Sejet Sejet
Sj 08-50 Sj 08-50 Sejet Sejet
Smaragd Hadm 40286 Hadmersleben Sejet
Smuggler A 30-00 Advanta GB Sejet
ST20748 ST20748 Ragt FR RAGT Nordic
sw 56309 sw 56309 SW DLF-TRIF.
SWC 504 SWC 504 KWS GB DLF-TRIF.
Tabasco BZ 1624 02 v.Be Nordic Seed
Timaru CPB-T W134 CPB DLF-TRIF.
Torkil Sj 04-11 Sejet Sejet
Tuareg NORD 01/1011 Nordsaat Sejet
Viscount CPB-T W136 CPB DLF-TRIF.
W05-5333 W05-5333 Limagrain GB Sejet
Warrior PBI-40636 Ragt FR RAGT Nordic

fortsættes
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Sort Forædler- 
betegnelse Forædler Anmelder

Vårbyg
43065X158 43065X158 Nordic Seed Nordic Seed
9/02-7C 9/02-7C Secobra FR Nordic Seed
Advent SG-S312 Selgen DLF-TRIF.
Anakin SJ 031178 Sejet Sejet
Calcule STRG 01/410/41 Strengs Nordic Seed
Cha Cha CA402304 Carlsberg Carlsberg
Chagal CA415507 Carlsberg Carlsberg
Charmay Ca 311605 Carlsberg Carlsberg
Chloe CA412205 Carlsberg Carlsberg
Christopher SJ 072387 Sejet Sejet
Class CSBC 1838-30 Serasem RAGT Nordic
Cognac SEC 0452216 Secobra FR DLF-TRIF.
Columbus SJ 072308 Sejet Sejet
Conchita LP 1159.3.03 LP KWS Scandi
Cropton NFC 405-105 Syngenta GB Sejet
Essential CSBC 5716-17 Serasem RAGT Nordic
Fairytale SJ 032231 Sejet Sejet
Garner NFC 406-112 Syngenta GB Nordic Seed
Grace NORD 05/2410 Nordsaat Sejet
Henley NSL 01-4505 Nickerson GB Nordic Seed
Iron PF 12079-51 Nordic Seed Nordic Seed
Jacobi SJ 083069 Sejet Sejet
JB Flavour Br 8125d7 Breun Nordic Seed
JB Maltasia BR 7789 B 6 Breun DLF-TRIF.
Jennifer NORD 04/2512 Ackermann N & S
Katy AC 01/682/13 Ackermann Nordic Seed
Keops SJ 3065 Sejet Sejet
Kia STRG 685/05/v86 Strengs N & S
Kontiki SJ 043114 Sejet Sejet
LAN 0713 LAN 0713 Lim-Advanta NL Sejet
LAN 0861 LAN 0861 Lim-Advanta NL Nordic Seed
LAN-0869 LAN-0869 Nickerson FR Nordic Seed
LP 07/33 LP 07/33 KWS KWS Scandi
Luhkas CSBC-3901-23 Serasem RAGT Nordic
Magaly UN N-901 Unisigma DLF-TRIF.
Marthe NS 02/2338 Nordsaat Sejet
Nairobi SJ 067534 Sejet Sejet
NFC 407-151 NFC 407-151 Syngenta GB Sejet
NFC Tipple NFC 401-11 NFC Sejet
PF 13069-55 PF 13069-55 Nordic Seed Nordic Seed
Posada AC 02/810/10 Ackermann Nordic Seed
Power SJ 203118 Sejet Sejet
Prestige CSBA 4651-14 Serasem RAGT Nordic
Propino NFC 406-119 Syngenta GB Nordic Seed
Publican NFC 403-43 NFC Nordic Seed
Quench NFC 403-49 Syngenta GB Sejet
Rosalina SJ 071008 Sejet Sejet
Saxo SJ 071159 Sejet Sejet
Simba SJ 991771 Sejet Sejet
SJ 084039 SJ 084039 Sejet Sejet
SJ 095128 SJ 095128 Sejet Sejet
SJ Afrodite SJ 056045 Sejet Sejet
Stine Hadm 19920 SW Sejet
Streif STRG 678/04 Strengs Nordic Seed
STRG 702/06 STRG 702/06 Strengs DLF-TRIF.
Sunshine Br 8403c2 Breun Nordic Seed
SYN 407-142 SYN 407-142 Syngenta GB Nordic Seed
Tamtam NFC 406128 NFC NS
Umbrella Br. 7571f13 Breun N & S
Varberg LP 1036.4.00 LP Nordic Seed
Yukata LP 214-69 KWS KWS Scandi

Sort Forædler- 
betegnelse Forædler Anmelder

Havre
Aveny SW 01168 SW Sejet
BAUB 031.01.22 BAUB 031.01.22 DLF-TRIF. DLF-TRIF.
Baub 06.8081 Baub 06.8081 Bauer Nordic Seed
Belino II MHB 006 Momont KWS Scandi
Bor 03182 Bor 03182 Boreal Sejet
Buggy NORD 04/1010 Nordsaat Sejet
Canyon NORD 05/123 Nordsaat Sejet
Curly Nord 07/123 Nordsaat Nordic Seed
Dominik BAUB 99.8009 Bauer N & S
Espresso SE 302/01 SH Edelhof DLF-TRIF.
Flämingsgold LPSH 02-202 LP KWS Scandi
Flämingsprofi LPSH 969083 LP DLF-TRIF.
Freddy NORD 96/110 Nordsaat Sejet
Galaxy Nord 06/106 Nordsaat Nordic Seed
KWS Contender LPSH 02-239 KWS KWS Scandi
MAX BAUB 05.8073 IGS N & S
Pergamon NORD 1333 Nordsaat Sejet
Rajtar CND 2401 Danko N & S
Scorpion NORD 04/115 Nordsaat Sejet
SG-K 051162 SG-K 051162 DLF-TRIF.

Vårhvede
Alora SCHW 420-97-3 Schweiger N & S
Amaretto STRG 110.98 Schweiger N & S
KWS SCIROCCO LP 509.3.04 KWS KWS Scandi
Tercie SG-S 174-03 Selgen DLF-TRIF.
Trappe LP 590.3.98 LP Nordic Seed

SW 45456 SW Sejet

Vårtriticale
Dublet CND 503 Danko N & S
Somtri SCHW 97b-7 Schweiger

Markært
Alvesta LPKE 8425/03 LP KWS Scandi
Casablanca LPKE 8484/03 LP KWS Scandi
Exclusive A0042.4 TPF TPF
Hector A1023.4 TPF TPF
Rocket A0004.3 TPF TPF
SG-L 4903 SG-L 4903 Selgen DLF-TRIF.
Stok A 2005 TPF TPF

Tabel 4. Fortsat
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Sort Forædler-
betegnelse Forædler Anmelder

Vinterraps
Abelia NSL06/141 Verneuil Limagrain DK
Adriana NSL 04-120 Nickerson FR Limagrain DK
Alessio NSA06/143 Verneuil Limagrain DK
Anaconda NSA 06/144 Verneuil Sejet
Angelina NSL06/142 Verneuil Limagrain DK
Axiom SW 05048 A Hadmersleben Sejet
Azur SW 05021A SW Sejet
Brutus H 903356 KWS KWS Scandi
Cash MH 03 DH 007 Momont, A. KWS Scandi
Castille MLCH 100 Monsanto US Monsanto DK
Catana MLCH 141 Monsanto US Monsanto DK
Chagall SW 05023 A SW Sejet
Cindi CS csz 3041 Caussade DLF-TRIF.
Clarence PS 0301 N & S
Compass WRH 303 DSV Hunsballe
Contour WRH 308 DSV Hunsballe
CSZ 6031 CSZ 6031 Caussade DLF-TRIF.
DK Cabernet MLCH 149 Monsanto FR Monsanto DK
DK Camella MLCH156 Monsanto US Monsanto DK
DK Casper MLCH162 Monsanto US Monsanto DK
DK Expower CWH119 Monsanto US Monsanto DK
DK Exspeed CWH111 Monsanto US Monsanto DK
DK Extron CWH112 Monsanto US Monsanto DK
Dot FD 958 FD N & S
EGC792 EGC792 Euralis FR Nordic Seed
Emerson NPZ
Epure MH 01 EP 233 Momont, A. KWS Scandi
ES Alegria EGC631 Euralis FR Nordic Seed
ES Alienor EGC521 Euralis FR DLA Agro
ES Astrid EGC 102 Euralis FR Nordic Seed
ES Venus EGC632 Euralis FR Nordic Seed
Excalibur CWH 055 Monsanto US Monsanto DK
Fashion SW 05026 A SW Sejet
H605886 H605886 KWS KWS Scandi
H905760 H905760 KWS KWS Scandi
HSL 037 HSL 037 Serasem Nordic Seed
Hycolor CE 6/02 Carsten Nordic Seed
Ladoga NSL 02/95 LG Verneuil FR Limagrain DK
Lioness WRG 222 DSV DLF-TRIF.
Loreley RG2505 Raps GbR Nordic Seed
Loveli CS Caussade DLF-TRIF.
NK Caravel RNX3506 Syngenta FR Sejet
NK Festivo RNX1624 Syngenta FR Sejet
NK Rapster RNX 1404 Syngenta FR Sejet
NK Technic RNX 3504 Syngenta FR Sejet
Noblesse RG2604 Raps GbR Nordic Seed
NPZ 0623 NPZ 0623 Serasem Nordic Seed
NSA 06/138 NSA 06/138 Verneuil Sejet
Oracle MH 03 DG 095 Momont, A. KWS Scandi
Pi 19/04 Pi 19/04 Pickford DLF-TRIF.
PR45D04 X05W099C Pioneer DE Sejet
PR45D05 X05W706C Pioneer DE Sejet
PR45W33 X06W244C Pioneer DE Sejet
PR46W14 X03W621C Pioneer DE Sejet
PR46W20 X05W080C Pioneer DE Sejet
PR46W21 X05W085C Pioneer DE Sejet
PR46W24 X05W140C Pioneer DE Sejet
PR46W30 X06W202C Pioneer DE Sejet
Rendevous 1392-202 KWS KWS Scandi
Sherlock 1976-202 KWS KWS Scandi
Tadeus H 903348 KWS KWS Scandi
Tassilo H 903358 KWS KWS Scandi
Temple ELSR06 Elsom Nordic Seed

Tabel 5. Afprøvede sorter af olieplanter 2009

Sort Forædler-
betegnelse Forædler Anmelder

Valdor MH 02 DV 058 Momont, A. KWS Scandi
Visby SLM 0402 NPZ Nordic Seed
Vision SW 05015A Hadmersleben Sejet
Xenon NPZ 0604 NPZ Holmgaard

Vårraps
Clipper DSV-SR 03011 DSV Hunsballe
Lyside 201-E16 Knold&Top DLF-Rosk.
NEX170 NQC03x21 Dow Agro DK Dow Agro DK
Pluto PRO 9960 DSV Hunsballe
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Tabel 6. Afprøvede sorter af majs 2009

Sort Hy- 
brid1)

Vedligeholder 
(land)

På sorts- 
liste i 
EU-lande

Anmelder

Aastar E LG Verneul (FR) NL Limagrain DK
Abbot E LG Verneul (FR) UK Limagrain DK
Adept E LG Verneul (FR) NL, UK Limagrain DK
Agiraxx T RAGT (FR) DK Sejet
Ambrosini T KWS (DE) D KWS Scandi
Ampezzo E LG Verneul (FR) NL Limagrain DK
Anjou 256 E LG Verneul (FR) FR DLF-TRIF.
Aviator E LG Verneul (FR) AU, CZ,  

DE, FR, PL
DLF-TRIF.

Anvil T KWS (DE) DK KWS Scandi
Aphrodite E KWS (DE) BE KWS Scandi
Artist T LG Verneul (FR) UK Limagrain DK
Astiano E LG Verneul (FR) NL DLF-TRIF.
Atrium E LG Verneul (FR) NL Limagrain DK
Aurelia E LG Verneul (FR) BE Limagrain DK
Award E LG Verneul (FR) UK Limagrain DK
Azelo E LG Verneul (FR) NL Limagrain DK
Banguy T LG Verneul (FR) BE, FR Sejet
Beethoven E LG Verneul (FR) UK Limagrain DK
Castro E LG Verneul (FR) FR, NL DLF-TRIF.
Celebration T LG Verneul (FR) UK Limagrain DK
Cerruti E Maisadour (FR) NL Farsø
Chalice T LG Verneul (FR) UK Limagrain DK
Chavoxx E RAGT (FR) NL Sejet
Claxxon E RAGT (FR) NL Sejet
Coryphee T KWS (DE) BE KWS Scandi
CSM 6119 
(Ormeau)

E Caussade (FR) UK DLF-TRIF.

DKC 3090 E Monsanto, DE NL Monsanto,DK
Dualto E DuoMaize (NL) NL Nordic Seed
Duo 7103 E DuoMaize (NL) - Nordic Seed
Eduardo E Linz (AU) CZ Nordic Seed
EF 2914 E Monsanto (DE) - Monsanto,DK
EGZ 8108 E Euralis (FR) - Nordic Seed
Eleganza T KWS (DE) BE, NL KWS Scandi
ES Fortran E Euralis (FR) FR Nordic Seed
ES Marco E Euralis (FR) DE, FR Nordic Seed
ES Ration T Euralis (FR) NL Aller Mølle
ES Regain T Euralis (FR) FR Nordic Seed
Farmduo E Moreau (DE) DK Nordic Seed
Fergus E Maisadour (FR) UK Farsø
Formula E LG Verneul (FR) NL Limagrain
Gilberto E Linz (AU) SL Sejet
Hawk T LG Verneul (FR) FR Sejet
Kaspian T KWS (DE) UK KWS Scandi
Katy E KWS (DE) UK KWS Scandi
Klaymore E KWS (DE) UK KWS Scandi
Kontender T KWS (DE) - KWS Scandi
Kreel T KWS (DE) UK KWS Scandi
KXA 6306 
(Fabregas)

T KWS (DE) - KWS Scandi

KXA 7006 T KWS (DE) - KWS Scandi
KXA 7305 
(Koloris)

T KWS (DE) FR KWS Scandi

KXA 8113 E KWS (DE) - KWS Scandi
KXA 8114 E KWS (DE) - KWS Scandi
KXA7008 
(Kougar)

E KWS (DE) - KWS Scandi

KXA8006 T KWS (DE) - KWS Scandi
Lapriora E KWS (DE) BE KWS Scandi
LG 3181 E LG Verneul (FR) FR Nordic Seed
Ludixx E RAGT (FR) FR, NL Nordic Seed
LZM 158/51 E LG Verneul (FR) - Limagrain DK
LZM 158/71 E LG Verneul (FR) - Limagrain DK

Sort Hy- 
brid1)

Vedligeholder 
(land)

På sorts- 
liste i 
EU-lande

Anmelder

LZM 158/72 E LG Verneul (FR) - Limagrain DK
LZM 158/73 E LG Verneul (FR) - Limagrain DK
LZM 158/75 E LG Verneul (FR) - Limagrain DK
LZM 158/84 T LG Verneul (FR) - Limagrain DK
LZM 158/86 T LG Verneul (FR) - Limagrain DK
LZM158/88 T LG Verneul (FR) UK Limagrain DK
LZM158/89 E LG Verneul (FR) UK Limagrain DK
MAS 08G T Maisadour (FR) UK Farsø
MAS 09A E Maisadour (FR) DK DLF-TRIF.
MAS 13L E Maisadour (FR) NL Nordic Seed
Mas 15A E Maisadour (FR) FR Farsø
MAS 17E E Maisadour (FR) FR Farsø
NK Bull E Syngenta (DE) DK, DE Sejet
NK Falkone E Syngenta (FR) BE, CZ,  

DE, FR
Sejet

NK Jasmic T Syngenta (FR) DK, DE,  
UK, FR

Sejet

NK Ravello E Syngenta (CH) BE, DE,  
NL, PL

Sejet

NX00047 T Syngenta (FR) NL Sejet
NX00156 
(Utopia)

E Syngenta (CH) UK Sejet

NK Mighty T Syngenta (CH) UK Sejet
NX00176 T Syngenta (CH) UK Sejet
Paddy E Syngenta,(CH) FR, GB Sejet
Patrick E LG Verneul (FR) FR Limagrain DK
Pavarotti E LG Verneul (FR) NL Limagrain DK
Podium T KWS (DE) FR KWS Scandi
PR39K13 E Pioneer (DE) NL Sejet
PR39N39 E Pioneer (USA) NL Sejet
PR39R60 E Pioneer (USA) BE Sejet
PR39V43 E Pioneer (USA) UK Sejet
Ravenna E Dow Agro (DE) DE Nordic Seed
RH0720 E RAGT (FR) UK Nordic Seed
RH0741 T RAGT (FR) - Sejet
RH08040 T RAGT (FR) - Sejet
Ricardinio E KWS (DE) DE KWS Scandi
Richti CS E Caussade (FR) UK DLF-TRIF.
Saludo E RAGT (FR) DE Nordic Seed
Selti CS T Caussade (FR) FR, UK DLF-TRIF.
Sphinxx E RAGT (FR) DE Sejet
Sue E Dow Agro (DE) - Nordic Seed
SUM 1844 E Dow Agro (DE) UK Nordic Seed
SUM 1961 E Dow Agro (DE) FR Nordic Seed
Sunny E Dow Agro (DE) - Nordic Seed
Sustella T Dow Agro (DE) NL Nordic Seed
Suzy E Dow Agro (DE) FR Nordic Seed
Tiago E Delley (CH) CH, NL Hunsballe
Tiberio E RAGT (FR) DE Nordic Seed
Treasure T LG Verneul (FR) UK Limagrain DK
Tweedi CS E Caussade (FR) NL DLF-TRIF.
X7W902 E Pioneer (DE) - Sejet

1) E og T betyder henholdsvis enkelt- og trevejskrydsede hybrider.
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Tabel 7. Afprøvede sorter af sukkerroer 2009

Tabel 8. Afprøvede sorter af græsmarksplan-
ter 2009

Sort Resistens1) Forædler- 
betegnelse Nation Forædler

Adrianna KWS RT + NT 7K90 DE KWS
Angus RT + NE DS4115 DK Maribo Seed
Benno RT Stru 2406 DE Strube
DS2081 DS2081 DK Maribo Seed
DS4167 RT DS4167 DK Maribo Seed
DS4177 RT DS4177 DK Maribo Seed
DS8041 RT + NT DS8041 DK Maribo Seed
DS8042 RT + NT DS8042 DK Maribo Seed
Eleonora KWS RT 7R57 DE KWS
Fernanda KWS RT 7R66 DE KWS
Fernando RT + NE SD 15632 DE Strube
Frieda KWS RT 6R24 DE KWS
Gunilla 5S83 DE KWS
HI 0807 HI 0807 SE Syngenta Seed
HI 0813 RT HI 0813 SE Syngenta Seed
HI 0870 RT HI 0870 SE Syngenta Seed
HI 0941 RT HI 0941 SE Syngenta Seed
HI 0948 RT HI 0948 SE Syngenta Seed
HI 0951 RT + NE HI 0951 SE Syngenta Seed
HI 0969 RT + NE HI 0969 SE Syngenta Seed
HI 0970 HI 0970 SE Syngenta Seed
HI 0971 RT HI 0971 SE Syngenta Seed
HI 0973 RT HI 0973 SE Syngenta Seed
HI0780 RT HI 0780 SE Syngenta Seed
Jenny RT + NE DS4127 DK Maribo Seed
Julietta RT + NT 3K09 DE KWS
Lincoln RT HI 0402 SE Syngenta Seed
MA2003 RT MA2003 DK Maribo Seed
MA2004 RT MA2004 DK Maribo Seed
MA2005 RT MA2005 DK Maribo Seed
MA2006 RT MA2006 DK Maribo Seed
MA2009 RT MA2009 DK Maribo Seed
MA2010 RT MA2010 DK Maribo Seed
MA2017 RT MA2017 DK Maribo Seed
MA2024 RT MA2024 DK Maribo Seed
MA4001 RT + NT MA4001 DK Maribo Seed
MA4002 RT + NT MA4002 DK Maribo Seed
Madicken RT SR-28 BE SESvdH
Mars RT STRU 1909 DE Strube
Molly RT DS4126 DK Maribo Seed
Mozart RT SD 12602 DE Strube
Nexus RT + NE HI0549 SE Syngenta Seed
Palace DS2058 DK Maribo Seed
Pedro RT Stru 2301 DE Strube
Plexus RT + NE HI 0447 SE Syngenta Seed
Rasta RT HI 0425 SE Syngenta
Rosalinda KWS RT + NE 7R69 DE KWS
Sabrina KWS RT 7R61 DE KWS
SD 12827 RT SD 12827 DE Strube
SN-215 RT + NT SN-215 BE SESvdH
SN-221 RT + NT SN-221 BE SESvdH
Sophia RT 5R02 DE KWS
SR-303 RT SR-303 BE SESvdH
SR-318 RT SR-318 BE SESvdH
SR-323 RT SR-323 BE SESvdH
SR-422 RT SR-422 BE SESvdH
SR-423 RT SR-423 BE SESvdH
SR-424 RT SR-424 BE SESvdH
SR-425 RT SR-425 BE SESvdH
SR-426 RT SR-426 BE SESvdH
ST 12904 RT ST 12904 DE Strube
ST 12922 RT ST 12922 DE Strube
ST 12935 RT ST 12935 DE Strube
ST 15934 RT + NT ST 15934 DE Strube

Sort Resistens1) Forædler- 
betegnelse Nation Forædler

Stine RT H 46502 BE SESVdH
Topper DS2076 DK Maribo Seed
Winston RT DS4099 DK Maribo Seed
7R70 RT 7R70 DE KWS
8K15 RT + Rhiz-T8K15 DE KWS
8K30 RT + NT 8K30 DE KWS
8R02 RT 8R02 DE KWS
8R06 RT 8R06 DE KWS
8R07 RT 8R07 DE KWS
8R51 RT 8R51 DE KWS
8R89 RT 8R89 DE KWS
8R98 RT 8R98 DE KWS
9K63 RT + NT 9K63 DE KWS
9K68 RT + NT 9K68 DE KWS
9R18 RT 9R18 DE KWS
9R21 RT 9R21 DE KWS
9R22 RT 9R22 DE KWS
9R23 RT 9R23 DE KWS
9R34 RT 9R34 DE KWS
9R82 RT 9R82 DE KWS
9R84 RT 9R84 DE KWS

1)  NT = nematodtolerant, NR = nematodresistent, NE = Forventet 
mindre nematodmodtagelig, RT = Rizomaniatolerant. 
Rhiz-T = Rhizoctoniatolerant.

Sort Tidlig- 
hed1) Ploidi2) Forædler-

betegnelse Anmelder

Alm. rajgræs
Arsenal mt D Zip 98-448 Hunsballe
AstonEnergy s T Zip 972012 Hunsballe
Calibra mt T Si 13-86 DLF-TRIFOLIUM
Calvano 1 mt D CLP 96875 DLF-TRIFOLIUM
DP 10-9594 s D DP 10-9594 DLF-TRIFOLIUM
Holstein s D DP 10-9586 DLF-TRIFOLIUM
LHF 021072 mt T LHF 021072 Hunsballe
LHF 022132 mt T LHF 022132 Hunsballe
Licampo s D LPF 98137 Hunsballe
Licarta s T LPF 00162 Hunsballe
Limbos mt T - Hunsballe
Maestro s D Lp 7234 DLF-TRIFOLIUM
Mikado mt D Si 8/85 DLF-TRIFOLIUM
Polim s T Cebeco ET 348 DLF-TRIFOLIUM
Sameba s D PRO 2391 Prodana
Stefani mt D DP 95-54 DLF-TRIFOLIUM
Thalassa s T Lp 2951 DLF-TRIFOLIUM
Tivoli s T DP 79-2-48 DLF-TRIFOLIUM
Youghall s D DP 10-9701 DLF-TRIFOLIUM

Hybrid rajgræs
Aber Echo mt T BQB 567 Hunsballe
Lampard mt T DP 40-4565 DLF-TRIFOLIUM
LHF 021072 mt LHF 021072 Hunsballe
LHF 0212132 mt LHF 0212132 Hunsballe

fortsættes
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Tabel 9. Fortegnelse over anmeldere og vedligeholdere af sorter 2009

Navn Adresse

Ackermann Dr. J. Ackermann & Co., Saatzucht Irlbach, Ringstrasse 17, Postfach 70, DE-94342 Irlbach, DE
Advanta GB Advanta Seeds, Camp Road, Witham St Huges, Lincoln, GB-LN6 9TN, GB
Aller Mølle Aller Mølle, Allervej 130, 6070 Christiansfeld, DK
Bauer Saatzucht B. Bauer GmbH, Postfach 11 27, DE-93081 Obertraubling, DE
Baywa Baywa AG, Postfach 81 01 08, DE-81901 München, DE
Benoist Ets Claude Camille Benoist, Ferme de Moyencourt, BP 5, FR-78910 Orgerus, FR
Blackmann GB Blackmann Agriculture Ltd., 10 High Street, West Wickham, GB-Cambridge CB21 4 RY, GB
Boreal Boreal Plant Breeding, Myllytie 10, FIN-31600 Jokioinen, FI
Breun Saatzuchtwirtschaft Josef Breun, Amselweg 1, DE-91074 Herzogenaurach, DE
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
Caussade Caussade Semences, ZI de Meaux, FR-82303 Caussade Cedex, FR
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
Delley DSP, Delley Semences et Plantes SA, Route de Portalban 40, CH-1567 Delley, CH
Dieckmann Dieckmann GmbH & Co. KG, Johannes Dieckmann, Kirchhorster Str. 16, DE-31688 Nienstaedt, DE, info@a-

dieckmann.de
DLA Agro DLA Agro A.m.b.a., Centerhavnsvej 13, DK-7000 Fredericia, DK, kbp@dlaagro.com, cak@dlaagro.com
DLF-Rosk. DLF-TRIFOLIUM A/S, Ny Østergade 9, Postbox 59, 4000 Roskilde, DK
DLF-TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM A/S, Dansk Planteforædling, Højerupvej 31, Boelshøj, DK-4660 St. Heddinge, DK, vm@dlf.dk
Donau Saatzucht Donau GmbH. & CoKG, Saatzuchtstrasse 11, AT-2301 Probstdorf, AT, office.probstdorf@saatzucht-donau.at
Dow Agro DE Dow AgroSciences GmbH, Im Rheinfeld 7, D-76437 Rastatt, DE
Dow Agro DK Dow AgroSciences Danmark A/S, Sorgenfrivej 15, DK-2800 Kgs. Lyngby, DK, rlarsen@dow.com
DSV Deutsche Saatveredelung Lippstadt, Weissenburger Str. 5, Postfach 1407, DE-59557 Lippstadt, DE
Duo Maize Duo Maize B.V., Beatrixstraat 10, NL-7596 KZ Rossum, NL
Edelhof Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof Saatzucht, Saatzucht Edelhof 1, AT 3910 Zwett, AT
Elsom Elsoms Seeds Ltd., Spalding, Lincolnshire, GB-Lincolnshire PE11 1QG, GB
Eskilsson Dr. Lars Eskilsson c/o Sv. Weib., Svalöf Weibull AB, International Division, SE-268 81 Svalöv, SE
Euralis FR Euralis Genetique, Domaine de Sandreau, FR-31700 Mondonville, FR, prerrom.nom@euralis.fr

fortsættes

Sort Tidlig- 
hed1) Ploidi2) Forædler-

betegnelse Anmelder

Rajsvingel
Achilles mt T HZ-7 DK DLF-TRIFOLIUM
Fojtan mt H HZ 11 DK DLF-TRIFOLIUM
Lifema mt T FLL 22-87 Hunsballe
Lofa mt T - DLF-TRIFOLIUM
Perseus mt HZ-8 DK DLF-TRIFOLIUM
Prior mt T BAF 1 Hunsballe

Strandsvingel
Jordane mt H L-FAR 356 DLF-TRIFOLIUM

Engsvingel
Laura - - LD 3230 Prodana
Liherold - - FP 9902 Hunsballe

Rødsvingel
Gondolin - O DP 72-1-123 DLF-TRIFOLIUM
Tagera - O CD-4 Hunsballe

Timothe
Kämpe II - - Kämpe II Prodana
Lischka - - DSV-Li 10/91 Husballe
Winnetou - H L-PHL 458 DLF-TRIFOLIUM

Sort Tidlig- 
hed1) Ploidi2) Forædler-

betegnelse Anmelder

Hvidkløver
AberCrest - S3) AC 50 Hunsballe
Liflex - S3) TR 9504 Hunsballe
Rivendel - S3) - DLF-TRIFOLIUM
Milo - N-ST3) 79-56 DLF-TRIFOLIUM

Rødkløver
Milvus - D G8719 Hunsballe
Rajah - D DP IA-B/64 DLF-TRIFOLIUM
Sara - T - Prodana
Taifun - T St TetSo Hunsballe

1) Tidlighed: t = tidlig, mt = middeltidlig, s = sildig.
2) D = diploid, T = tetraploid, H = hexaploid, O = octaploid.
3) S = småbladet, N = normalbladet, ST = storbladet.

Tabel 8. Fortsat
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Navn Adresse

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, DE
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
Hummeluhr Peer Hummeluhr, 'Sundagergaard', Skovvej 3, Nr. Rind, DK-8832 Skals, 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
ILC Eghøjgaard ILC, Egøje Byvej 12, DK-4600 Køge, DK, ilceu@hotmail.com
Innoseeds NL Innoseeds bv, P.O. Box 1, NL-4420 AA Kapelle, NL, erik.ganzeboom@innoseeds.nl
JAE J. Asmussens Eftf. A/S, Grindsnabevej 25, Dyngby, DK-8300 Odder, DK, hans.haldrup@pajbjergfonden.dk
Knold&Top Knold og Top Planteforædling, v/Erik Tybirk, Fyrrevænget 1, Hov, 8300 Odder., DK, erik.tybrik@post.tele.dk
KWS KWS Saat AG, Postfach 1463, DE-37555 Einbeck, DE
KWS GB KWS UK Limited, 56 Church Street, Triplow, GB-SG8 7RE Royston Herts, GB
KWS Scandi KWS Scandinavia A/S, Åmarksvej 31, DK-4891 Toreby L., DK, c.nymand@kws.com
LG Verneuil FR Limagrain Verneuil Holding, B.P. 115, FR-63203 Riom Cedex, FR
LG-Nickerson DE Limagrain-Nickerson GmbH, Griewenkamp 2, DE-31234 Edemissen, DE
Lim-Advanta NL Limagrain Advanta Nederland BV, P.O. Box 139, NL-8200 Ac Lelystad, NL, thieu.pustjens@nl.advantaseeds.com
Limagrain DK Limagrain A/S, Marsalle 111, DK-8700 Horsens, DK, ole.schmidt@limagrain.com
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
LP Lochow-Petkus GmbH, Bollersener Weg 5, DE-29303 Bergen-Wohlde, DE
Maisadour Maisadour Semences, Societe Cooperative Agricole, B.P. 27, FR-40001 Mont de Marsan, Cedex, FR
Matton Clovis Matton N.V., Kaaistraat 5, BE-8581 Avelgem-Kerkhove, BE
Momont Momont Hennette et Fils, 7, rue de Martinval, FR-59246 Mons-en-Pévèle, FR
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, Centerhavnsvej 13, DK-7000 Fredericia, 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
NSDO National Seed Development Organisation Ltd., Newton Hall, GB-Newton, Cambridge, GB
Oberlimpurg Pflanzenzucht Oberlimpurg, Postfach 590, DE-74523 Schwäbisch Hall, DE
Oseva Oseva Pro s.r.o., Jankovcova 18, CZ-170 37 Praha 7, CZ
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
PF Pajbjerg A/S, Grindsnabevej 25, Dyngby, DK-8300 Odder, DK, pajbjergfonden@pajbjergfonden.dk
Pickford Mike Pickford, 12 Balliol Road, Brackley, GB-Northamptonshire NN13 6LY, 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 USA Pioneer Overseas Corporation, 7100 NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, IA 50131-1014 USA
Ragt FR 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
Raps GbR Raps GbR, Saatzucht Lundsgaard, Lundsgaarder Weg 1, DE-24977 Grundhof, DE
Saaten-Union FR Saaten Union Recherche, BP 6, 163, Avenue de Flandre, FR-60190 Estrées-Saint-Denis, FR, saaten@saaten-union.fr
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

Tabel 9. Fortsat

fortsættes



421

Sorter, anmeldere, priser, midler og principper

Navn Adresse

SESvdH SESVANDERHAVE N.V/S.A, IP Soldatenplein Z2 no 15, BE-3000 Tienen, BE, Contact@sesvanderhave.com
Steinach Saatzucht Steinach Gmbh, Postfach 1, D-94377 Steinach, DE
Strengs Saatzucht Streng GmbH & Co. KG, Aspachhof, DE-97215 Uffenheim, DE, p.greif@aspachhof.de
Strube Strube-Saat GmbH & Co KGHauptstrasse 1, DE-38387 Söllingen, DE
Superfos Superfos Korn A/S, Forsøgsgården, Nørremarksvej 67, Sejet, DK-8700 Horsens, DK
Svalöf Sveriges Utsädesförening Svalöf, SE-Svalöv, SE
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
Toft Axel Toft Grovvarer A/S, DK
TPF 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
Weismann DE Dr. Elmar A. Weissmann, Schlosstr. 12, D-78224 Singen-Bohlingen, DE
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Tabel 10. Plantebeskyttelsesmidler og virksomme stoffer i forsøg 2009

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 N Cheminova Nordic/Baltic 200 metsulfuron-methyl
Agil 100 EC Xn, N Makhteshim-Agan 100 propaquizafop
Ally ST N Du Pont Danmark ApS 500 metsulfuron-methyl
Aramo Xn, N BASF A/S 50 tepraloxydim
Ariane Super Xn, N Dow AgroSciences Danmark A/S 120 ioxynil; 30 clopyralid; 100 fluroxypyr
Asulox Xi, N United Phosphorus Ltd. 400 asulam
Atlantis OD Xi, N Bayer CropScience 30 mefenpyr-diethyl; 2 iodosulfuron-methyl-Na; 

10 mesosulfuron-methyl
Boxer EC Xi, N Syngenta Crop Protection A/S 800 prosulfocarb
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
Command CS Xn BASF A/S 360 clomazon
DFF N Bayer CropScience 500 diflufenican
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
Flight Xi, N BASF A/S 8 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
Goltix SC 700 Xn, N Makhteshim-Agan 700 metamitron
Grasp 40 SC Xn Monsanto Crop Sciences Danmark A/S 400 tralkoxydim
Harmony N Du Pont Danmark ApS 750 thifensulfuron-methyl
Harmony Plus ST Xi, N Du Pont Danmark ApS 167 tribenuron-methyl; 333 thifensulfuron-methyl
Harmony SX N Du Pont Danmark ApS 500 thifensulfuron-methyl
Herbasan N Bayer CropScience 160 phenmedipham
Hussar Xi, N Bayer CropScience 150 mefenpyr-diethyl; 50 iodosulfuron-methyl-Na
Hussar OD Xn, N Bayer CropScience 300 mefenpyr-diethyl; 100 iodosulfuron-methyl-Na
Inter-Dicamba 480 Xi Inter-Trade A/S 480 dicamba
Kerb 500 SC Xn, N Dow AgroSciences Danmark A/S 500 propyzamid
Lexus 50 WG N Du Pont Danmark ApS 500 flupyrsulfuron-methyl-Na
M-750 Xn, N Klarsø A/S 750 MCPA
MaisTer Xi, N Bayer CropScience 300 foramsulfuron; 10 iodosulfuron-methyl-Na; 

300 isoxadifen-ethyl
Matrigon I Dow AgroSciences Danmark A/S 100 clopyralid
Metaxon Xn, N Nufarm Pflanzenschutz GmbH & Co. KG 750 MCPA
MON 79545 I Monsanto Crop Sciences Danmark A/S 450 glyphosat
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Handelsnavn Fare-
symbol Firma Virksomme stoffer, gram pr. kg eller liter

Monitor N Monsanto Crop Sciences Danmark A/S 800 sulfosulfuron
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
Primera Super Xi, N Bayer CropScience 69 fenoxaprop-P-ethyl; 75 mefenpyr-diethyl
Primus N Dow AgroSciences Danmark A/S 50 florasulam
Reglone T , N Syngenta Crop Protection A/S 374 diquat dibromid
Roundup 3000 I Monsanto Crop Sciences Danmark A/S 480 glyphosat
Roundup Bio I Monsanto Crop Sciences Danmark A/S 360 glyphosat
Safari Xn, N Du Pont Danmark ApS 500 triflusulfuron-methyl
Select 240 EC Xn, N Nordisk Alkali 240 clethodim
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 N BASF A/S 400 pendimethalin
Stomp CS N BASF A/S 455 pendimethalin
Stomp Pentagon Xi, N BASF A/S 330 pendimethalin
Titus WSB N Du Pont Danmark ApS 250 rimsulfuron
Topik 100 EC Xn, N Syngenta Crop Protection A/S 100 clodinafop-propargyl; 25 cloquintocet-mexyl
Zoom Xi, N Syngenta Crop Protection A/S 600 dicamba; 30 triasulfuron

Skadedyrsmidler
Biscaya OD 240 Xn, N Bayer CropScience 240 thiacloprid
Fastac 50 Xn, N BASF A/S 50 alpha-cypermethrin
Ferramol Short ? ECOstyle A/S 9,9 jern(III)fosfat
Ferrox I ECOstyle A/S 30 jern(III)fosfat
Karate 2,5 WG Xn, N Syngenta Crop Protection A/S 25 lambda-cyhalothrin
Mavrik 2F N Makhteshim-Agan 240 tau-fluvalinat
Mospilan SG Xn Nordisk Alkali 200 acetamiprid
Pirimor G T , N Syngenta Crop Protection A/S 500 pirimicarb
SmartBayt Professionel I Bayer Environmental Science 16,2 jern(III)fosfat
Teppeki Xn Nordisk Alkali 500 flonicamid
Vydate 10L T Du Pont Danmark ApS 100 oxamyl

Svampemidler
Acanto Prima N Du Pont Danmark ApS 80 picoxystrobin; 300 cyprodinil
Acrobat WG Xi, N BASF A/S 75 dimethomorph; 667 mancozeb
Amistar N Syngenta Crop Protection A/S 250 azoxystrobin
Aproach Xi, N Du Pont Danmark ApS 250 picoxystrobin
Armure 300 EC Xi, N Syngenta Crop Protection A/S 150 difenoconazol; 150 propiconazol
Bell Xn, N BASF A/S 67 epoxiconazol; 233 boscalid
Bumper 25 EC Xi, N Makhteshim-Agan 250 propiconazol
Cantus Xn, N BASF A/S 500 boscalid
Ceando Xn BASF A/S 83 epoxiconazol; 100 metrafenon
Comet Xn, N BASF A/S 250 pyraclostrobin
Curzate M68 WG Xn, N Du Pont Danmark ApS 45,2 cymoxanil; 680 mancozeb
Dithane NT Xn, N Dow AgroSciences Danmark A/S 750 mancozeb
Flexity Xi BASF A/S 300 metrafenon
Folicur EC 250 Xn, N Bayer CropScience 250 tebuconazol
Juventus ? BASF A/S 60 metconazol
Juventus 90 Xn, N BASF A/S 90 metconazol
Kando Xn, N Syngenta Crop Protection A/S 250 cyprodinil; 62,5 propiconazol
Maredo 125 SC Xn, N Makhteshim-Agan 125 epoxiconazol
Opera Xn, N BASF A/S 50 epoxiconazol; 133 pyraclostrobin
Orius 200 EW Xn, N Makhteshim-Agan 200 tebuconazol
Osiris Xn, N BASF A/S 27,5 metconazol; 37,5 epoxiconazol
Proline EC 250 Xi, N Bayer CropScience 250 prothioconazol
Prosaro Xn, N Bayer CropScience 125 tebuconazol; 125 prothioconazol
Ranman N Nordisk Alkali 400 cyazofamid
Revus I Syngenta Crop Protection A/S 250 mandipropamid
Ridomil Gold MZ Pepite Xn, N Syngenta Crop Protection A/S 40 metalaxyl-M; 640 mancozeb
Riza 250 EW Xn, N Cheminova Nordic/Baltic 250 tebuconazol
Rubric Xn, N Cheminova Nordic/Baltic 125 epoxiconazol
Shirlan Xn, N Syngenta Crop Protection A/S 500 fluazinam
Stereo 312,5 EC Xn, N Makhteshim-Agan 250 cyprodinil; 62,5 propiconazol
Talius Xn, N Du Pont Danmark ApS 200 proquinazid

fortsættes
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symbol Firma Virksomme stoffer, gram pr. kg eller liter

Tern Xn, N Makhteshim-Agan 750 fenpropidin
Tyfon Xn, N Bayer CropScience 75 fenamidon; 375 propamocarb
Unix 75 WG N Syngenta Crop Protection A/S 750 cyprodinil
Valbon Xn, N Nordisk Alkali 700 mancozeb; 17,5 benthiavalicarb-isopropyl
Zenit 575 EC Xn, N Syngenta Crop Protection A/S 125 propiconazol; 450 fenpropidin

Vækstreguleringsmidler
Antergon MH I Nordisk Alkali 600 maleinhydrazid
Cycocel 750 Xn BASF A/S 750 chlormequat-chlorid
IT-Ethephon 480 Xi Inter-Trade A/S 480 ethephon
Medax Top Xn BASF A/S 300 mepiquat-chlorid; 50 prohexadion-calcium
Moddus M Xi, N Syngenta Crop Protection A/S 250 trinexapac-ethyl
ProGibb 40 SG I Sumitomo Chemical Agro Europe S.A. 400 gibberellinsyre A3
Terpal Xn BASF A/S 155 ethephon; 305 mepiquat-chlorid

Additiver
Additiv til Ranman Xn, N Nordisk Alkali Uspecificeret
Agropol Xn DLA Agro A.m.b.A. (tidl.: KemiAgro) 1000 sprede-klæbemiddel
Atplus Xi Monsanto Crop Sciences Danmark A/S 1000 penetreringsolie
Biopower Xi Bayer CropScience 1000 sprede-klæbemiddel
Certain I Modify B.V. 1000 sprede-klæbemiddel
Dash Xi BASF A/S 1000 sprede-klæbemiddel
Designer Xi De Sangosse Ltd. 1000 sprede-klæbemiddel
DLG Contact Xn Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG) 1000 sprede-klæbemiddel
Isoblette Xi Aventis CropScience Nordic A/S 1000 sprede-klæbemiddel
Lissapol Bio Xi Syngenta Crop Protection A/S 1000 sprede-klæbemiddel
MaisOil Xi Bayer CropScience 1000 penetreringsolie
Olie ? Forhandles af flere firmaer 1000 penetreringsolie
Rapsodi Super I Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG) 1000 penetreringsolie
Renol Xi, N Nordisk Alkali 1000 penetreringsolie
Sprede-klæbemiddel ? Forhandles af flere firmaer 1000 sprede-klæbemiddel

Bejdsemidler
Cruiser OSR N Syngenta Crop Protection A/S 8 fludioxonil; 280 thiamethoxam;

33,3 metalaxyl-M
Maxim 100 FS N Syngenta Crop Protection A/S 100 fludioxonil
Modesto Xn, N Bayer CropScience 400 clothianidin; 80 beta-cyfluthrin
Monceren FS 250 Xi, N Bayer CropScience 250 pencycuron
Prestige FS 370 Xn, N Bayer CropScience 120 imidacloprid; 250 pencycuron
SAT 2002 komponent 4 N Satec Handelsgesellschaft mbH 500 dimethomorph
Thiram bejdse Xn Nordisk Alkali 530 thiram
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Tabel 11. Listepriser for planteværnsmidler i forsøg 2009

Middel Ca. kr. pr.
 l/g/kg/tab.1)

Alm. dosis 
pr. ha

Ca. kr. 
pr. ha

Ukrudtsmidler
Absolute 5 2,13 15-60 g 32-128
Accurate 5,45 5-30 g 27-164
Agil 100 EC 400 0,5-1 l 200-400
Ally ST 132 0,25-1,6 tab. 33-211
Aramo 330 1-2 l 330-660
Ariane Super 168 1-1,5 l 168-252
Asulox 305 1-2 l 305-610
Atlantis OD 410 0,3-0,9 l 123-369
Boxer EC 130 1-4 l 130-520
Callisto 475 0,4-1,5 l 190-713
Catch 270 0,25-0,6 l 68-162
CDQ ST2) 82 0,3-1,85 tab. 25-152
Command CS 1875 0,2-0,33 l 375-619

Middel Ca. kr. pr.
 l/g/kg/tab.1)

Alm. dosis 
pr. ha

Ca. kr. 
pr. ha

DFF 760 0,03-0,15 l 23-114
Express ST 77 0,5-2 tab. 39-154
Fenix 191 1,5-2 l 287-382
Fighter 480 245 0,5-1,5 l 123-368
Flight2) 123 1-3 l 123-369
Focus Ultra 150 1-1,5 l 150-225
Fox 480 SC 225 0,35-1,5 l 79-338
Fusilade Max 287 1-2 l 287-574
Goltix SC 700 145 1 l 145
Grasp 40 SC 400 0,375-0,75 l 150-300
Harmony 13,85 10-30 g 139-416
Harmony Plus ST 70 1-3 tab. 70-210
Harmony SX 11 15-45 g 165-495
Herbasan 57 1,5-3 l 86-171
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Middel Ca. kr. pr.
 l/g/kg/tab.1)

Alm. dosis 
pr. ha

Ca. kr. 
pr. ha

Hussar 1,58 50-150 g 79-237
Hussar OD 4200 0,025-0,075 l 105-315
Inter-Dicamba 480 - 0,1-0,15 l -
Kerb 500 SC 520 0,5-1 l 260-520
Lexus 50 WG 10 5-20 g 50-200
M-750 70 0,1-1,33 l 7-93
MaisTer 3,15 50-150 g 158-473
Matrigon 450 0,5-1 l 225-450
Metaxon 70 0,5-1,33 l 35-93
MON 79545 - 1-2 l -
Monitor 14,5 6,25-25 g 91-363
Othello 450 0,2-0,6 l 90-270
Oxitril CM 160 0,25-1 l 40-160
Primera Super 400 0,8-1 l 320-400
Primus 2320 0,05-0,15 l 116-348
Reglone 157 2-3 l 314-471
Roundup 3000 107 1,5-2 l 161-214
Roundup Bio 100 2-3 l 200-300
Safari 9,6 10-30 g 96-288
Select 240 EC 880 0,4-1 l 352-880
Starane 180S 248 0,3-0,7 l 74-174
Starane XL 186 0,5-1,2 l 93-223
Stomp 130 1-4 l 130-520
Stomp CS - 0,5-1,5 l -
Stomp Pentagon 105 1-4 l 105-420
Titus WSB 7,65 10-30 g 77-230
Topik 100 EC 1000 0,25-0,4 l 250-400
Zoom 1,04 50-100 g 52-104

Skadedyrsmidler
Biscaya OD 240 625 0,2-0,3 l 125-188
Fastac 50 120 0,25 l 30
Ferramol Short 45 8-10 kg 360-450
Ferrox 58 4 kg 232
Karate 2,5 WG 234 0,2 kg 47
Mavrik 2F 540 0,1-0,2 l 54-108
Mospilan SG 1600 0,25- kg 400
Pirimor G 680 0,15-0,3 kg 102-204
SmartBayt Professionel 45 8-10 kg 360-450
Teppeki 2280 0,14-0,16 kg 319-365
Vydate 10L - - -

Svampemidler
Acanto Prima 264 0,5-1 kg 132-264
Acrobat WG 210 2 kg 420
Amistar 440 0,3-0,5 l 132-220
Aproach 415 0,2-1 l 83-415
Armure 300 EC2) 350 0,2-0,5 l 70-175
Bell 395 0,375-0,75 l 148-296
Bumper 25 EC 200 0,2-0,5 l 40-100
Cantus 920 0,3-0,5 kg 276-460
Ceando 375 0,3-0,75 l 113-281
Comet 420 0,2-0,4 l 84-168
Curzate M68 WG 81 2-2,5 kg 162-203
Dithane NT 51 2 kg 102
Flexity 650 0,06-0,5 l 39-325
Folicur EC 250 250 0,3-1 l 75-250
Juventus 250 - -
Juventus 90 400 0,2-0,5 l 80-200
Kando 225 0,5-1 l 113-225
Maredo 125 SC 370 0,2-0,5 l 74-185
Opera 415 0,25-0,75 l 104-311
Orius 200 EW 255 0,45-1,25 l 115-319
Osiris2) 250 1 l 250

Middel Ca. kr. pr.
 l/g/kg/tab.1)

Alm. dosis 
pr. ha

Ca. kr. 
pr. ha

Proline EC 250 640 0,2-0,4 l 128-256
Prosaro2) 400 0,5-1 l 200-400
Ranman 939 0,1-0,2 l 94-188
Revus 404 0,6 l 242
Ridomil Gold MZ Pepite 150 2 kg 300
Riza 250 EW 228 0,5-1,5 l 114-342
Rubric 480 0,2-0,5 l 96-240
Shirlan 455 0,4 l 182
Stereo 312,5 EC 225 0,5-1 l 113-225
Talius2) 810 0,06-0,2 l 49-162
Tern 310 0,3-0,5 l 93-155
Tyfon 170 2 l 340
Unix 75 WG 389 0,5-1 kg 195-389
Valbon - 1,6 kg -
Zenit 575 EC 243 0,3-0,5 l 73-122

Vækstreguleringsmidler
Antergon MH 372 - kg -
Cycocel 750 30 0,6-1,2 l 18-36
IT-Ethephon 480 153 0,2-1 l 31-153
Medax Top2) 150 0,75-1 l 113-150
Moddus M 565 0,3-0,4 l 170-226
ProGibb 40 SG - 0,02 kg -
Terpal 165 0,4-2 l 66-330

Additiver
Additiv til Ranman - 0,15 l -
Agropol 40 0,1-0,3 l 4-12
Atplus 60 0,75-1 l 45-60
Biopower - 0,25-0,75 l -
Certain - 0,2 l -
Dash 50 0,5 l 25
Designer - 0,375 l -
DLG Contact 59 0,1-0,3 l 6-18
Isoblette 40 0,4 l 16
Lissapol Bio 40 0,1-0,3 l 4-12
MaisOil - 0,67-1,33 l -
Olie 50 0,5 l 25
Rapsodi Super 50 0,25-1 l 13-50
Renol 50 0,3-1 l 15-50
Sprede-klæbemiddel 50 0,1-0,3 l 5-15

- = 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)  Foreløbig eller anslået pris, da produktet ikke er godkendt.
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Tabel 12. Doser pr. ha af midler, som udløser et behandlingsindeks på 1,00

Middel Vinter- 
sæd Vårsæd Vinter- 

raps
Kartof-

ler Roer Ærter Majs Græs/
kløver

 Frø- 
græs

Andre 
frø

Ukrudtsmidler
Absolute 5 80,26
Accurate 30,00 20,00 20,00
Agil 100 EC 0,75 1,25 1,50 1,00 1,50
Ally ST 1,60 1,07 1,07
Aramo 2,00 2,00 2,00
Ariane Super 0,77 0,72 0,84
Asulox 2,00
Atlantis OD 0,90
Boxer EC 3,50 3,50 3,50
Callisto 1,50
Catch 0,67 0,62 1,02 0,97
CDQ ST 1,85 1,55 1,55
Command CS 0,33 0,25 0,25 0,25
DFF 0,20 0,15 0,15
Express ST 2,00 2,00 2,00
Fenix 2,50 2,00
Fighter 480 1,50 1,50 1,00 1,04 2,00 3,00
Flight 3,57
Focus Ultra 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Fox 480 SC 1,50 1,50 0,75 1,50
Fusilade Max 1,00 3,00 3,00 2,00 2,00
Goltix SC 700 3,00
Grasp 40 SC 0,75 0,75
Harmony 15,00 10,00 10,00 25,00
Harmony Plus ST 2,57 2,00
Harmony SX 22,50 15,00 15,00 37,50
Herbasan 4,50 4,50
Hussar 200 70 200
Hussar OD 0,10 0,035 0,10
Inter-Dicamba 480 0,42 0,42 0,42
Kerb 500 SC 1,00 1,00 1,00
Lexus 50 WG 20,00
M-750 2,00 2,00 0,18 2,70 2,67
MaisTer 150,00
Matrigon 1,00 1,00 1,20 1,50 1,50 1,50 1,50
Metaxon 2,00 2,00 0,18 2,70 2,67
MON 79545 2,80 2,80 2,80 2,80
Monitor 21,88 21,88
Othello 0,70
Oxitril CM 1,00 1,00 1,00
Primera Super 1,00 1,00 1,00
Primus 0,10 0,10 0,15 0,15
Reglone 3,00 4,00 3,00 2,00
Roundup 3000 2,63 2,63 2,63 2,63
Roundup Bio 3,50 3,50 3,50 3,50
Safari 90,00
Select 240 EC 0,50 1,00 1,00 0,50
Starane 180S 0,80 0,70 1,50 2,00 0,80
Starane XL 0,84 0,77 1,64 0,97
Stomp 4,00 2,00 2,00 1,50 4,00 4,00
Stomp CS 3,52 1,76 1,76 1,32 3,52 3,52
Stomp Pentagon 4,85 2,42 2,42 1,82 4,85 4,85
Titus WSB 30,00
Topik 100 EC 0,40
Zoom 95,24 95,24

Skadedyrsmidler
Biscaya OD 240 0,30
Fastac 50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,40
Ferramol Short 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Ferrox 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25
Karate 2,5 WG 0,30 0,30 0,30 0,30 0,25 0,25 0,60 0,60 0,30

fortsættes
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Sorter, anmeldere, priser, midler og principper

Middel Vinter- 
sæd Vårsæd Vinter- 

raps
Kartof-

ler Roer Ærter Majs Græs/
kløver

 Frø- 
græs

Andre 
frø

Mavrik 2F 0,20 0,20 0,30 0,20 0,30
Mospilan SG -
Pirimor G 0,25 0,25 0,30 0,30 0,25 0,50
SmartBayt Professionel 15,28 15,28 15,28 15,28 15,28 15,28 15,28 15,28 15,28
Teppeki 0,14 0,14 0,16
Vydate 10L -

Svampemidler
Acanto Prima 1,39 1,39
Acrobat WG 1,68
Amistar 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Aproach 1,00 1,00
Armure 300 EC -
Bell 0,83 0,83 0,68
Bumper 25 EC 0,50 0,50 0,50 0,50
Cantus 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50
Ceando 0,75 0,75
Comet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Curzate M68 WG 1,47
Dithane NT 2,00 2,00 2,00
Flexity 0,50 0,50
Folicur EC 250 1,00 1,00 1,50 1,00
Juventus 1,50 1,50 1,50
Juventus 90 1,00 1,00 1,00
Kando 1,20 1,20
Maredo 125 SC 1,00 1,00 1,00 1,00
Opera 1,07 1,07 1,07 1,07
Orius 200 EW 1,25 1,25 1,88 1,25
Osiris 1,65 1,65
Proline EC 250 0,80 0,80 0,70
Prosaro 0,89 0,89 0,95
Ranman 0,20
Revus 0,60
Ridomil Gold MZ 
Pepite 1,21
Riza 250 EW 1,00 1,00 1,50 1,00
Rubric 1,00 1,00 1,00 1,00
Shirlan 0,40
Stereo 312,5 EC 1,20 1,20
Talius -
Tern 1,00 1,00 1,00
Tyfon 1,59
Unix 75 WG 1,00 1,00 1,00
Valbon -
Zenit 575 EC 0,63 0,63 0,63

Vækstreguleringsmidler
Antergon MH -
Cycocel 750 1,23 1,23 2,45
IT-Ethephon 480 1,00 0,50 0,75 2,00
Medax Top - -
Moddus M 0,50 0,40 0,40
ProGibb 40 SG -
Terpal 1,73 0,87 3,49

Dosis er angivet i liter/kg pr. ha for Absolute 5, Accurate, Ally, Atlantis, Gratil, Harmony, Harmony 50 SX, Hussar, Lexus, MaisTer, Monitor 
og Titus dog gram pr. ha samt for Ally ST, CDQ, Express ST og Harmony Plus tabletter pr. ha.
- : Behandlingsindeks endnu ikke fastsat.

Tabel 12. Fortsat
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Landsforsøgsenheder

Landsforsøgsenheder 2009

1. LandboNord
 Forsøgsleder:  Charlotte Frihauge Olesen
 Forsøgsmed- Jens Lyhne Kristiansen
 arbejdere: Lars Vissing Pedersen
  Lars Agner Christensen

2. Aalborg
 Forsøgsleder: Kurt Nørgaard Christensen
 Forsøgsmed- Svend Holm
 arbejdere: Kirsten Søe Pedersen
  Henning Iversen
  Lasse Rudkjær

3. Landsforsøgsenhed Limfjord
 Forsøgsleder: Ole Kruse
 Forsøgsmed- Lars B. Skovborg
 arbejdere: Peter Westphael
  Ivan Immersen
  Jens Christen Nørgaard 
  Knudsen 
  Marian Damsgaard 
  Thorsted
  Lars Chr. Bjerrum 
  Andreasen

4. Landsforsøg Østjylland
 Forsøgsleder: Casper Andersen
 Forsøgsmed- Bendt Jensen
 arbejdere: Søren Sverin
  Eske Høj Laursen

5. Djursland og Samsø Landboforeninger
 Forsøgsleder: Erik Silkjær Pedersen
 Forsøgsmed- Gudrun M. Stenger
 arbejdere: Jakob Arendt
  Erik Matthiesen

6. Forsøgsvirksomheden Ytteborg
 Landboorganisationernes Forsøgsselskab
 Forsøgsleder: Peter Frøjk
 Forsøgsmed- Kenn Lindholm
 arbejdere: Ole Elkjær
  Melanie Schlicht
  Birgit Vestergaard
  Lene Mathiasen
  Bent Skallebæk

  Ib Clemmesen
  Kristian Elkjær
  Kjeld Nørgaard
  Christian Thormann Nielsen
  Niels Erik Hansen
  Erling Schøler Sørensen
  Tove Holm Vistedsen
  Henrik Clement
  Ingvard H. Kristensen
  Jakob T. Nikolajsen
  Anders Kjær

8. Jysk Landbrugsrådgivning
 Forsøgsleder: Christina Skelmose 
  Jørgensen
 Forsøgsmed-  Bente Olsen
 arbejdere: Leo Madsen
  Finn Poulsen
  Knud Kristensen

9. LRØ og Kolding
 Forsøgsleder: Ole Mygind
 Forsøgsmed- Peter Porse Jørgensen
 arbejdere: Karsten Sørensen
  Søren Rask Pedersen
  Poul Laursen
  Ditte Clausen
  Tine Lund

10. Sønderjyske Landsforsøg
 Forsøgsleder: Peter Karlsen
 Forsøgsmed- Mads Brandt
 arbejdere: Jørgen Berthelin
  Niels Frandsen

11. Landbosyd 
 Forsøgsleder: John Hansen
 Forsøgsmed- Hans Nissen
 arbejdere:

12. Forsøg Fyn
 Forsøgsleder: Thomas Wohlleben
 Forsøgsmed- Chris Schou Nielsen
 arbejdere: Morten Holmgaard
  Mirella Helms
  Kristian Schack Jensen



Landsforsøgsenheder

  Ove Englund
  Hans Erik Larsen
  Torben Justesen
  Leif Munkegaard
  Mette Hald Rasmussen
  Ulla Jakobsen
  Lene Jakobsen
  Michael Wang Lundbæk

15. Gefion
 Forsøgsleder: Søren Møller
 Forsøgsmed- Rikke Heinfelt
 arbejdere: Sidsel Birkelund Schmidt
  Peter Hvid
  Thomas Jensen
  Irene Skovby Rasmussen
  Jørgen Jensen
  Gitte Jensen
  Gert Olesen
  Hans Christian Jacobsen
  Jørgen Arndt Ravn
  Therese Bloksted
  Peter Balslev

  Martin Rath Olsen
  Jørgen Erik Christiansen
  Leif Kildeby Nielsen
  Jesper Hansen
  Anders Schou
  Kjeld Pedersen
  Per Jensen
  Lars Kruse Andersen
  Jens Kristian Steensen 

16. Agrosearch Sydøst
 Forsøgsleder: Olav Høegh
 Forsøgsmed- Henry Møller Andersen
 arbejdere: Per Dalsby
  Henrik Skov
  Erling Bjørn
  Louise Lund

17. Bornholm
 Forsøgsleder: Ole Harild
 Forsøgsmed- Carsten Mouritsen 
 arbejdere: Henrik Steenberg

Figur 1. Danmarkskort inddelt 
i landsforsøgsenheder. Tallene 
på kortet refererer til den ak-
tuelle landsforsøgsenhed.
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Plantefaglige medarbejdere

Plantefaglige medarbejdere
Pr. 1. oktober 2009

Landscentret, Planteproduktion

Ledelse og sekretariat
  Direktør Carl Åge Pedersen (cap)
  Plantechef Kirsten Klitgaard (krk)
   Specialkonsulent Christian Gottlieb-Peter-

sen (cgp)

Specialviden
  Afdelingsleder Jon Birger Pedersen (jbp)
   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 A. Mikkelsen 

(mam) – Grovfoder, majs
  Chefkonsulent Leif Knudsen (lek)  

– Gødskning, normer
  Specialkonsulent Torkild S. Birkmose (tsb) 

– Husdyrgødning
  Specialkonsulent Rita Hørfarter (rih)  

– AgroGis
  Specialkonsulent Hans S. Østergaard (hso) 

– Gødskning, nitratudvaskning
  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 Ghita Cordsen Nielsen 
(gcn) – Plantebeskyttelse, svampe og  
skadedyr

  Landskonsulent Jens Erik Jensen (jnj)  
– Plantebeskyttelse, ukrudt, middeldata-
base

  Konsulent Rolf Thostrup Poulsen (rtp)  
– Plantebeskyttelse

Rådgivning
  Plantechef Kirsten Klitgaard (krk) – Leder 

af afdelingen
  Landskonsulent og teamleder Erik Maega-

ard (erm) – Produktionsøkonomi
  Specialkonsulent Søren Kolind Hvid (skh) 

– Produktionsøkonomi
  Konsulent Tina Tind Wøyen (tnt)  

– Produktionsøkonomi
  Specialkonsulent Janne Aalborg Nielsen 

(jan) – Vanding og kulturteknik
  Specialkonsulent Michael Højholdt (mih) 

– Landsdækkende mekaniseringsstrategi

Information
  Afdelingsleder Henrik Buus Frederiksen 

(hbf)
  Konsulent Merethe Egelund Olsen (meo)  

– Efteruddannelse, Oversigten
  Konsulent Bodil Pedersen (blp)  

– Kommunikation, Plantekongres

Plante-IT
  Afdelingsleder Jens Bligaard (jeb)
  IT-konsulent Mike Jørgensen (mij)
  Konsulent Niels Petersen (nip)
  IT-konsulent Lars Horsholt Pedersen (lap)
  Konsulent Ole Juhl (olj)
  Konsulent Danny Rasmussen (dar)
  Planteavlstekniker Henning Hougaard 

(hnh)
  IT-konsulent Keld Laursen (kll)
  IT-konsulent Claus Jeppesen (cje)

Landscentret, Økologi
Planteproduktion
  Specialkonsulent og teamleder Inger Ber-

telsen (inb) 
  Konsulent Peter Mejnertsen (ptm) 
  Konsulent Lars Egelund Olsen (leo)
  Konsulent Tove Mariegaard Pedersen 

(tmp)
  Volontør Iris Feuerhahn (iif)
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Plantefaglige medarbejdere

AgroTech

Forsøg, Test & Verifikation
  Forsøgsplanlægning og beregning
  Teamleder Birgitte Feld Mikkelsen (bfm)
  Konsulent Hanne Justesen Bach (hjb)
  Konsulent Andrea Schiemann (ads)
  Konsulent Lotte Buch (ltb)

  Nordic Field Trial System og IT udvikling
  IT projektleder Thomas Nitschke (thn) 

  Forsøgsafdeling Koldkærgård
  Forsøgsleder Søren H. Sørensen (shs)
  Landbrugstekniker Alfred Simonsen (als)
  Landbrugstekniker Søren Jakobsen (soj)
  Landbrugstekniker Torben Pedersen (tep)
  Forsøgsassistent Søren Gade (sog)
  Forsøgstekniker Jan Outzen (jao)

Dansk Planteproduktions kontoradresse
  Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N
  Tlf. 8740 5000, fax 8740 5090
  E-mail til Landscentret, Planteproduktion:
  lcpl@landscentret.dk
  E-mail til medarbejdere:  

xxx@landscentret.dk eller  
xxx@agrotech.dk  
(hvor xxx refererer til initialerne efter  
navnet)

  Internet: www.landbrugsinfo.dk/planteavl
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Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Inger Bertelsen
Specialkon-
sulent

X1)

Torkild S. 
Birkmose
Specialkon-
sulent

X X X

Lars Bødker
Lands-
konsulent

X X1)

Henrik Buus 
Frederiksen
Afdelingsleder

X1)

Barthold 
 Feidenhans’l
Special-
konsulent

X X1) X1)

Iris Feuerhahn
Volontør X

Søren Kolind 
Hvid
Special-
konsulent

X

Rita Hørfarter
Special-
konsulent

X

Morten 
 Haastrup
Lands-
konsulent

X X1) X1) X1) X1) X1) X1) X1) X1) X1) X

Jens Erik 
Jensen
Lands-
konsulent

X X X X X

Pia Heltoft 
Jensen
Volontør

X

Kirsten 
 Klitgaard
Plantechef

X

Leif 
Knudsen
Chefkonsulent

X X X X1) X X
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Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Peter 
 Mejnertsen
Konsulent X

Martin 
 Mikkelsen
Landskonsu-
lent

X X X1) X

Ghita Cordsen 
Nielsen
Lands-
konsulent

X X X X X X X X X X X X

Janne Aalborg 
Nielsen
Special-
konsulent

X1) X

Karsten A. 
Nielsen
Lands-
konsulent

X X1) X1) X
X

Lars Egelund 
Olsen
Konsulent

X

Carl Åge 
 Pedersen
Direktør

X1)

Jon Birger 
 Pedersen
Afdelingsleder

X1)

Poul Henning 
Petersen
Lands-
konsulent

X X X X X X

Rolf Thostrup 
Poulsen
Konsulent

X

Hans Spelling 
Østergaard
Konsulent X

Cammi Aalund
Konsulent X

1) Ansvarshavende for afsnittet.
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Eksterne forfattere
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AgroTech

Jens Johnsen 
Høy
Lands-
konsulent

X

Søren Ugilt 
Larsen
Udviklings-
konsulent

X1)

Kathrine 
 Hauge Madsen
Afdelingsleder

X

Birgitte Feld 
Mikkelsen
Teamleder

X X X1)

Bodil Engberg 
Pallesen
Innovations-
konsulent

X

Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og Danmarks Miljøundersøgelser

Ole Green
Forsknings-
koordinator X2)

Elly Møller 
Hansen
Seniorforsker

X2)

Martin 
 Holmstrup
Professor

X2)

Henning 
 Høegh Jensen
Forsknings-
chef

X2)

Peter Kryger 
Jensen
Seniorforsker

X2)

Lise Nistrup 
Jørgensen
Seniorforsker X2)

Bent J. Nielsen
Seniorforsker X3)

fortsættes
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Eksterne forfattere
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Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og Danmarks Miljøundersøgelser

Jens Petersen
Seniorforsker X2)

Gitte H. Rubæk
Seniorforsker X2)

Per Schjønning
Seniorforsker

X2)

Karen 
 Søegaard
Seniorforsker

X2)

Ingrid Kaag 
Thomsen
Seniorforsker

X2)

Øvrige

Jens Nyholm 
Thomsen
Direktør, 
NBR, Nordic 
Beet Research

X3) X3)

1) Ansvarshavende for afsnittet.
2) Ansvarlig for delafsnit.
3) Medforfatter på afsnittet.

Oversigt over Landsforsøgene 2009 er tilrettelagt og samlet af

Merethe 
 Egelund Olsen
Konsulent

Sproglig korrektur af sekretær Lise Bertelsen.
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Stikordsregister

Belastningsomfang .............................. 15
Beregningsnormer ............................. 409
Beslutningsstøtte ............................... 309
Beslutningsstøtteprogrammer ............... 8
Beslutningsstøttesystemer ............. 9, 298
BioForsk ................................................ 6
Biogas ................................................. 13
Biogas, afgrøder ........................ 277, 289
Biomasseafgrøder ............................. 188
Biomasseproduktion ......................... 189
Bladlus ................................ 16, 316, 319
Bladlus, bekæmpelse, vinterhvede ...... 52
Bladlus, hvede ..................................... 98
Bladlus, sprøjteteknik ....................... 131
Bladlus, vårbyg ................................. 131
Bladlusmonitering ............................. 298
Bladlusoverført virus .......................... 18
Bladpletsvampe, majs ....................... 397
Blanding Ø22 .................................... 290
Blanding Ø42 .................................... 290
Blandinger, vårsædsarter ........... 274, 281
Blødråd ...................................... 298, 315
Bor............................................. 223, 230
Bredspredning, kvælstof ................... 302
Bredspredt handelsgødning ............... 297
Brunrust............................................... 16
Brunrust, rug ....................................... 39
Brunrust, vinterhvede .......................... 83
Burresnerre ........................................ 241
Byg, Fusarium ..................................... 94
Bygbladplet, resistens, strobiluriner ... 34
Bygrust ................................................ 16
Bygrust, vinterbyg ......................... 24, 31
Bytteforhold ...................................... 199

C
Cercospora .......................................... 17
Cikader .............................................. 316
Cikorie ............................................... 292
Coatet frø, spinat ............................... 162
Coloradobiller ..................................... 18
C-stivelse ............................................. 18

D
DanGødning ...................................... 215
Danmarks Statistik .............................. 22
Dansk Markdatabase ......................... 406
Dansk Planteproduktion ........................ 9
Deforme knolde ................................ 305
Dekantercentrifuge ............................ 252
Det dyrkede areal ................................ 12
Det Europæiske Fællesskab .................. 8
Det samlede høstudbytte ..................... 21
Diammoiniumsulfat .......................... 219
Digital korttegning ............................ 406
Direkte såning ................... 262, 268, 270
DLBR Mark ...................................... 404
DLBR Markkort Online .................... 406
Dolomitkalk ...................................... 259

Dybstrøelse ....................................... 294
Dyrkningsplan ................................... 404
Dyser, vinklede, bekæmpelse, 

enårig rapgræs ................................ 118
Dysevalg, skadedyr, vårbyg .............. 131

E
Effekt, nedfældet gylle ...................... 344
Effekt, svampemidler, korn ................. 96
EFOS ................................................. 410
Efterafgrøder ..... 202, 230, 277, 287, 318
Efterafgrøder, majs ............................ 388
Efterafgrøder, vårsæd ........................ 243
Efterårspleje, alm. rajgræs ................ 156
Efterårsudlagt kløvergræs ......... 278, 292
Egne planer ........................................... 6
EHA................................................... 406
Eldrevet centrifugalspreder ............... 234
Elektronisk Hektarstøtte Ansøgning . 406
EM-38 ............................................... 406
Energiafgrøder .................................. 188
Engrapgræs ......................................... 21
Engrapgræs, kvælstof ........................ 145
Engrossalget, pesticider ...................... 15
Enkeltbetalingsordningen ................. 406
Enårig rapgræs, hundegræs ............... 143
Enårig rapgræs, rødsvingel ............... 149
Enårig rapgræs, vinterhvede ... 50, 68, 69
Erfa-grupper ...................................... 405
Erhvervsfinansieret forskning ............... 9
Erstatningsfonden for Sædekorn ........... 8
Erwinia-komplekset .......................... 298
Etablering, vinterraps ........................ 268
Etablering, vårsæd ............................... 22
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Klorholdige gødninger .............. 297, 304
Kløverandel ....................................... 349
Kløvergræs ........................................ 278
Kobber ............................................... 223
Kobbertal ........................................... 261
Kogetest ............................................ 299
Kommercielle firmaer ........................... 8
Kompensatorisk vækst ........................ 19
Kompostering .................................... 252
Kornafgrøderne ................................... 16
Kornlaboratoriet, Koldkærgård ............. 7
Kornpris ................................................ 5
Kornpris, svampebekæmpelse, 

hvede .......................................... 51, 87
Kornpris, svampebekæmpelse, 

vårbyg ............................................ 126
Korsblomstrede efterafgrøder ........... 244
Kransskimmel, raps ........................... 181
Kronrust, alm. rajgræs ....................... 155
Kvalitet ................................................ 17
Kvalitet gennem vækstperioden ........ 344
Kvikbestand ...................................... 288
Kvælstof, alm. rajgræs ...................... 155
Kvælstof, engrapgræs ....................... 143
Kvælstof, græs .................................. 342
Kvælstof, kløvergræs ........................ 342
Kvælstof, majs .......................... 387, 388
Kvælstof, rødsvingel ......................... 143
Kvælstof, slæt ................................... 342
Kvælstof, strandsvingel ..................... 144
Kvælstof, vinterbyg ........................... 208
Kvælstof, vinterhvede ....................... 206
Kvælstof, vinterraps .......................... 209
Kvælstof, vårbyg ............................... 205
Kvælstofbalance ................................ 352
Kvælstofbehov, vinterhvede ............... 49
Kvælstofbehov, vårbyg ..................... 106
Kvælstofgødskning, vinterraps ......... 174
Kvælstofinhibitor .............................. 215
Kvælstofoptagelse ..................... 235, 242
Kvælstofprognosen ....................... 9, 214
Kvælstoftyper, vinterhvede ............... 215
Kvælstofudvaskning ......................... 243
Kællingetand ............................. 278, 292
Københavns Universitet, Det 

Biovidenskabelige Fakultet ............ 6, 9
Kørehastighed, svampebekæmpelse, 

hvede ................................................ 90
Køreskade, nedfældning ................... 249

L
Lagerforskydninger ............................. 15
Landbrugets Kornforædlingsfond ......... 8
LandbrugsInfo ................................... 404
Landbrugsnatur ..................................... 5
Landsforsøgene® .................................. 6
Landsforsøgsenheder ............................ 6
Landsforsøgsplaner ............................... 6
Langsigtet ukrudtsbekæmpelse, 

vinterhvede ....................................... 76
Logaritmeforsøg, meldug, hvede ........ 81

Lokale planteavlskontorer ..................... 6
Lovbestemt sortsafprøvning .................. 7
LSD-værdi......................................... 408
Lucerne ............................................. 292
Lugtgener .................................. 245, 249
Lugtmålinger ..................................... 250
Lugtpanel .......................................... 250
Lupin ............................................... 9, 20
Lægejordrøg, vårbyg ......................... 120
Læggekartofler .................................. 303
Læplantning ...................................... 272
Løvtræshegn ...................................... 273

M
Magnesium ................................ 223, 228
Magnesiumtal .................................... 261
MaisTer, sen anvendelse ................... 395
Majs..................................................... 19
Majs, efterafgrøder ............................ 388
Majs, frøstørrelser ..................... 364, 378
Majs, Fusarium ......................... 396, 397
Majs, Fusarium, toksiner ................... 396
Majs, fusariumtoksiner ..................... 396
Majs, gylle ................................. 365, 380
Majs, gødskning ................................ 380
Majs, høst .................................. 399, 403
Majs, høsttidspunkt ........................... 363
Majs, kvælstof ................................... 388
Majs, plantetal ........................... 363, 376
Majs, sorter ....................... 362, 363, 371
Majs, startgødning ............. 365, 380, 386
Majs, svampebekæmpelse . 363, 396, 397
Majs, sygdomme ............................... 396
Majs, såning .............................. 364, 379
Majs, toksiner .................................... 396
Majs, ukrudt .............................. 366, 391
Majs, vanding .................................... 390
Majsbladplet ...................................... 397
Majshelsæd, sorter ............................ 367
Majsvarmeenheder ............................ 411
Majsøjeplet ........................................ 397
Maltbyg, sortering, svampe- 

bekæmpelse .................................... 129
Maltbyg, svampebekæmpelse ........... 126
Mangan ............................................. 221
Mangan, vårbyg ................................ 225
Mark- og ejendomsbesøg .................. 405
Markfrø ............................................... 21
Markkontrol ...................................... 407
Markmøder ........................................ 405
Marksyn ............................................ 407
Markvanding ............................. 262, 270
Markvandringer ................................. 405
Markært ............................................... 21
Medarbejdere, Landscentret, 

Planteproduktion ............................ 429
Meldug ................................................ 16
Meldug, hvede, bekæmpelse ............... 80
Mellemafgrøder ......................... 202, 230
Mellemafgrøder, vinterhvede .... 236, 243
Merudbytter, svampebekæmpelse, 

hvede ................................................ 93
Middeltemperatur ................................ 10
Middeltidlige kartoffelsorter ............. 299

Middeltidlige kartofler ...................... 300
Mikronæringsstoffer.................. 201, 221
Molybdæn ......................................... 224
Monitering, Fusarium, byg ................. 94
Monitering, Fusarium, hvede .............. 94
Monitering, Fusarium, vårbyg ............ 94
Monitering, kernemajs ...................... 403
MVE .................................................. 411
Mørkfarvning .................................... 297

N
N-32 .................................................. 215
Nedbør ................................................... 9
Nedbørsmængder ................................ 11
Nedfældet svinegylle ........................ 253
Nedfældning, gylle, vinterhvede ....... 203
Nedfældning, svinegylle, 

vinterhvede ..................................... 247
NELp20 .............................................. 410
Nematodresistente sorter, 

sukkerroer .............................. 320, 326
Nematodtolerante sorter, 

sukkerroer .............................. 320, 326
NE-sorter ........................................... 327
Nettomerudbytte ............................... 410
Nicheproduktion ................................. 20
Nitratudvaskning ....................... 240, 246
N-min ........................................ 238, 246
N-min analyser .................................. 251
Nordic Field Trial System ............. 6, 159
NorFor ............................................... 410
Nyhedsbrev ....................................... 404
Nyt fra Danmarks Statistik .................. 13
Nøgen brand, havre ........................... 136

O
Observationsparceller ................... 7, 412
OK Laboratorium for Jordbrug ......... 259
Ole Heyes Fond ..................................... 8
Olfaktometri ...................................... 250
Olieræddike ...... 186, 231, 233, 235, 236, 

237, 242, 243, 244, 318
Olieræddike, svampesygdomme ....... 186
Optagningstider ................................. 299
Optagningstider, svampebekæmpelse, 

roer ................................................. 328
Optimale kvælstofmængder .............. 410
Optimale kvælstofmængder, 

prisrelationer .................................. 212
Optiplant, vinterhvede ......................... 86
Organisk stof ..................................... 262

P
Pantentkali ......................................... 294
PC-Markforsøg ..................................... 6
Penetreringsmodstand ....................... 265
Penetrometermålinger ....................... 262
Persistensforsøg ................................ 339
Pesticidplanens mål ............................. 15
PEU-værdi................................. 222, 227
Placeret handelsgødning ................... 297
Placering af kvælstof ......................... 302
Placering, fosfor, vinterhvede ........... 200
Placering, fosfor, vårbyg ................... 203



438

Stikordsregister

Placering, kalium, vårbyg ................. 203
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79 Næsten alle skulper
     i 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-flere 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-flere løvblade
     udfoldet.

Raps og rybs (alle angivelser gælder topskuddet)

10
Kimpl.

15
Roset

30 50
Knop

55 65
Blomst

80-90
Modning

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 fuldt udviklet.
41 Fanebladets bladskede strækkes.
45 Fanebladets bladskede opsvulmet.
49 1. stak synlig.

                   
Decimalskala
10     12     14       16         20       30       31         32        37        41        45     53        59         75-90
                Buskning                                              Strækning                             Skridning        Modning

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 i 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.

Korn
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03    10         15        20          30  40/50      41/65      45/72       48/95     97-99

00  Lægning/hviletilstand.
01  Begyndende spiring, spiren < 1 mm.
05  Begyndende roddannelse i vækstpunkt.
09  Stængler bryder jordoverfladen.
11  1. blad på hovedstænglen udfoldes.
13  3. blad på hovedstænglen udfoldes.
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 knoldudbytte 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.

Kartofler

Bederoer

00  Såning/tørt frø.
05  Begyndende spiring.
      Rodspire større end 1 cm.
09  Fremspiring.
10  Fremspiring, kimblade udfoldet.

11  1. par løvblade.
12  2. par løvblade.
15  5 løvbladepar 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
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Majs

00  Tørt frø.
01  Begyndende vandoptagelse.
09  Kimblade bryder jordoverfladen.
10  1. blad uden for skedebladet.
13  3. blad udfoldet.
19  9-flere 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 flydende.
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.
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Ærter

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.

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 i fuld størrelse.
81  10 % modne frø.
85  50 % modne frø.
89  Alle frøene modne.

Ukrudt, hør, spinat og kløver
00 Tørt frø.
09  Kimblade bryder jordoverfladen.
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-fl. løvblade/løvbladpar udfoldet.
31  10 % af fuld længde.
33  30 % af fuld længde.
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