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Forsøgsarbejdet og vækstvilkår

Når kvælstofbehovet ikke har været så stort, 
som man kunne formode, på trods af den store 
nedbør, skyldes det, at temperaturen i vinteren 
var væsentligt højere end normalt, for én af 
månederne helt op til 5 grader C. Den højere 
temperatur har bevirket en betydelig ekstra 
kvælstofmineralisering i vinterperioden.
 Det utilfredsstillende udbytte, der er op-
nået igen i �007, skyldes også, at man ikke 
har lov til at tilføre mere end cirka 85 procent 
af afgrødernes optimale kvælstofbehov, og at 
effekten af konsekvent år efter år at underfor-
syne afgrøderne med kvælstof begynder at 
gøre sig gældende.
 Denne Oversigt over Landsforsøgene er 
delt op i en række underafsnit, hvor de fleste 
starter med nogle gule sider med konklusio-
ner fra årets forsøg. Derefter kommer en mere 
detaljeret gennemgang af resultaterne.
 Oversigten er på ingen måde en fuld dyrk-
ningsvejledning. En sådan kan rekvireres 
på planteavlskontoret eller læses på www.
LandbrugsInfo.dk. For de fleste afsnits ved-
kommende er der tale om mange forfattere. 
Forfatterne til de enkelte afsnit fremgår af 
afsnittet Forfatterliste. I teksten henvises ofte 

Vækståret �006 til �007 har været meget var-
mere end normalt, og der har i flere af må-
nederne været tale om varmerekord. Foråret 
– specielt april - har været så tørt, at vinter-
byg og andre afgrøder med stort vandbehov 
om foråret har taget skade. Til gengæld er der 
kommet store mængder nedbør i juni og juli. 
Det har generet høsten af de tidlige arter, og 
med hyppig nedbør i august har høsten væ-
ret besværlig, både fordi det har været svært 
at få afgrøderne tørre nok til mejetærskning, 
og fordi jorden har været så vandholdig, at det 
mange steder har været svært at færdes på mar-
kerne med tunge maskiner. Ultimo juni er der 
kommet et veritabelt uvejr, som har bevirket, 
at mange kornmarker er gået kraftigt i leje.
 Som følge af små kornlagre i verden er pri-
sen på korn af høst �007 væsentligt højere end 
tidligere, hvilket har bevirket, at den samlede 
værdi af høsten er langt større end i de fore-
gående år. Eksempelvis har prisen på hvede i 
september �007 været på næsten 158 kr. pr. 
hkg eller mere end 90 procent højere end året 
før, hvor den var på knap 8� kr. pr. hkg.
 Også frøhøsten er blevet generet af det 
våde vejr i høstperioden. Det vurderes, at 5 
procent af kartoflerne er rådnet op som følge 
af for meget vand i jorden. Derimod har vejret 
generelt begunstiget grovfoderet. Den sam-
lede høst er angivet i tabel 1� i nærværende 
afsnit.
 Vejret har også haft indflydelse på kvæl-
stofomsætningen i jorden og dermed den 
mængde, afgrøderne har haft til rådighed. På 
grund af en noget større vinternedbør end nor-
malt forventede alle, at der ville være et langt 
større kvælstofbehov end normalt, men for-
årets målinger i KVADRATNETTET har vist 
et næsten normalt indhold, hvilket har bevir-
ket, at kvælstofprognosen kun har forudsagt 
et beskedent merbehov. Årets kvælstofforsøg 
har generelt vist et mindre kvælstofbehov end 
normalt, hvilket passer med prognosen, der 
forudsatte normale udbytter, hvilket langt fra 
er nået.

I 2006 til 2007 er der både i løbet af vinte-
ren og sommeren faldet meget store nedbørs-
mængder. Mange steder har vandløbene slet 
ikke kunnet aflede vandet hurtigt nok til at 
undgå alvorlige skader på afgrøderne. (Foto: 
Jørgen Ravn, Agrovi).
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til Tabelbilaget, hvor man blandt andet finder 
resultaterne af de enkelte forsøg. Tabelbilaget 
findes på internettet: www.landscentret.dk/ta-
belbilag.
 Forsøgene i de landøkonomiske foreninger 
er en væsentlig forudsætning for, at det kan 
lykkes danske landmænd både at tage hensyn 
til natur og miljø, efterleve de mange love og 
regler, der gælder for landbruget i Danmark, 
og på samme tid opretholde en rentabel pro-
duktion. De stramme danske miljøregler er i 
stigende grad en hæmsko for produktivitets-
udviklingen i dansk planteproduktion, men 
hvis man ikke gennem årene havde haft re-
sultaterne af opdaterede forsøg, ville udbyttet 
og indtjeningen have været langt mindre, end 
tilfældet er.
 Landsforsøgene vil derfor også fremadret-
tet være det sted, hvor man finder ud af, hvor-
dan man bedst forener hensynene til natur og 
miljø på den ene side og til rentabel plante-
produktion på den anden.
 Landsforsøgene har traditionelt primært 
haft til formål at afklare enkelt spørgsmål 
som for eksempel den nødvendige mængde 
gødning, den rigtige plantebeskyttelse osv. 
Da udbyttestigningen ophørte, blev der i 
�005 iværksat mere komplicerede forsøg, der 
har til formål at optimere hele dyrkningssy-

stemet. De gennemførte forsøg viser, at man 
med en stærkt forøget indsats af hjælpestoffer 
kan hæve udbyttet noget. De viser imidlertid 
også, at det ikke er rentabelt at gøre det. Det 
skyldes blandt andet, at pesticiderne er be-
lagt med en betydelig afgift. Hvis kornprisen 
holder sig på et højt niveau, bliver der bedre 
betaling for en større indsats, så længe den re-
sulterer i et merudbytte. Men for at undgå at 
sætte gevinsten til i form af en for dyr indsats 
er det meget nødvendigt med forsøgsmæs-
sig dokumentation for, med hvad, med hvor 
lidt og hvordan man opnår disse merudbytter. 
Man kan få mange af svarene i denne forsøgs-
beretning, og svarene vil blive yderligere ud-
dybet i de kommende års forsøg.

Forsøgsarbejdets 
omfang 2007
Landsforsøgene® er forsøg, der udføres i et 
samarbejde mellem de lokale planteavls-
kontorer og Landscentret, Planteproduktion. 
Forsøgsarbejdet er organiseret således, at de 
cirka �5 lokale planteavlskontorer deltager i 
et forsøgssamarbejde i 17 landsforsøgsenhe-
der. Organiseringen i landsforsøgsenheder 
gør, at forsøgsarbejdet gennemføres effek-
tivt og rationelt samtidig med, at kravene 
til specialisering og kvalitet tilgodeses. Den 
praktiske forsøgsplanlægning og administra-
tion af landsforsøgene varetages på vegne af 
Landscentret, Planteproduktion af AgroTech, 
der blev etableret den 1. juli �007. 
 Tabel 1 viser en oversigt over antallet af 
forsøg i �007 og tilbage til 1971, hvor dette 
arbejde blev samlet på landsplan. Forsøgs-
planlægningen foregår i et samarbejde mel-
lem Landscentret, Planteproduktion, lokale 
konsulenter, forskere ved Det Jordbrugsvi-
denskabelige Fakultet, Aarhus Universitet 
og Det Biovidenskabelige Fakultet, Køben-
havns Universitet. Koordineringen sker i en 
række forsøgsudvalg, der er fælles med Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), og 
hvor valgte lokale konsulenter deltager, samt 
repræsentanter fra andre forsknings- og for-
søgsinstitutioner, både produktions- og miljø-
orienterede. Forsøgsudvalgenes sammensæt-

Fra et forsøg med stigende mængder kvælstof 
til vinterhvede. Denne parcel, der ikke har 
fået tildelt kvælstof, viser, at det er helt nød-
vendigt at tilføre kvælstof til afgrøderne, hvis 
man skal have et acceptabelt udbytte. (Foto: 
Carl Åge Pedersen, Landscentret, Plantepro-
duktion).
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ning kan ses på internettet: www.lr.dk/plante-
avl/diverse/planteavl_forsoegsudvalg.htm.
 Antallet af forsøg er i de seneste år faldet 
betydeligt, således også i �007. Forsøgsantal-
let er nu kun cirka halvdelen af, hvad det var 
i begyndelsen af 1990’erne. Antallet af forsøg 
er ikke et sandt udtryk for forsøgsomfanget 
eller den viden, som forsøgene genererer, idet 
forsøgene bliver stadig større og mere kompli-
cerede. Endvidere indgår forsøgene i stigende 
omfang i forskningsprojekter på Aarhus og 
Københavns Universiteter, for eksempel ana-
lyse for fusariumtoksiner, EFOS-foderværdi 
og mineralstofsammensætning i afgrøder. 
Opgjort på antal parceller er der sket et fald 
på cirka 10 procent fra 66.000 parceller i �006 
til 60.000 parceller i �007. 
 Kravene til økonomi og kvalitet gør, at det 
gennemsnitlige antal forsøg pr. forsøgsserie 
er reduceret, ligesom der er et fald i antallet af 
supplerende forsøg med sorter af korn, bælg-
sæd og raps samt andre forsøg uden tilskud. 
Den nedre grænse for antal forsøg pr. serie 
er nået, og med forventning om et yderligere 
fald i forsøgsomfanget i 2008 stilles der flere 
krav til en effektivisering og rationalisering af 
forsøgsarbejdet, hvis den nødvendige viden 
for dansk planteproduktion skal frembringes.
 Antallet af forsøg inden for jordbearbejd-
ning er faldet drastisk i �007, hvilket primært 
skyldes, at de eksisterende metoder og kon-
cepter er tilstrækkeligt afprøvet. Endvidere er 
der sket et fald i antallet af forsøg med husdyr-
gødning. Den generelle anvendelse af gylle er 
veldokumenteret, og efterhånden er diverse 
produkter fra separering af husdyrgødning 
også afprøvet. Der sker dog en stor udvikling 
på dette område, og derfor forventes der fort-
sat en vis afprøvning i �008.
 En del af forsøgene suppleres af tekniske 
undersøgelser i de såkaldte FarmTests (www.
FARMTEST.dk).
 Administrationen og datahåndteringen i 
forsøgsarbejdet sker i Nordic Field Trial Sy-
stem, der er et nyt datasystem, der er taget 
i brug i 2006, og som afløser Database for 
Markforsøg. Nordic Field Trial System er et 
internationalt datasystem, som Landscentret, 
Planteproduktion har udviklet, og som bruges 
til indberetning, administration og beregning 

af landsforsøgene i Danmark og markforsø-
gene i Norge, hvor de udføres i et samarbejde 
mellem BioForsk og Forsøksringene. Endvi-
dere er Sveriges Lantbruksuniversitet i færd 
med at implementere systemet. I Nordic Field 
Trial System findes alle resultater fra landsfor-
søgene siden 199�, i alt cirka �5.000 forsøg. 
Den store mængde data udnyttes i forskellige 
undersøgelser og forskningsprojekter.
 De lokale forsøgsmedarbejdere og kon-
sulenter har med PC-Markforsøg på deres 
pc’ere forbindelse med forsøgsdatabasen via 
internettet. Pc’erne har igen elektronisk for-
bindelse med de håndterminaler, der bruges i 
marken til indtastning af data. Forsøgsdataba-
sen er i elektronisk forbindelse med kornla-
boratoriet på Koldkærgård og Eurofins Steins 
Laboratorium, således at de registrerede data 
derfra, uden at blive “berørt af menneske-
hånd”, bliver lagret i databasen. Når forsøge-
ne er beregnet i Nordic Field Trial System, er 
de straks tilgængelige for konsulenter, land-
mænd og øvrige interessenter på Landbrugs-
Info (www.landscentret.dk/planteavl).
 De fleste forsøgsopgaver gennemføres over 
flere år for at belyse årsvariationens betydning 
for resultaterne.
 Resultaterne fra sortsforsøgene formidles 
på internettet via SortInfo (www.SortInfo.dk), 
der ajourføres 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 ny-
este resultater.
 I afsnittet Sorter, anmeldere, priser, midler 
og principper kan man studere såvel forkor-

Tabel 1. Antal forsøg

År Jylland Fyn Sjæl-
land

Lolland-
Falster

Born-
holm I alt

1971-75 �.��5 �78 777 �75 99 �.85�
1976-80 �.0�7 �55 779 �66 10� �.6�9
1981-85 1.589 �0� 595 ��� 110 �.818
1986-90 1.��1 �87 5�9 18� 10� �.���
1991-95 1.1�1 ��� �77 1�� 81 �.0��
1996-00 1.1�0 189 �90 100 7� 1.89�
�001 1.198 181 �00 190 6� 1.9��
�00� 906 166 �18 79 �8 1.517
�00� 969 1�8 �61 1�� �� 1.5�5
�00� 955 91 ��0 1�� �� 1.���
�005 887 89 ��� 1�5 �8 1.�71
�006 8�� 96 �1� 1�� �� 1.�08
�007 7�� 91 ��1 119 �7 1.�1�
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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
Der er i �007 gennemført 1.�1� forsøg. Heraf 
er �6 forsøg gennemført efter planer, udarbej-
det af Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrk-
ning, og 100 forsøg efter forsøgsplaner, der 
er udarbejdet lokalt. De 1.086 landsforsøg er 
gennemført efter �51 landsforsøgsplaner.
 Siden 1995 er sortsafprøvningen i korn, 
raps og bælgsæd gennemført i et samarbej-
de mellem Plantedirektoratet, Afdeling for 
Sortsafprøvning, Tystofte, forædlerne, sorts-
repræsentanterne og den landøkonomiske for-
søgsvirksomhed. En af fordelene ved denne 
ordning er, at resultaterne er direkte sammen-
lignelige, idet alle sorter i en art nu ligger i 
de samme marker og i samme forsøg. I �00� 
blev dette samarbejde udvidet til også at om-
fatte 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 �1 lokaliteter, af-
hængigt af arten, været observationsparceller, 
hvor der i alt har været udsået ��8 sorter med 
og uden behandling mod svampesygdomme. 
I observationsparcellerne foretager medarbej-
dere fra Afdeling for Sortsafprøvning, Tystof-
te en intensiv registrering af sygdomsangreb 
mv.
 I sortsafprøvningen med majs er der afprø-
vet 106 sorter inklusive de sorter, der indgår 
i den lovbestemte værdiafprøvning. Det er en 
stigning på 16 sorter i forhold til �006. Om-
fanget er større, end afgrødens arealmæssige 
omfang umiddelbart berettiger til. Det skyl-
des, at forædlerne har en interesse i at under-
søge og demonstrere sorternes ydeevne nær 
den nordlige grænse for majsens dyrknings-
område.
 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 i størrelsesordenen 85 procent af 
det optimale.
 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.
 Takket være midler fra Promilleafgiftsfon-
den og statslige midler er der igen i �007 gen-
nemført et ikke uvæsentligt antal forsøg med 
både dyrkningsmetoder og jordbearbejdning.

Sponsorer og uvildighed
Landsforsøgene® gennemføres for at finde 
den optimale løsning i de undersøgte situatio-
ner. Det er derfor alene Landscentret, Plante-
produktions medarbejdere, der har ansvaret 
for forsøgsplanernes udformning, herunder 
at sikre, at sammenligninger altid foretages, 
således at de bedste alternativer er med. Der 

Tabel 2. Oversigt over forsøgsopgaver 2007

Antal forsøg Pct.

Arter og sorter
Vintersæd 19� 15,8
Vårsæd 1�� 11,7
Ærter, hestebønner og lupin 11 0,9
Industriafgrøder 57 �,7
Kartofler, roer, majs og græs 19� 15,7
I alt 596 �8,9
Gødningsforsøg
Kvælstof 97 8,1
Fosfor 0 0,0
Kalium 5 0,�
Magnesium, svovl og andre 
næringsstoffer �8 �,1
Kalk m.m. � 0,�
Husdyrgødning �� 1,9
Industriaffald og slam 7 0,6
Grøngødning og efterafgrøder 17 1,�
I alt 191 15,8
Andre forsøg
Bekæmpelse af ukrudt 1�� 11,8
Bekæmp. af sygdomme og skadedyr 159 1�,9
Dyrkningsmetoder 56 �,6
Jordbearbejdning �7 �,�
Såning og plantetal 8 0,7
Vækstregulering �9 �,�
Forskelligt 9 0,7
I alt ��� �5,�
I alt gennemførte forsøg 1.�1� 100,0



9

Forsøgsarbejdet og vækstvilkår

er lang tradition for, at kommercielle firmaer, 
som markedsfører produkter i Danmark, gi-
ver et økonomisk tilskud til gennemførelse af 
disse forsøg, også selv om de må acceptere, at 
deres produkter bliver sammenlignet med de 
bedste alternativer, og de må acceptere, at alle 
forsøgsresultater bliver offentliggjort, altså 
også 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 jordbrug. Derudover er der ydet værdi-
fuld støtte fra Erstatningsfonden for Markfrø, 
Erstatningsfonden for Sædekorn og Landbru-
gets Kornforædlingsfond. Også fonde med 
almennyttige formål som Ole Heyes Fond og 
Søgaardfonden har givet værdifuld støtte til 
forsøgsarbejdet.
 En ikke uvæsentlig finansieringskilde er 
Direktoratet for FødevareErhvervs ordninger 
under Innovationsloven og landdistriktsmid-
ler samt direkte støtte fra Fødevareministeriet 
til blandt andet udarbejdelsen af kvælstof-
prognosen og de dertil hørende jordbundsana-
lyser.
 Af private firmaer, som har bidraget økono-
misk til forsøgenes gennemførelse, kan næv-
nes: Planteforædlerne, sortsrepræsentanterne, 
importørerne og fabrikanterne af plantebe-
skyttelsesmidler, gødningsfirmaer mv.
 Landsudvalget for Planteproduktion er 
særdeles taknemmeligt for den støtte, der på 
denne måde gives til forsøgsarbejdet.

Erhvervsfinansieret forskning
En del af de midler, som Landsudvalget 
for Planteproduktion modtager fra Promil-
leafgiftsfonden, viderebetales til Det Jord-

brugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus 
Universitet som delvis finansiering af anven-
delsesorienteret forskning, der støtter op om 
forsøgsarbejdet og giver et endnu bredere 
grundlag for udarbejdelse af vejledninger og 
anbefalinger samt beslutningsstøttesystemer 
som Planteværn Online, DLBR Markkort On-
line, DLBR Markjournal Online, Vandregn-
skab, SortInfo og PlanteInfo.
 Udover disse opgaver er der givet støtte til 
forskning ved Det Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet inden for områderne øget kvælstof-
udnyttelse i vintersædsbaserede sædskifter, 
jordbearbejdning og korndyrkning, hvor der 
har været fokuseret på kvalitet og toksiner. 
I to ”fyrtårnsprojekter” om ”Højere udbytte 
– bedre økonomi” og ”Grovfoderkæden” ind-
går Det Biovidenskabelige Fakultet, Køben-
havns Universitet også i samarbejdet.

Præsentation af resultaterne
I de følgende afsnit er resultaterne af årets 
landsforsøg og undersøgelser i de landøkono-
miske foreninger afrapporteret ved de respek-
tive lands- og specialkonsulenter. Se afsnittet 
Forfatterliste.
 Forsøgenes hovedresultater er her i over-
sigten anført i tabeller, der er nummereret 
fortløbende inden for hvert afsnit. I overskrif-
ten over disse tabeller er der som hovedregel 
i parentes anført et nummer, der henviser til 
Tabelbilaget, hvor resultaterne fra enkeltfor-
søgene findes. Tabelbilaget findes på inter-
nettet (www.landscentret.dk/tabelbilag). I 
Tabelbilaget findes også resultater af forsøg, 
der udelukkende er gennemført i de enkelte 
lokale foreninger.
 Til hjælp for en økonomisk vurdering af 
forsøgenes resultater er der i mange forsøg 
beregnet et nettomerudbytte, som normalt er 
anført i kolonnen til højre for kolonnen med 
udbytte og merudbytte. Nettomerudbyttet er 
beregnet ved fra merudbyttet at trække om-
kostningerne til behandlingen. Metoden er 
nærmere beskrevet i afsnittet Sorter, anmel-
dere, priser, midler og principper.
 Nettomerudbyttet er ikke en direkte målbar 
størrelse, idet det er stærkt påvirket af priser-
ne på såvel de hjælpestoffer, der er anvendt, 
som på afgrøden. På side 10 i Oversigt over 
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Landsforsøgene �005 er der gjort nærmere 
rede for dette forhold.
 I de forsøg, hvor der indgår planteværns-
midler, er der normalt beregnet et behand-
lingsindeks, BI, der er et udtryk for den sam-
lede pesticidanvendelse ved de gennemførte 
behandlinger. I tabel 1� i afsnittet Sorter, an-
meldere, priser, midler og principper angives 
de doser af de respektive midler, som udløser 
et behandlingsindeks på 1,0, ligesom bereg-
ningsmetoden er beskrevet.
 Pesticidhandlingsplan II havde til formål 
at få landbrugets samlede gennemsnitlige be-
handlingsindeks (behandlingshyppigheden) 
reduceret til �,0 ved udgangen af �00�. I for-
længelse heraf blev der vedtaget en Pesticid-
plan �00�-�009, der yderligere skal reducere 
pesticidanvendelsen til en behandlingshyp-
pighed på 1,7 i �009. Behandlingsindekset er 
beregnet i mange af forsøgene for at synlig-
gøre de afprøvede behandlingers bidrag til 
den samlede behandlingshyppighed, og for at 
læseren på den måde kan relatere de gennem-
førte behandlinger til det politisk fastsatte mål 
for pesticidforbrugets størrelse.

Vejrforhold
I det følgende er beskrevet de vejrforhold, der 
karakteriserer vækståret �006 til �007.

Temperatur, nedbør og solskinstimer
Tabel � viser gennemsnitstemperaturen og 
antal solskinstimer i de enkelte måneder fra 
september �006 til oktober �007. Tabel � 
viser nedbøren i de enkelte landsdele og på 
landsplan.

Efterår 2006
September �006 var usædvanligt varm. Mid-
deltemperaturen var 16,� grader C, hvilket 
var �,5 grader C over normalen. Dermed var 

Tabel 3. Gennemsnitstemperatur og antal 
solskinstimer

Gns.temperatur Antal soltimer

�006-�007 Normal �006-�007 Normal

September 16,� 12,7 191 128
Oktober 1�,� 9,1 8� 87
November 8,1 4,7 58 54
December 7,0 1,6 �� 43
Januar 5,0 0,0 5� 43
Februar �,� 0,0 �9 69
Marts 6,� 2,1 188 110
April 9,� 5,7 �59 162
Maj 11,5 10,8 �16 209
Juni 16,1 14,3 ��0 209
Juli 15,7 15,6 171 196
August 16,8 15,7 186 186
September 1�,9 12,7 1�5 128
Oktober 8,7 9,1 1�� 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 2006 til 2007

Okt.- marts April Maj Juni Juli August September Oktober Apr. - okt.

�006-07 Norm. �007 Norm. �007 Norm. �007 Norm. �007 Norm. �007 Norm. �007 Norm. �007 Norm. �007 Norm.

Nordjylland 55� 353 �0 38 57 49 97 54 1�1 64 5� 65 9� 72 19 76 �61 418
Viborg 65� 391 17 40 50 49 98 58 109 62 5� 66 96 80 �0 85 �6� 442
Århus �9� 330 11 38 55 47 97 50 10� 63 56 59 91 66 �� 67 ��6 391
Vejle 609 415 6 43 79 52 119 59 119 67 56 65 91 78 �� 87 50� 449
Ringkøbing 79� 442 1� 43 71 52 1�� 59 1�� 67 5� 72 96 93 �0 96 5�7 484
Ribe 706 457 5 46 75 51 1�0 60 1�8 67 7� 79 85 93 �0 100 5�5 498
Sønderjylland 61� 424 � 45 9� 53 1�� 65 1�8 74 7� 77 85 84 �0 87 575 490
Fyn ��� 316 � 38 76 46 1�5 52 119 61 69 59 67 60 �5 62 50� 378
Vestsjælland ��9 281 9 36 78 43 1�� 50 1�� 61 6� 60 70 57 �1 55 509 362
Østsjælland1) ��7 290 1� 39 81 43 1�9 53 170 68 68 64 79 61 �7 56 597 384
Storstrøm �61 281 � 39 8� 42 1�5 49 110 63 6� 57 70 56 �1 49 �97 357
Bornholm �9� 320 17 39 59 38 91 42 1�5 55 �5 57 6� 64 18 60 �07 355
Hele landet�) 567 362 10 41 7� 48 1�� 55 1�5 66 60 67 85 73 �� 76 508 417
�006 �01 5� 76 �6 �� 1�8 �� 1�� �9�
�005 �8� �9 61 5� 96 51 �8 58 �76
�00� �69 �� �1 7� 7� 108 7� 107 509
�00� �06 58 7� 80 7� �1 �0 57 ���

Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut.
1) Frederiksborg, Roskilde og Københavns amtskommuner.
�) I tallene indgår Bornholm og øerne i Kattegat ikke.
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september �006 lige så varm som september 
1999, der er den hidtil varmeste september 
måned, der er registreret. Der faldt kun �� 
mm nedbør mod normalt 7� mm. Solen skin-
nede meget, nemlig 191 timer mod normalt 
1�8 timer. Der var gode vejrbetingelser for 
såning af vintersæd. Oktober �006 var den 
varmeste oktober måned, der endnu er målt. 
Middeltemperaturen var på hele 1�,� grader 
C, hvilket er godt � grader C mere end nor-
malt. Oktober var meget nedbørsrig. Der faldt 
i gennemsnit 1�� mm mod normalt 76 mm, 
men der var stor regional variation. I Ringkø-
bing amt faldt der 185 mm, og i Storstrøms 
amt faldt der kun cirka 50 mm. November 
�006 var også rekordvarm. Middeltemperatu-
ren var hele 8,1 grader C, hvilket er �,� grader 
C varmere end normalgennemsnittet. Nedbø-
ren var næsten normal.

Vinter
Vinteren var som helhed rekordvarm og dob-
belt så våd som normalt. Middeltemperaturen 
i december �006 var 7,0 grader C, hvilket er 
hele 5,� grader C over normalgennemsnit-
tet. Der kom næsten dobbelt så meget nedbør 
som normalt, nemlig 116 mm mod normalt 
66 mm. I januar �007 var middeltempera-
turen 5,0 grader C eller 5 grader højere end 
normalt. Der kom 1�� mm nedbør, hvilket er 
dobbelt så meget som normalt (57 mm). I fe-
bruar var middeltemperaturen også højere end 
normalt, nemlig �,� grader C mod normalt 0,0 

grader C. Der kom igen dobbelt så meget ned-
bør som normalt. En del af nedbøren i februar 
faldt som sne. Der var kun �9 soltimer mod 
normalt 69. Vinterens laveste temperatur, -15 
grader C, blev målt ved Karup den �5. januar. 
Laveste temperaturer i december og februar 
var henholdsvis -�,7 og -7,0 grader C.
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Middeltemperatur 2006-2007 på ugebasis
Normal middeltemperatur

Figur 1. Middeltemperatur beregnet på uge-
basis. Normalen (stiplet) repræsenterer gen-
nemsnittet for perioden 1961 til 1990. Kilde: 
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Insti-
tut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Aarhus 
Universitet.

På trods af en gennemgående mild vinter har der vist sig store forskelle med hensyn til hvede-
sorternes overvintringsevne. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret, Planteproduktion).
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Forår
Foråret blev som helhed varmt og præget af 
en usædvanligt lang og tør periode. Marts 
var rekordvarm med en middeltemperatur på 
6,1 grader C. Der var hele 188 soltimer mod 
normalt 110 timer. April var også rekordvarm 
med en middeltemperatur på 9,� grader C. 
Der kom så lidt som 10 mm nedbør. Solen 
skinnede �57 timer mod normalt 16� timer. I 
tidligt udviklede afgrøder som vinterraps op-
stod der på grovsandet jord vandingsbehov al-
lerede omkring �0. april. Det varme, tørre og 
solrige vejr, der var fremherskende i det meste 
af april, fortsatte i den første uge af maj. Der-
efter kom der en del nedbør. I hele maj blev 
der som gennemsnit for hele landet registre-
ret 71 mm mod normalt �8 mm. Nedbøren 
varierede en del. Et større område omkring 
Bjerringbro-Viborg fik mindst nedbør. Mid-
deltemperaturen i maj var 11,5 grader C mod 

normalt 10,8 grader C. Den højeste tempera-
tur i maj blev målt til �5 grader C i slutningen 
af måneden.

Sommer
Sommeren var som helhed særdeles våd og 
lidt varmere end normalt. Juni var 1,7 grader 
C varmere end normalt. Der kom 1�� mm 
nedbør, hvilket er ny rekord for juni. Der kom 
mest nedbør i Nordøstsjælland og på Fyn (cir-
ka 150 mm). Mindst nedbør kom der på Born-
holm (cirka 90 mm). På trods af den megen 
nedbør var juni solrig med ��0 solskinstimer 
mod normalt �09 timer. Efter en periode på 
over et år med middeltemperaturer over det 
normale blev middeltemperaturen i juli næ-
sten normal med 15,7 grader C (normal 15,6 
grader C). Juli blev også særdeles våd med i 
gennemsnit 1�7 mm nedbør mod normalt 66 
mm. August var godt 1 grad C varmere end 
normalt, og der kom 60 mm nedbør mod nor-
malt 67 mm. Antallet af soltimer var normalt 
(186 timer). Sommerens højeste temperatur 
blev målt til �1,� grader C i Karup den 11. 
juni. De højeste temperaturer i juli og august 
var henholdsvis �0,5 og �9,5 grader C.

Efterår 2007
I september �007 kom der 85 mm nedbør 
mod normalt 7� mm. Middeltemperaturen var 
næsten normal. Oktober �007 er den første 
måned siden marts �006, hvor middeltempe-
raturen har været lavere end normalt, nemlig 
8,7 grader C mod normalt 9,1 grader C. Ok-
tober har været nedbørsfattig med kun �� mm 
nedbør mod normalt 76 mm. Oktober har des-
uden været solrig.

Vandbalance
I figur 3 er vist den månedlige nedbør og den 
potentielle fordampning for hele landet for en 
række år. Nedbør og potentiel fordampning er 
beregnet af Institut for Jordbrugsproduktion 
og Miljø ved Det Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet, Aarhus Universitet. Det farvelagte 
område på figuren er et udtryk for nedbørsun-
derskuddet gennem vækstsæsonen.
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Figur 2. Nedbørsmængderne i vækståret 2006 
til 2007 for henholdsvis Jylland og Øerne. 
Kilde: Det Jordbrugsvidenskabelige Fakul-
tet, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, 
Aarhus Universitet.
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Arealanvendelsen
Tabel 6 viser fordelingen af det dyrkede areal 
på de forskellige afgrøder. Tabellen er udar-
bejdet med baggrund i Danmarks Statistiks 
oplysninger. I prioriteret rækkefølge: Nyt fra 
Danmarks Statistik nr. �81 af 16. november 
2007, Statistiske Efterretninger 2007:5 af 27. 
marts �007 og endelig Statistiske efterretnin-
ger 2007:9 af 3. maj 2007. Tabel 6 indeholder 
ikke arealerne med frugt- og bærproduktion 
og planteskoler. Tallene for �007 er forelø-
bige, og arealerne med grovfoderafgrøder mv. 
er skønnet af Landscentret, Planteproduktion. 
Som i �005 var der også i efteråret �006 gode 
betingelser for etablering af vinterraps og vin-
tersæd. Det samlede areal med korn er faldet 
med mere end 50.000 ha. Hele faldet og lidt 
til står vårbyggen for. Til gengæld er vinter-
rapsarealet forøget med hele �� procent. Det 
ser ud til, at arealet med frø til udsæd er faldet 
til samme niveau som for fire år siden.
 Arealet med foderroer er fortsat meget lille, 
men det er ikke usandsynligt, at det vil stige 
igen. En høj pris på korn vil medføre en sti-
gende interesse for dyrkning af foderroer på 
grund af det høje udbyttepotentiale. Derud-
over kan nye håndteringsmetoder som hel-
plantehøst af foderroer og samensilering med 
majs være med til at sikre en effektiv udfod-
ring og opbevaring af foderroer gennem hele 
året. Foderroer er en fortrinlig ingrediens i en 
foderplan til højtydende køer.
 Af forskellige årsager er angivelserne af 
arealerne i �005, �006 og �007 for øvrige 
arealer og brak forbundet med en relativt stor 
usikkerhed.
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Figur 3. Månedlig nedbør (fuldt optrukket 
kurve) og potentiel fordampning (stiplet kur-
ve) for hele landet. Kilde: Det Jordbrugsvi-
denskabelige Fakultet, Institut for Jordbrugs-
produktion og Miljø, Aarhus Universitet.

Tabel 5. Oversigt over vandbalancen (nedbør minus potentiel fordampning) 2007

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

�007 Norm. �007 Norm. �007 Norm. �007 Norm. �007 Norm. �007 Norm. �007 Norm. �007 Norm.

Nordjylland -�8 -2 -�9 -20 5 -30 �8 -36 -�� -11 -5 30 -1� 56 -8� -13
Midt- og Vestjylland -56 -7 -�� -30 16 -32 �0 -41 -�8 -21 -1 32 -1� 59 -8� -40
Østjylland -58 -8 -�1 -27 1 -33 �7 -37 -�8 -26 � 20 -9 47 -95 -64
Syd- og Sønderjylland -6� 3 � -20 �� -19 56 -30 -�� -11 11 35 -1� 66 � 24
Fyn -6� 2 -7 -20 �� -30 �6 -32 -�� -28 -11 12 -1� 42 -71 -54
Sjælland og Lolland-Falster -6� -8 -7 -34 �� -35 �7 -42 -�7 -36 -10 1 -1� 29 -71 -125
Bornholm -�8 0 -�6 -49 -�1 -48 �8 -45 -5� -45 -1� 6 -�� 37 -16� -144
Gns. for hele landet -58 -4 -17 -27 1� -30 �� -37 -�0 -24 -� 21 -1� 50 -7� -51

Normalen er beregnet som gennemsnit for perioden 1969-1988.
Kilde: Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø.
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Forbruget af 
hjælpestoffer

Forbruget af handelsgødning
Tabel 7 viser det samlede forbrug af handels-
gødning. Langt hovedparten er anvendt i land-
bruget, men nogle få tusinde ton anvendes i 
skove, på offentlige veje, i private haver mv. 
Alle steder anvendes kvælstof til gødsknings-
formål, dog med den undtagelse, at der an-
vendes urea til afisning i lufthavne og på sær-
ligt udsatte vejstrækninger. Plantedirektoratet 

har endnu ikke opgjort det endelige forbrug 
i gødningsåret �006 til �007, hvorfor tallene 
i højre kolonne er skønnet af Landscentret, 
Planteproduktion.
 Kvælstofforbruget i handelsgødning er på 
niveau med forbruget fra �00� til �005 og 
dermed lidt højere end i �006. Det skyldes, 
at kvælstofprognosen har forudsagt et cirka 
7.000 ton højere kvælstofbehov for �007 
end normalt (se afsnittet Gødskning) og hele 
��.000 ton større end i �006, hvor kvælstof-
prognosen viste et meget lille kvælstofbe-
hov. Opgørelsen af forbruget i �006 og �007 
kan være præget af, at den er baseret på den 
mængde, firmaerne har solgt. Derfor kan det 
reelle forbrug i �006 godt have været mindre 
end tabellens angivelser, fordi der er sket en 
vis lageropbygning på ejendommene, og til-
svarende større i �007, fordi lagrene er redu-
ceret igen.
 I forhold til 198� er forbruget halveret. Det 
er bemærkelsesværdigt, at landbrugsprodukti-
onen 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 at opnå 
en stadigt stigende udnyttelse af næringsstof-
ferne i husdyrgødning, der er årsag til det sto-
re fald. Dertil kommer den politisk bestemte 
reduktion af kvælstoftilførslen med næsten 
15 procent i forhold til de optimale kvælstof-
normer. Denne del af reduktionen er en af de 
medvirkende årsager til, at udbyttet af danske 
landbrugsafgrøder overordnet set ikke stiger i 
disse år.
 Også mængderne af fosfor og kalium i han-
delsgødning er faldet stærkt siden 1980’erne 
og har nu tilsyneladende næsten stabiliseret 
sig på et lavt niveau. Der er ikke deciderede 
restriktioner på anvendelsen af fosfor og ka-
lium i handelsgødning, men på grund af en 
langt bedre fordeling af husdyrgødning er det 
kun på en mindre andel af arealet, der er be-
hov for at indkøbe specielt fosfor i form af 
handelsgødning. Jordprøvestatistikken i af-
snittet Gødskning viser, at selv om nærings-
stofindholdet i landbrugsjorden generelt er på 
et passende niveau, skal man på nogle af mar-
kerne være opmærksom på, at jordens gød-

Tabel 6. Landbrugsarealets benyttelse. 1.000 ha

1950-
5� �001 �00� �00� �00� �005 �006 �0071)

Korn
Vinterhvede�) 79 6�6 566 65� 651 66� 677 677
Vårhvede 9 11 1� 16 1� 9 8
Vinterrug 1�1 65 �6 �� �� �7 �8 �0
Vinterbyg 0 1�7 117 1�0 1�� 1�9 159 169
Triticale �5 �5 �8 �� �1 �� ��
Vårbyg 56� 597 707 580 575 566 5�1 �59
Havre�) 5�9 60 55 50 6� 69 69 6�
Korn i alt 1.�11 1.5�8 1.5�8 1.�85 1.�91 1.509 1.�9� 1.��7

Bælgsæd
Bælgsæd i alt 9 �� �0 �1 �7 16 11 5

Knold- og rodfrugter
Kartofler 10� �8 �8 �6 �1 �0 �8 �9
Sukkerroer 66 56 58 50 �9 �7 �1 �0
Foderroer �11 1� 10 8 6 5 � �
Knold- og 
rodfrugter i alt 581 107 105 9� 96 9� 8� 8�

Græs og grønfoder
Helsæd, lucerne 
og grønfoder �8 118 117 115 108 8� 68 60
Majs 79 96 118 1�9 1�5 1�6 1�6
Græs og kl.græs i 
omdrift �68 ��� ��0 �1� �01 �66 �77 �8�
Græs og kl.græs 
udenfor omdrift �0� 18� 186 186 18� ��� ��7 �16
Græs og 
grønfoder i alt 908 6�� 619 6�� 6�1 70� 709 706

Frø og specialafgrøder
Frø til udsæd �8 8� 71 87 91 96 10� 86
Vinterraps 1� 71 78 10� 1�1 108 1�� 177
Vårraps 1 8 6 � 1 � � 1
Andet 19 � � 1 1 1 1 1
Gartneriprodukter 9 �� 19 19 �1 �0 �0 18
Frø og special-
afgrøder i alt 69 188 177 �1� ��5 ��9 �50 �8�

Øvrige arealer 
inkl. brak�) 1� 198 �05 �0� �00 195 17� 167
I alt �.1�1 �.687 �.675 �.661 �.669 �.7�5 �.7�1 �.681

1) Foreløbige tal. �) 1950-5� inkl. vårhvede. 
�) Fra 1990 inkl. blandsæd.
�)  Justeret i henhold til oplysninger fra Direktoratet for Fødevare-

Erhverv.
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ningstilstand med hensyn til fosfor og kalium 
er på et betænkeligt lavt niveau.

Forbruget af bekæmpelsesmidler
Bekæmpelsesmiddelstatistikken for �006 vi-
ser en stort set uændret behandlingshyppig-
hed i forhold til �005. Opgjort efter ”den nye 
metode” var der tale om en stigning på godt 1 
procent. Det er imidlertid den gamle metode, 
der anvendes til at vurdere udviklingen i for-
hold til Pesticidplan �00�-�009, og efter den 
var der tale om et fald på næsten � procent. 
Der var tale om en kraftig stigning i salget af 
skadedyrsmidler, mens salget af svampemid-
ler og vækstregulerende midler faldt. I �006 
blev der solgt �.�1� ton aktivstof til anven-
delse i landbruget, hvilket er �� ton mindre 
end i �005, svarende til et fald på 1 procent. 
Dertil skal lægges �1 ton bejdsemidler. Ud-
viklingen i salg og behandlingshyppighed i 
perioden fra 1981 til 1985 og 1990 til �006 er 
vist i tabel 8.
 Salget af herbicider steg med godt 7 procent 
fra �005 til �006, mens behandlingshyppighe-
den, beregnet efter den nye metode, faldt med 
godt 1 procent. I �006 udgjorde herbicider 
77 procent af det samlede salg af aktivstof, 
hvoraf glyphosat alene tegnede sig for godt 
en tredjedel. Herbicider udgjorde, regnet i be-
handlingshyppighed, 57 procent af salget.

Salget af vækstreguleringsmidler faldt med 
omkring �� procent i �006, og behandlings-
hyppigheden, beregnet efter den nye metode, 
faldt med �8 procent. Da vækstregulerings-
midlerne udgør den mindste gruppe af be-
kæmpelsesmidler, kommer en lille ændring til 
at se voldsom ud, og forskellen kan meget vel 
skyldes lagerforskydninger.
 Salget af fungicider faldt med omkring �� 
procent fra �005 til �006, og behandlingshyp-
pigheden, beregnet efter den nye metode, faldt 
med cirka 17 procent. De dominerende aktiv-
stoffer er fortsat epoxiconazol, som primært 
anvendes i korn, og mancozeb, som primært 
anvendes i kartofler. De to midler tegnede sig 
for henholdsvis �9 og 18 procent af det teore-
tisk fungicidbehandlede areal.
 Endelig var der for insekticidernes ved-
kommende en stigning på 58 procent i salget 
af aktivstoffer og 68 procent i det teoretisk 
behandlede areal. Miljøstyrelsen vurderer, at 
en del af stigningen skyldes et ekstraordinært 
stort salg af cypermethrin, som lå på lager ved 
årets udgang.
 Blandt de vigtigste årsager til, at behand-
lingshyppigheden nu ligger på et højere ni-
veau end i �000 til �00�, er et øget behov for 
at bekæmpe visse ukrudtsarter og skadevol-
dere samt ændringer i dyrkningsmetoderne. 
Strukturudviklingen spiller muligvis også 

Tabel 7. Forbruget af handelsgødning

198� �00� �00� �00� �005 �006 �0071)

1.000 tons N �1� �11 �01 �07 �06 19� �05
Procent
Kalkam.salp. 
inkl. N/S-gødn. 10 �9 �1 �� �� �� ��
NPK, NP, NK 61 �9 �� �� �7 �0 �0
Fl. ammoniak �6 � � � � � �
Andre N-gødn. 
inkl. amm.nitrat � 19 1� 11 7 1� 1�

1.000 tons P 5� 15 1� 15 15 1� 1�
Procent
Superfosfat o.l. � � � � � � �
PK-gødn. �8 9 8 8 7 7 7
NPK, NP 70 87 89 90 91 91 91

1.000 tons K 1�0 6� 6� 6� 6� 61 6�
Procent
Kaliumgødn. � 18 �1 �� 19 �� ��
PK-gødn. �� 9 9 7 1� 8 8
NPK, NK 6� 7� 70 70 69 70 70

1) Landscentrets skøn.

Når der er megen vintersæd i sædskiftet, skal 
man sørge for at holde græsukrudtet nede. 
Hvis det kikser, som i denne sprøjtemist, kan 
ukrudtet udkonkurrere afgrøden. (Foto: Carl 
Åge Pedersen, Landscentret, Planteproduk-
tion).
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ind. Endelig er en række nye midler godkendt 
i doseringer, der ikke i samme grad som tid-
ligere giver mulighed for at anvende nedsatte 
doser.

De enkelte afgrøder

Kornafgrøderne 
De generelle vækstbetingelser er omtalt tid-
ligere i dette afsnit. Efteråret �006 var ud-
sædvanligt lunt og mildt, og der var gode be-
tingelser for etablering af vintersæden i sep-
tember, der også var meget tør. Arealmæssigt 
er vintersæden derfor igen gået lidt frem til 
�007, idet arealerne med vinterbyg og vinter-
rug er steget med henholdsvis 6 og 7 procent 
i forhold til i �006. Væksten forsatte til langt 
hen på vinteren, hvilket betød, at vintersæden 
de fleste steder overvintrede med en stor blad-
masse. Et par nætter med kraftig barfrost og 
de store nedbørsmængder hen over vinteren 
bevirkede, at der især i visse kraftigt udvik-
lede vinterhvedesorter og egne af landet var 
problemer med overvintringen. Som følge 
heraf er landforsøgene med sorter af vinter-
hvede, vinterbyg, triticale og vinterrug kasse-
ret ved Ørbæk på Østfyn.
 Forårssåningen har også været præget af 
et lunt og tørt vejr. De fleste steder er vårsæ-
den derfor sået rettidigt. De tørre forhold har 
dog gjort, at vårsædens fremspiring har været 
noget uens i mange marker, og vårsæden har 
haft svært ved at komme i gang.

Vintersæd
På trods af en meget våd oktober i �006 blev 
der i næsten alle marker med vintersæd be-
kæmpet ukrudt i efteråret. I foråret er en stor 
del af arealet genbehandlet. Indsatsen mod to-
kimbladet ukrudt har også i år især været rettet 
mod burresnerre, kamille og forårsfremspiret 
snerlepileurt. På en del arealer er der fulgt op 
mod græsukrudtsarterne. Gold hejre breder 
sig stadig på mange foragre og har udløst en 
del rand- og pletbehandlinger.
 Triticale. Angrebene af brunrust har været 
usædvanligt kraftige, og i årets forsøg med 
bekæmpelse af brunrust er der opnået store 
merudbytter. Angrebene af meldug og Septo-
ria har været moderate.
 Vinterrug. Angrebene af brunrust har været 
væsentligt mere udbredt end normalt. Meldug 
har også været mere udbredt end normalt.
 Vinterbyg. Bygrust og dernæst bygbladplet 
har været de dominerende skadegørere. Især i 
sorten Chess og andre modtagelige sorter har 
der været kraftige angreb af bygrust. Angre-
bene af meldug har været svage til moderate, 
mens angrebene af skoldplet har været usæd-
vanligt svage.
 Havrerødsot har været væsentligt mere ud-
bredt end normalt i de sydlige og kystnære 
områder. De tidligst såede marker har været 
mest angrebne. Havrerødsot overføres af 
bladlus om efteråret. Gennemsnitstemperatu-
ren i efteråret �006 (september til november) 
var � grader C højere end normalt, hvilket 
gav bladlusene god tid til at overføre viru-
set.

Tabel 8. Salg af bekæmpelsesmidler

Hovedgrupper

Salg i tons aktivstof fra importør eller fabrikant

Gns.
1981-85 1990 �000 �001 �00� �00� �00� �005 �006 Mål 31/12 

2002/2009

Herbicider �.6�6 �.1�8 1.98� �.16� �.105 �.�05 �.087 �.�08 �.�79 -
Vækstregulatorer ��8 867 �0� �09 1�6 156 186 �09 1�0 -
Fungicider 1.779 1.�96 61� 561 57� 5�7 60� 69� 5�6 -
Insekticider �19 �59 �1 �9 �� �6 �� �6 57 -
I alt 6.97� 5.650 �.8�1 �.08� �.868 �.95� �.899 �.��6 �.�1� -

Behandlingshyppighed (gl.) �,67 �,56 �,00 �,09 �,0� �,17 �,18 �,�� �,�8 2,0 / -
Behandlingshyppighed (ny) - - �,07 �,19 �,10 �,�� �,�9 �,�9 �,5� -
Beh.hyp. (gl.) � års løbende gns. - - - �,1� �,0� �,10 �,1� �,�� �,�6 - / 1,7
Beh.hyp. (ny) � års løbende gns. - - - �,�� �,1� �,�1 �,�7 �,�0 �,�7 -

Kursiv angiver det politiske mål.
Kilde: Miljøstyrelsen.
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Vinterhvede. Septoria (hvedegråplet) har 
været den mest udbredte skadegører, men an-
grebene har udviklet sig relativt sent. I årets 
forsøg er der derfor kun opnået moderate 
merudbytter for svampebekæmpelse. Mel-
dug har også været ret udbredt. Brunrust har 
været væsentligt mere udbredt end normalt. 
Den milde vinter vurderes at have fremmet 
brunrust, som især har bredt sig kraftigt fra 
begyndelsen af juni. Angrebene har dog ikke 
været lige så kraftige som i triticale og rug. 
Angrebene af gulrust har været svage, men i 
en del marker med sorterne Cardos, Robigus 
og Hattrick har der fra slutningen af maj været 
meget kraftige angreb. Analyser, udført af Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus 
Universitet, har vist, at der er kommet nye 
smitteracer af gulrust til landet.
 I mange hvedemarker med forfrugt korn 
har goldfodsyge optrådt usædvanligt tidligt 
og udbredt. Det milde efterår har fremmet 
svampen. Foråret har været meget tørt, og det 
har bevirket, at udbyttetabet som følge af an-
grebet er blevet stort mange steder. 
 Indholdet af fusariumtoksiner har været re-
lativt lavt i hvede i �007. Kun i enkelte prøver 
fra marker med reduceret jordbearbejdning og 
forfrugt hvede har der været et stort indhold.
 Bladlusangrebene har overvejende været 
svage. Der har mange steder været en kraftig 
flyvning af hvedegalmyg. Galmyggene er dog 
generelt kommet for sent til at skade vinter-
hveden. Flyveintensiteten viser imidlertid, at 
skadedyret i visse år kan blive af betydning i 
Danmark. I nogle marker har hvedegalmyg-

gene nået at angribe sideskuddene. Dette kan 
være årsagen til, at der i forsøgene er opnået 
små, men sikre merudbytter for en pyrethro-
idsprøjtning.

Vårsæd
April har været meget varm, tør og blæsen-
de, hvilket har resulteret i, at fremspiringen 
er sket over en lang periode, og at ukrudtet 
har dannet et tykt vokslag. Som følge heraf 
er ukrudtssprøjtningen mange steder blevet 
udsat. Alligevel har effekten af ukrudtssprøjt-
ningerne været tilfredsstillende de fleste ste-
der.
 Vårbyg. Bygrust har optrådt med helt 
usædvanligt kraftige angreb. Bygrust er den 
mest tabsvoldende svampesygdom i byg, og 
i mange af årets forsøg er der opnået meget 
store merudbytter for svampebekæmpelse. 
Meldug har også været meget udbredt i mod-
tagelige sorter, mens de mange sorter med den 
effektive mlo-resistens fortsat ikke i nævne-
værdigt omfang har været angrebet. Angrebe-
ne af bygbladplet har overvejende været sva-
ge til moderate, mens angrebene af skoldplet 
har været usædvanligt svage. Ramularia har 
optrådt mere udbredt end normalt, men først 
fra slutningen af juni.
 Kornbladbillens larve har været mere ud-
bredt end normalt, men angrebene har over-
vejende været moderate. Bladlusangrebene 
har været svage.
 Havre. Meldug har været den mest ud-
bredte skadegører, og den har bredt sig fra be-
gyndelsen af juni. Angrebene af havrebladplet 
har overvejende været svage. Der er i nogle 
tilfælde sent i sæsonen fundet angreb af kron-
rust, hvilket er usædvanligt. Bladlus har op-
trådt med svage angreb, mens kornbladbillens 
larve har været mere udbredt end normalt.

Høsten har i �007 været præget af ustadigt 
vejr. De rekordhøje temperaturer i vækståret 
har betydet, at kornhøsten er indledt allerede 
i begyndelsen af juli. Megen nedbør i juli og 
bygevejr gennem sensommeren har gjort det 
svært at finde en passende lang periode med 
tørvejr, hvilket har besværliggjort høsten 
i mange egne af landet. Flere steder har det 
været et problem at køre i marken. Kvalite-

Effekten af ”regnstormen” over Danmark den 
27. juni. (Foto: Jørgen Ravn, Agrovi).
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ten af det korn, der er høstet i perioden inden 
regnen, har været god med hensyn til både 
proteinindhold, faldtal og rumvægt. Den del 
af høsten, der er bjærget efter de lange perio-
der med ustadigt vejr i sensommeren, har dog 
været noget mere svingende i kvalitet, og flere 
partier er kasseret som brød- eller maltkorn. 
Det skyldes blandt andet, at der igen i år har 
været problemer med spiring i akset.
 Den 19. september har Landscentret, Plan-
teproduktion udsendt høstprognosen, der har 
forudsagt en kornhøst på kun cirka 8,� mio. 
ton. Det er cirka 10 procent mindre end gen-
nemsnittet i de foregående seks år.
 Danmarks Statistik har senere foretaget en 
foreløbig opgørelse af høstudbyttets størrelse. 
Det er dette udbytte, der fremgår af tabel 9. 
Danmarks Statistik forudser et samlet udbytte 
af korn på 8,� mio. ton – altså det samme som 
Landscentret, Planteproduktions prognose. 
Det endelige høstudbytte opgøres af Dan-
marks Statistik medio �008.

Knold- og rodfrugter
Sukkerroer. Varme forhold i vintermåneder-
ne efterfulgt af en tør og varm marts har givet 
gode betingelser for en normal tidlig og kon-
centreret såning omkring 1. april. Det varme 

vejr i april har sikret en hurtig fremspiring, 
men de tørre forhold har bevirket, at roerne i 
mange marker er spiret over en lang periode. 
Den efterfølgende megen nedbør i maj, juni 
og juli har i flere marker pakket jorden, og i 
de marker er de senest fremspirede roer vok-
set markant mindre end i marker med mere 
porøs jord. 
 Bekæmpelsen af ukrudt har generelt været 
tilfredsstillende og uden vanskeligheder. Med 
tilstrækkelig nedbør har roetoppen dækket 
jorden effektivt og modvirket fremkomsten 
af nyt ukrudt. På grund af de varme forhold i 
april og maj har stokløbning været på det la-
veste niveau i nyere tid.
 Angrebene af insekter har været svage og 
ubetydelige. De efterhånden mere udbredte 
angreb af nematoder har på grund af de ned-
børsmættede forhold ikke givet samme udbyt-
tereduktion som normalt. Derimod har angreb 
af Rizomania lokalt reduceret udbyttet bety-
deligt.
 Uanset de store nedbørsmængder i juli er 
der udviklet kraftige og udbredte angreb af 
meldug fra slutningen af juli og til slutningen 
af september. Meget kraftige angreb af Ramu-
laria har udviklet sig i modtagelige sorter fra 
begyndelsen af september og frem til optag-
ning, hvor en stor del af roetoppen stort set er 
visnet bort mange steder. De Ramularia-tole-
rante sorter har i �007 adskilt sig markant fra 
de modtagelige sorter. Angreb af bederust og 
Cercospora har generelt været svage i �007.
 Den tidlige såning og de varme forhold i 
april og maj har skabt grundlaget for et ge-
nerelt meget stort udbytte, men med stor va-
riation fra mark til mark. Udbyttet i sortsfor-
søgene er det næsthøjeste nogensinde, kun 
overgået af udbyttet i �00�.
 Foderroer. Foderroer dyrkes i køligere 
områder end sukkerroer. Såningen er sket fra 
midten af april, og fremspiringen har været 
god. Der har været god effekt af de gennem-
førte ukrudtssprøjtninger. Efter en kort perio-
de med tørke i begyndelsen af vækstperioden 
er der kommet rigeligt med nedbør igennem 
sommer- og efterårsperioden. Da temperatu-
ren har været moderat i denne del af vækstpe-
rioden, har der været optimale vækstvilkår for 
produktion af foderroer.

Tabel 9. Udbytte af kornafgrøder

Mio. hkg kerne

1950-
5� �001 �00� �00� �00� �005 �006 �0071)

Vinterhvede�) �,9 �6,� �0,1 �6,5 �7,0 �8,� �7,7 ��,6
Vårhvede 0,� 0,5 0,5 0,6 0,5 0,� 0,�
Vinterrug �,1 �,� �,� 1,7 1,5 1,� 1,� 1,�
Vinterbyg 8,5 6,5 7,7 7,� 8,� 9,0 8,5
Triticale 1,7 1,� 1,5 1,6 1,5 1,6 1,5
Vårbyg 19,5 �1,� ��,6 �0,1 �8,8 �9,6 ��,7 ��,�
Havre�) 8,5 �,9 �,8 �,6 �,1 �,1 �,7 �,0
Blandsæd 7,6
I alt �1,6 9�,� 88,0 90,5 89,9 9�,8 86,� 81,6

Gennemsnitsudbytte, hkg kerne pr. ha
Vinterhvede�) �6,5 7�,9 70,9 71,� 7�,� 7�,8 70,� 65,8
Vårhvede �6,1 ��,� ��,5 �9,� �6,0 �5,� ��,9
Vinterrug ��,9 50,9 �9,� 51,� �6,� �8,� �7,� �5,8
Vinterbyg 57,9 55,7 59,0 60,1 60,0 56,5 50,�
Triticale �8,6 �8,� 5�,� �7,6 �8,5 �9,5 �7,1
Vårbyg ��,� 5�,� �9,0 51,9 �9,7 5�,� �5,6 �8,8
Havre�) ��,� �8,5 �9,9 5�,5 50,0 �5,5 �9,5 �7,�
Blandsæd �8,1
Gns. for alle 
arter �1,7 61,� 57,6 61,0 60,� 61,5 57,8 56,8

1) Foreløbige tal. �) 1950-5� inkl. vårhvede.
�) Fra 1990 inkl. blandsæd.
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Kartofler. I �007 er kartoffellægningen startet 
i slutningen af marts og fortsat uden afbrydel-
ser til begyndelsen af maj. På grund af en lille 
avl i �006 har der været tvivl om, hvorvidt der 
ville være læggekartofler nok til at oprethol-
de det samme kartoffelareal i �007 som i de 
foregående år. Dette års arealopgørelse viser 
dog en stigning i kartoffelarealet på 7 procent 
i forhold til �006.
 Kombinationen af tidlig lægning og en 
varm april har medført en stor spredning i kar-
toflernes fremspiring. Ukrudtsbekæmpelsen 
er i mange tilfælde foretaget under ekstremt 
tørre forhold, og effekten af jordmidlerne har 
derfor ikke været tilfredsstillende. Der har 
mange steder været behov for at følge op med 
en ukrudtsbehandling efter kartoflernes frem-
spiring. Det varme vejr er fortsat ind i maj, 
og indflyvningen af cikader er derfor begyndt 
tidligt. I de kartofler, der ikke har været bejd-
set mod insekter ved lægning, har der været 
udført en bekæmpelse med pyrethroider fra 
midten af maj.
 I slutningen af maj har der været tre til fire 
dage med meget skimmelfavorabelt vejr, hvil-
ket har medført, at der er konstateret skim-
mel allerede den 5. juni i Kuras, som ellers 
regnes for en af de mest resistente sorter. De 
første angreb er konstateret i Syd - og Søn-
derjylland, men i slutningen af juni er der 
konstateret skimmel i hele landet. På grund af 
den store variation i fremspiringstidspunktet 
og dermed kartoflernes vækststadium er der 
mange marker, der er blevet behandlet på et 
meget tidligt tidspunkt. Det store skimmeltryk 
og store mængder nedbør, både i juni og juli, 
har ligeledes gjort det besværligt at overholde 
de nødvendige behandlingsintervaller. Der er 
derfor tidligt konstateret skimmel i største-
delen af markerne. I �007 er der i Registre-
ringsnettet for bladlus fundet mange vingede 
bladlus, især i Østdanmark. Det er tredje år i 
træk, der kan betegnes som højriskoår for vi-
russmitte, hvilket kan give problemer med for 
stor forekomst af virus i mange læggekartof-
felpartier.
 Det skønnes, at den store nedbørsmængde 
har medført, at cirka 5 procent af arealet med 
kartofler er helt eller delvis kasseret på grund 
af råd. Der er dog store forskelle på tabet i de 

forskellige regioner. Specielt Store Vildmose 
har været ramt af både tidlig nattefrost og sto-
re nedbørsmængder.
 Gode vejrforhold i stort set hele høstpe-
rioden har dog sikret, at problemerne med 
knoldskimmel er mindre end forventet. Kar-
toffelhøsten �007 er generelt præget af pæne 
udbytter og god kvalitet. Nettoudbytterne er 
omkring normaludbyttet og cirka �0 procent 
større end i �006, hvor mange stivelseskartof-
ler nedvisnede for tidligt på grund af kraftige 
insekt- og skimmelangreb.
 De gode vækstbetingelser i foråret �007 har 
medført, at der har været et stort udbud af dan-
ske spisekartofler på markedet cirka 1� dage 
tidligere end normalt. Dette har resulteret i et 
hurtigt fald i prisen på de tidlige kartofler. Ef-
terfølgende er priserne steget igen på grund af 
den usikkerhed, der generelt har præget flere 
lande i Europa, hvor der har været både store 
udbytter og store kvalitetsproblemer. Det må 
derfor forventes, at der bliver en stor prisdif-
ferentiering mellem gode og mindre gode par-
tier af spisekartofler.

Græs og grovfoder
Græsmarksplanter. Vinterperioden mellem 
�006 og �007 har været meget mild. I efter-
året og begyndelsen af vinterperioden kom 
der store mængder nedbør, og på de arealer, 
hvor der var tilstrækkeligt kvælstof til rådig-
hed, fortsatte væksten af græsmarksplanterne 
til langt hen i vinterperioden. Det skabte en 
betydelig risiko for alvorlige udvintringsska-
der, som kan forårsages af sneskimmel (Fusa-
rium), hvis der kommer et længerevarende 
snedække. Enkelte steder forsøgte landmænd 
at gennemføre en afpudsning eller at tage slæt 
i sidste halvdel af december, hvor græsset var 
blevet 20 til 30 cm højt, men på de fleste area-

Tabel 10. Udbytte af knold- og rodfrugter til 
salg

Mio. hkg

1950-
5� �001 �00� �00� �00� �005 �006 �0071)

Fabriksroer ��,6 �1,5 ��,9 �8,6 �8,� �7,6 ��,1 ��
Kartofler 19,1 15,� 15,0 1�,1 16,� 15,8 1�,6 15,�

1) Foreløbige tal.
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ler var det umuligt at køre i marken på grund 
af de store mængder nedbør. Heldigvis kom 
der ikke større mængder sne, og de meget lave 
temperaturer i den sidste del af vinteren med-
førte kun få skader på græsmarksplanterne i 
vinterperioden, der har været relativt kort.
 Græsvæksten er begyndt meget tidligt, og 
de første slæt af græs og kløvergræs er hø-
stet i begyndelsen af maj. Trods en del ”vin-
tergræs”, det vil sige græs, som er produceret 
igennem vinterperioden, har foderværdien af 
første slæt været tilfredsstillende høj. Efter 
en kort periode med tørke efter første slæt 
er der kommet rigeligt med nedbør igennem 
sommer- og efterårsperioden. Da temperatu-
ren også har været relativt lav i denne del af 
vækstperioden, har der i en stor del af vækst-
sæsonen været optimale vækstvilkår for pro-
duktion af kløvergræs.
 På mange arealer er der taget fire eller fem 
slæt i kløvergræs med tilfredsstillende kva-
litet. Udbytteniveauet har været meget højt, 
især på de arealer, hvor kløvergræsset er ble-
vet etableret i efterårsperioden.
 I foråret �007 har der kun været få angreb 
af stankelbenlarver.
 Majs. Arealet med majs er fortsat udvidet 
til �007. Hovedparten af majsen er sået i sid-
ste halvdel af april og i begyndelsen af maj. 
Fremspiringen har været hurtig og tilfredsstil-
lende de fleste steder. I nogle marker er maj-
sen spiret frem over en længere periode på 
grund af de tørre forhold i april og i begyndel-
sen af maj. Majsen har udviklet sig hurtig i det 
varme vejr i maj og juni og har i slutningen af 
juni været to uger længere fremme i udvik-
lingen end normalt. Stormen i slutningen af 
juni har bevirket udbredt lejesæd i majsen i 
den sydlige halvdel af landet, men planterne 
har rejst sig igen i de nederste knæ. De store 
nedbørsmængder i juli og august har forhalet 
udviklingen og har medført udbredt kvælstof-
mangel på de letteste jordtyper. Bestøvnin-
gen har gennemgående været god. I enkelte 
marker har bestøvningen dog været meget 
mangelfuld med en dårlig kolbeudvikling til 
følge. 
 Fra omkring slutningen af august har der 
været angreb af svampen Kabatiella zeae, også 
kaldet ”øjepletsvampen”. Angreb har først og 

fremmest optrådt i marker med forfrugt majs 
og samtidig reduceret jordbearbejdning. Smit-
stoffet overlever på planterester af majs.
 Høsten er startet tidligt fra midten af sep-
tember, og der er høstet store udbytter af en 
god kvalitet. En del af majsen er høstet som 
kolbemajs og kernemajs, og med den inte-
resse, der i praksis er for kernemajs, forven-
tes der et større areal med denne afgrøde i de 
kommende år. 

Raps
Vinterraps. Etableringen af vinterraps lyk-
kedes godt de fleste steder, og afgrøden ud-
viklede sig meget kraftigt i det udsædvanligt 
varme efterår �006. På trods af dette, har der 
de fleste steder ikke været problemer med 
overvintring af vinterrapsen i vinteren �006 
til �007.
 Fra omkring 10. juni og altså relativt sent 
har angreb af knoldbægersvamp været syn-
lige i mange marker, og i en del marker har 
der været tale om ret udbredte angreb. Dette 
er overraskende på baggrund af det tørre vejr 
under blomstring. Årsagen vurderes at være 
en meget sen smitte med knoldbægersvamp. 
Grundet det milde efterår har svampen rod-
halsråd (Phoma) været mere udbredt end nor-
malt.

Tabel 11. Udbytte af grovfoderafgrøder

Mio. a.e.

�001 �00� �00� �00� �005 �006 �0071)

Græsmarksafgrøder
Græs i omdrift 17,5 15,1 1�,� 1�,9 19,1 �0,� ��,0
Græs uden for 
omdrift 6,� 5,9 5,7 5,� 5,6 5,8 5,5
Ital. rajgr. efterafgr. 1,6 1,6 0,6 0,8 0,7 0,8 0,7
Slæt af udlæg o. 
lign. 1,0 1,� 0,5 0,6 0,� 0,� 0,�
Græs i alt �6,� ��,0 �1,� �0,7 �5,6 �7,1 �9,5

Øvrige ensileringsafgrøder
Majs 7,� 9,6 11,� 11,6 1�,� 1�,9 1�,7
Lucerne 0,� 0,� 0,� 0,� 0,� 0,� 0,�
Helsæd, korn 6,6 6,1 5,7 5,� �,9 �,� �,0
Afgræsnings- og 
ensileringsafg. i alt �0,6 �0,0 �8,� �7,8 ��,1 ��,5 �6,5

Foderroer
Foderroer 1,6 1,� 1,0 0,8 0,6 0,5 0,5
Roetop 0,� 0,� 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Grovfoder i alt ��,5 �1,� �9,6 �8,6 ��,7 �5,0 �7,0

1) Foreløbige tal.
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Frøafgrøder mv.
Markfrø. Som det fremgår af tabel 6, har det 
samlede areal med frø til udsæd været på cirka 
86.000 ha, inklusive spinat og andre havefrø-
afgrøder. Det samlede areal med frøgræs har 
været på 79.�50 ha mod 9�.0�� ha i �006. Ud-
bytterne i kg pr. ha er også væsentligt lavere, 
nemlig cirka 950 kg pr. ha i �007 mod cirka 
1.�00 kg pr. ha i �006. I forhold til en normal 
høst ligger høsten �007 i gennemsnit cirka 18 
procent lavere.
 Fra efteråret �006 var afgrøderne kraftige 
og fortsatte på grund af det milde efterår væk-
sten til langt ind i november. I april er afgrø-
derne startet normalt, men fra slutningen af 
april og langt ind i maj har afgrøderne været 
meget tørkeprægede. I juni har bestøvningen 
af afgrøderne været dårlig på grund af ned-
børsmængder på 1�0 mm i Jylland og 1�0 
mm på Øerne eller næsten tre gange normalt. 
Det ugunstige vejr er fortsat under høsten i 
juli og august. Det har resulteret i store tab i 
forbindelse med høsten.
 Alm. rajgræs har givet et udbytte, der lig-
ger cirka 17 procent under normaludbyttet, 
mens hybrid rajgræs og ital. rajgræs ligger 
henholdsvis �� og 1� procent under normal-
udbyttet. Rajgræsserne har været præget af 
forårstørken, og i mange marker har der været 

et stort spild i forbindelse med høst på grund 
af kraftige regn- og/eller haglbyger.
 Kronrust har været ret udbredt i mange 
marker, og fra midten af juni er der set sort-
rust i nogle marker.
 Rødsvingel har været meget tørkepræget 
i april/maj, og derfor er der vækstreguleret 
mindre end normalt. Det er i kombination med 
de store nedbørsmængder i sommerperioden 
en af årsagerne til den kraftige lejesæd under 
blomstringen. Der er derfor høstet en let vare, 
og udbytterne er cirka �� procent mindre end 
normalt.
 Engrapgræs er normalt meget følsomt over 
for forårstørke og har også været præget af 
denne i maj, hvor der har været kraftige an-
greb af rust. Høsten har været meget besvær-
lig på grund af store nedbørsmængder efter 
skårlægning. Udbyttet er cirka 11 procent 
mindre end normalt.
 Hvidkløver er den art, hvor vejrforholdene 
har givet anledning til det største udbyttetab. 
Udbyttet har kun været cirka �5 procent af 
en normal høst. På grund af det dårlige vejr 
i juni og juli har bierne ikke kunnet arbejde 
optimalt, og bestøvningen har derfor været 
dårlig. Høsten har været vanskelig på grund 
af nedbør, og en del marker er opgivet.
 Strandsvingel og hundegræs har klaret sig 
relativt godt med henholdsvis 9� og 9� pro-
cent af normaludbyttet.
 Den økologiske frøproduktion har dækket 
cirka �.�00 ha i �007. Udbytterne er i gen-
nemsnit 16 procent under et normalt udbytte. 
De væsentligste arter: Alm. rajgræs, som lig-
ger 19 procent lavere end normalt. Hvidkløver 
og rødkløver ligger cirka 70 procent under et 
normalt udbytte. Timothe og hundegræs træk-

Et er at udføre forsøg, noget andet er at få re-
sultaterne nyttiggjort i praksis, og ikke mindst 
at følge op på, om de anbefalinger, der bygger 
på forsøgsresultaterne, også er rigtige i egen 
mark. (Foto: Carl Åge Pedersen, Landscen-
tret, Planteproduktion).

Tabel 12. Udbytte af raps og ærter

Mio. hkg

�001 �00� �00� �00� �005 �006 �0071)

Vinterraps �,0 �,1 �,5 �,7 �,� �,� 5,8
Vårraps 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0
Bælgsæd 1,1 1,� 1,� 0,8 0,5 0,� 0,�

Gennemsnitsudbytte, hkg pr. ha
Vinterraps �8,0 �6,9 ��,8 �8,6 �1,0 ��,9 ��,9
Vårraps 15,6 16,0 �0,1 �6,� 19,6 19,6 �8,�
Bælgsæd �5,� �7,1 �9,8 �6,� ��,5 �0,7 �7,9

1) Foreløbige tal.
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ker gennemsnittet op med henholdsvis �� og 
�5 procent over normaludbyttet.
 Markært. Arealet med markært er endnu 
en gang faldet markant. I �007 har der således 
kun været cirka �.000 ha med markært til mo-
denhed i Danmark, hvilket svarer til en hal-
vering i forhold til �006. Som det er tilfældet 
med vårsæden, har også etableringen af mark-
ært været vellykket i det lune og tørre forår. 
Høstudbyttet ligger for markært lidt højere i 
�007 end det skuffende udbytte i �006.

Det samlede høstudbytte
Det forventede samlede høstudbytte for �007 
er vist i tabel 1�. Udbytterne af korn og bælg-
sæd er foreløbigt gjort op af Danmarks Sta-
tistik, mens halmudbyttet og udbytterne af 
rodfrugter og græsmarksafgrøder er skønnet 
af Landscentret, Planteproduktion. Bemærk, 
at udbytterne er gjort op i afgrødeenheder. 
For korn og markærts vedkommende er der 
anvendt de omregningsfaktorer, der p.t. er 
gældende. Derfor er tallene for 198� lavere 
end Danmarks Statistiks opgørelse.
 Man skal være opmærksom på, at tabel 
1� ikke indeholder udbyttet af frø til udsæd 
og grønsager. Det er kun de bjærgede halm-
mængder, der er vist. Det svarer normalt til 
cirka 50 procent af den samlede produktion. 
Skønnet er dog særdeles usikkert. Det for �007 
viste halmudbytte bygger på en prognose, 
Landscentret, Planteproduktion har udsendt 

den �9. august. Den er udarbejdet, fordi der 
på grund af det meget drilagtige høstvejr har 
været en udbredt frygt for, at der ikke skulle 
være halm nok til alle formål. Denne frygt er 
delvis blevet bekræftet, idet det bjærgede ud-
bytte har været næsten 10 procent mindre end 
det relativt lave udbytte i �006.
 Det samlede høstresultat er igen i år væ-
sentligt under det, som bør kunne opnås i et 
normalt høstår. Det er primært kornafgrøder-
ne, der har skuffet. En væsentlig årsag til det 
lave udbytte, der er opnået ved høst �007, er 
tørken i foråret og angreb af havrerødsot i vin-
terhvede og vinterbyg. Dertil kommer så tab 
i høst som følge af de meget store nedbørs-
mængder.
 Den dårlige høst i Danmark og andre ste-
der har imidlertid fået verdens kornlagre til at 
svinde ind, hvilket har resulteret i relativt høje 
priser på årets høst.

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

Mio. a.e.

198� �001 �00� �00� �00� �005 �006 �0071)

Korn, kerne 9�,6 9�,� 86,8 89,7 88,5 91,7 85,5 80,9
Korn, halm�) 9,0 6,� 6,8 6,� 5,7 6,0 5,5 5,0
Bælgsæd �,8 1,� 1,6 1,� 1,0 0,6 0,� 0,�
Raps 8,5 �,6 �,7 6,0 8,0 5,8 7,� 10,1
Rodfrugter �8,7 1�,5 1�,� 10,6 10,8 10,� 8,7 9,�
Græsmarks-
afgr. �7,8 �0,6 �0,0 �8,� �7,8 ��,1 ��,5 �6,5
I alt 179,� 157,5 151,1 15�,� 151,8 156,5 15�,0 15�,0

1) Foreløbige tal. �) Bjærget halmmængde.
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Vinterbyg – sorter

Nye sorter sætter dagsordenen

Den nye seksradede sort Karioka har givet 
det største udbytte i årets landsforsøg med 
vinterbygsorter. Karioka har givet 15 procent 
mere end målesortsblandingen. Sidste års 
højestydende sort blandt de toradede, Tasma-
nien, har sammen med den nye sort Zephyr 
givet størst udbytte blandt de toradede sorter. 
Begge har givet 11 procent mere end måle-
sortsblandingen. I tabel 1 ses forholdstal for 
udbytte fra de seneste fem års landsforsøg 
med sorter af vinterbyg.
 Der har i �007 været stor forskel på mer-
udbytterne for svampebekæmpelse mellem 
sorterne i sortsforsøgene. Merudbytterne va-
rierer mellem 1,� og 11,9 hkg pr. ha og ligger, 
bortset fra enkelte sorter, på et noget højere 
niveau end i �006. Resultaterne af disse for-
søg fremgår af tabel �.
 Prøver fra landsforsøgene med vinterbyg-
sorter i �006 er analyseret for indholdet af 
foderenheder til svin. Der blev høstet flest fo-
derenheder til svin pr. ha i sorten Tasmanien. 
Blandt de dyrkede sorter blev der høstet de 
største udbytter, målt i foderenheder til svin 
pr. ha, i Carola og Amarena.

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, såvel igennem 
flere år som uden svampebekæmpelse,

•  kun er lidt modtagelig for meldug, 
skoldplet, bygbladplet og bygrust,

•  er blandt de stråstive sorter, således at 
der ikke er behov for vækstregulering.

Strategi

Yderligere informationer om  
vinterbygsorter findes på  
www.SortInfo.dk 
herunder også faciliteten SortsValg, der 
giver hjælp til at finde den bedste sort til 
egen bedrift.

Læ
sm

ere

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

Vinterbyg �00� �00� �005 �006 �007

Blanding1) 100 100 100 100 100
Carola�) 109 101 106 105 109
Campanile 105 98 10� 10� 107
Saffron 107 97 10� 106
Himalaya 106 100 100 99 100
Chess 10� 101 107 10� 100
Lonni�) 10� 107 111 11�
Amarena�) 10� 108 107 109
Jeopardy 100 10� 10� 100
Fridericus�) 107 105 111
Dolphin 10� 10� 10�
Cressida 100 10� 10�
Accenture 10� 10� 99
Pelican�) 109 11�
Laverda�) 108 11�
Tasmanien 109 111
Anisette 10� 108
NSL 0�-8�9�B 10� 108
Finlissa 101 108
Yatzy 101 105
Wintmalt 99 10�
CB 0��57-0�0� 99 10�
Hobart 10� 101
Sabine 106 100
Karioka�) 115
Yoole�), �) 111
Zephyr 111
PAJ 60�-571�) 110
Highlight�) 109
NSL 0�-8�77 109
CPB-T B8� 109
SJ 0�7��5 109
NSL 0�-8��8 108
Br66�7d5�) 107
Ajour 106
Merlot�) 105
Br.67�8i5�) 10�
Mikado 10�
AC 99/078/�� 10�
Ceb 05�0� 95

1)  2003: Hanna, Clara, Rafiki, Ludo; 2004: Himalaya, Clara, Rafiki, 
Ludo; 2005: Himalaya, Clara, Dolly, Ludo; 2006: Himalaya, 
Chess, Dolly, Ludo; 2007: Chess, Dolly, Himalaya, Jeopardy.

�) 6-radet.
�) Hybrid.
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Vinterbyg – gødskning

Svovlsur ammoniak mod manganmangel

Placering af svovlsur ammoniak ved såning 
af vinterbyg i efteråret �006 har haft god ef-
fekt mod manganmangel. Resultaterne af to 
forsøg, gennemført i �007, bekræfter således 
resultaterne af to tilsvarende forsøg i �006. 
Forsøgene viser, at placering af �0 kg kvæl-
stof pr. ha i svovlsur ammoniak ved såning 
kan være et stærkt alternativ til sprøjtning 

med manganholdige midler to til tre gange om 
efteråret på arealer, der er kraftigt disponeret 
for manganmangel. Forsøgsgrundlaget er dog 
endnu beskedent. 
 Vinterbygsorter har forskellig følsomhed 
over for manganmangel. I to forsøg i �007 er 
der afprøvet forskellige vinterbygsorters føl-
somhed over for manganmangel. Der er op-
nået store forskelle i sorternes merudbytte for 
udsprøjtning af mangansulfat tre gange. At 
dømme ud fra seks års forsøg med vinterbyg-
sorter med og uden behandling med mangan-
sulfat er der store forskelle i sorternes følsom-
hed, men sorterne reagerer ikke ens hvert år. 
I �007 har sorten Lonni blandt de afprøvede 
sorter vist sig mest tolerant over for mangan-
mangel.

Fuldt udbytte kræver tilstrækkeligt 
med kvælstof
I tre forsøg i �007 har den optimale kvælstof-
mængde i gennemsnit været 151 kg kvælstof 
pr. ha, hvilket er på det normale niveau for 
vinterbyg. I enkeltforsøgene har behovet vari-
eret fra 118 til �05 kg pr. ha.

Manganmangel kan være helt ødelæggende i 
vinterbyg. I sporene, hvor jorden er kompri-
meret, er der mindre ilt, og derfor er jordens 
mangan mere tilgængeligt. (Foto: Torkild S. 
Birkmose, Landscentret, Planteproduktion).

Vælg manganbehandling 
efter behov

Manganmangel skal altid forebygges på 
arealer, hvor der tidligere er observeret 
manganmangel. Den anbefalede bekæm-
pelsesstrategi afhænger af, hvor kraftig 
manganmangel der normalt forekommer 
på arealet.

•  Moderat manganmangel: Sprøjt én 
gang med manganholdigt middel i 
vækststadium 11 til 1� (� til 5 bladsta-
diet) og gentag behandlingen, hvis af-
grøden er kraftig inden vinteren.

•  Stærk manganmangel: Sprøjt to gange. 
Første gang i vækststadium 11-1� (� 
bladstadiet) og igen tre uger senere. 
Gentag behandlingen, hvis afgrøden er 
kraftig inden vinteren, eller placer �0 
kg svovlsur ammoniak tilsat mangan 
ved såning af vinterbyg og supplér med 
én udsprøjtning af et manganholdigt 
middel.

•  Meget stærk manganmangel: Placer 30 
kg kvælstof i svovlsur ammoniak tilsat 
mangan ved såning og suppler med en 
til to mangansprøjtninger. Sprøjt alter-
nativt tre til fire gange med mangan-
holdige midler. Første gang i vækststa-
dium 11-1� (� bladstadiet).

Strategi
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Vinterbyg – sygdomme

God rentabilitet i at bekæmpe bygrust

I år har der været kraftige angreb af bygrust i 
mange vinterbygmarker, især i Chess og an-
dre modtagelige sorter. Bygrust er den mest 
tabsvoldende svampesygdom i vinterbyg. I 
årets forsøg med bygrust er der således op-
nået relativt store nettomerudbytter for svam-
pebekæmpelse. I forsøgene er bygrust dukket 
op relativt sent, så en enkelt behandling med 
halv dosis omkring skridning har været den 
optimale behandling.

Forsøgene har givet anledning til justeringer i 
svampemidlernes effekt mod bygrust.

Svampebekæmpelse i vinterbyg

En enkelt behandling med kvart til halv 
dosis omkring skridning vil oftest være 
tilstrækkelig.

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

Ved højt smittetryk af meldug og skold-
plet anvendes kvart dosis.

Kun ved tidlige og udbredte angreb af 
bygrust anbefales yderligere en tidlig 
sprøjtning omkring vækststadium �� (� 
knæ udviklet).

Strobilurinholdige løsninger anbefales. 
Det vil sige Amistar + andet middel, 
Opera eller Acanto Prima. Sidstnævnte 
anbefales ikke ved megen bygrust.

Mange midler kan anvendes som blan-
dingspartner til Amistar. Vælg blandings-
partner med god effekt mod de fremher-
skende sygdomme.

Der er ikke fundet resistens hos bygrust, 
bygbladplet og skoldplet mod strobiluri-
ner. Der kan dog i nogle marker forekom-
me tilfælde af resistens hos bygmeldug 
mod strobiluriner. 

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

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

Læ
sm

ere

Der har været god rentabilitet i at bekæmpe 
bygrust i årets forsøg. (Foto: Ghita Cordsen 
Nielsen, Landscentret, Planteproduktion).
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Sortsforsøg
Årets landsforsøg med vinterbygsorter har 
omfattet i alt �9 sorter. Det er en stigning på 
tre sorter i forhold til �006. Alle sorter har lig-
get i den samme forsøgsserie. Derfor kan alle 
udbytter, registreringer og kvalitetsparametre 
sammenlignes direkte mellem alle sorterne. 
Der er dog kun gennemført fire af de ti anlagte 
forsøg, heraf de to med og uden bekæmpelse 
af bladsvampe. Det store antal kasserede for-
søg skyldes især angreb af havrerødsot, men 
også manganmangel og uensartet overvintring 
har haft betydning.
 I tabel � ses resultaterne af årets landsforsøg 
med vinterbygsorter. Der er som tidligere år 
anvendt en sortsblanding som målesort. Den 
har bestået af de toradede sorter Chess, Dolly, 
Himalaya og Jeopardy. I forhold til �006 er 
sorten Ludo skiftet ud med sorten Jeopardy. 
Udbyttet i sortsblandingen har været 65,0 hkg 
pr. ha i �007, hvilket er henholdsvis 5,6 hkg 
pr. ha og hele 10,0 hkg pr. ha mindre end i 
�006 og �005. De gennemførte forsøg har alle 
ligget i Jylland.
 De seksradede sorter har generelt givet et 
større udbytte end de toradede. Råproteinind-
holdet, der ses i den næstyderste kolonne til 
højre i tabel �, varierer fra 1�,5 procent i sor-
ten Himalaya til 10,� procent i sorten Cam-
panile. Indholdet af råprotein ligger dermed 
på samme niveau som i �006, hvor udbyttet 
også lå til den lave side. Relationen mellem 
det forholdsvis høje proteinindhold og et lille 
udbytte i �007 viser dermed betydningen af 
den fortynding, der ofte sker, når udbyttet sti-
ger.
 Der er i �007 gennemført to forsøg med og 
uden svampebekæmpelse. Resultaterne frem-
går af tabel �. Svampebekæmpelsen er afpas-
set til de mest udbredte svampesygdomme i 
vækstsæsonen og på de enkelte forsøgsste-
der. I begge forsøg er der kun gennemført én 
svampebekæmpelse. Den samlede mængde af 
svampemidler svarer til måltallet for svampe-
bekæmpelse i vinterbyg i Pesticidplan �00�-
�009, dvs. behandlingsindekset er 0,5.
 Der er opnået et merudbytte for den gen-
nemførte behandling i alle de afprøvede sorter. 
Det mindste merudbytte på 1,� hkg pr. ha er 

opnået i den seksradede sort Merlot, mens det 
største merudbytte på 5,9 hkg pr. ha er opnået 
i den toradede sort Sabine. Merudbytterne 
for svampebekæmpelse er i en del af sorterne 
noget større end i �006 forsøgene. Sygdoms-
angrebene i �007 har, især for bygrust, ligget 
noget over niveauet i �006. Som det fremgår 
af tabel �, er der god sammenhæng mellem 
de opnåede merudbytter og det registrerede 

Tabel 2. Vinterbygsorter, landsforsøg 2007, 
med svampebekæmpelse. (B1)

Vinterbyg

Hele landet

Udb. og 
merudb., 
hkg pr. ha

Fht. for 
udbytte

Pct. 
råprotein

Rumvægt, 
kg pr. hl

Antal forsøg 4 4 � 4
Blanding1) 65,0 100 11,� 68,�
Karioka�) 9,6 115 11,0 65,�
Pelican�) 9,1 11� 10,8 66,6
Lonni�) 7,9 11� 11,8 61,�
Laverda�) 7,8 11� 11,5 6�,5
Zephyr 7,� 111 10,9 68,7
Yoole�), �) 7,1 111 11,� 69,0
Fridericus�) 7,0 111 11,� 66,�
Tasmanien 6,9 111 11,� 6�,�
Carola�) 6,� 110 11,0 6�,5
PAJ 60�-571�) 6,� 110 11,� 6�,8
Highlight�) 6,0 109 11,� 66,5
Amarena�) 5,9 109 11,0 65,�
NSL 0�-8�77 5,7 109 11,� 69,�
SJ 0�7��5 5,6 109 10,8 67,9
CPBT B8� 5,6 109 11,� 68,8
Finlissa 5,5 108 10,9 68,�
NSL 0�-8�9�B 5,0 108 11,6 68,6
NSL 0�-8��8 5,0 108 11,� 70,1
Campanile �,9 108 10,� 69,0
Anisette �,9 108 11,5 67,�
Br.66�7d5�) �,8 107 11,� 6�,7
Saffron �,1 106 11,� 70,7
Ajour �,0 106 11,� 69,8
Yatzy �,5 105 11,5 67,�
Merlot�) �,1 105 11,1 67,0
Br.67�8i5�) �,1 10� 11,6 6�,5
Dolphin �,0 10� 11,� 69,7
Cressida 1,8 10� 1�,0 69,8
Wintmalt 1,� 10� 10,7 68,7
CB 0��57-0�0� 1,� 10� 11,8 68,9
AC 99/078/�� 1,� 10� 11,� 68,�
Mikado 1,1 10� 11,5 68,�
Hobart 0,7 101 11,� 68,�
Himalaya 0,� 100 1�,5 68,9
Chess 0,� 100 11,� 66,6
Jeopardy 0,� 100 11,1 68,6
Sabine -0,1 100 11,� 68,�
Accenture -0,7 99 11,� 69,5
Ceb 05�0� -�,5 95 1�,� 69,�
LSD 3,4

1) Himalaya, Chess, Dolly, Jeopardy. �) 6-radet. �) Hybrid.
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angreb af bygrust. Der er i de to forsøg opnået 
signifikante merudbytter for svampebekæm-
pelsen i alle de afprøvede sorter. 
 I figur 1 ses en grafisk afbildning af resul-
taterne af årets to landsforsøg med og uden 

Tabel 3. Vinterbygsorter med og uden svam-
pebekæmpelse. (B2) 
A: Ingen bekæmpelse af bladsvampe 
B: 0,25 liter Amistar + 0,25 liter Folicur pr. 
ha, udbragt på en gang. (BI = 0,50)

Vinterbyg

Procent dækning i A

Udbytte,
hkg kerne

pr. ha

Mer-
ud-

bytte
for 

sv.-be-
kæm-
pelse1)

byg-
rust

mel-
dug

skold-
plet

byg-
blad-
plet

A B B-A

Antal forsøg 2 2 2 2 2 2 2
Blanding�) � 0 0,0� 0,0� 50,9 57,� 6,�
Karioka�) 0,� 0 0 0,0� 6�,5 68,7 �,�
Yoole�) � 0 0 0 60,1 67,5 7,�
Lonni�) 0,� 0 0 0,01 6�,5 66,8 �,�
Highlight�) 0,08 0 0 0,0� 6�,� 66,7 �,�
Tasmanien 0,� 0 0,07 0,01 6�,5 66,6 �,1
Amarena�) 0,09 0 0 0,0� 6�,� 66 �,8
Carola�) 0,� 0 0 0,1 6�,� 65,8 1,�
Pelican�) 0,09 0 0,1 0,0� 6�,5 65,8 �,�
Laverda�) 0,08 0 0,01 0 6�,9 65,7 �,8
Zephyr � 0 0,� 0 58,5 6�,8 6,�
Fridericus�) 0,0� 0 0 0 6�,5 6�,7 �,�
Finlissa 1 0 0 0 60,1 6�,� �,�
PAJ 60�-571�) � 0 0 0,0� 57,7 6�,� 6,5
SJ 0�7��5 � 0 0 0 55,6 6�,� 7,7
Campanile � 0 0,0� 0,01 5�,8 6�,8 8,0
Merlot�) 0,1 0 0,1 0,� 61,5 6�,8 1,�
Br.66�7d5�) � 0 0,07 0,0� 56,8 6�,6 5,8
NSL 0�-8�77 � 0 0,1 0,0� 56 6�,� 6,�
CPBT B8� � 0 0 0 55,9 6�,� 6,�
NSL 0�-8�9�B 1 0 0,� 0 5�,6 61,9 7,�
Anisette � 0 0,0� 0,0� 55,6 61,� 5,8
NSL 0�-8��8 � 0 0 0 5�,8 61 6,�
CB 0��57-0�0� 1 0 0 0,0� 55,1 60,7 5,6
Wintmalt � 0 1 0 55,1 60,� 5,�
Br.67�8i5�) � 0 0,08 0 5�,1 60,1 6,0
Ajour � 0 0 0,01 5�,9 59,9 5,0
Cressida � 0 0,0� 0,0� 5�,6 59,7 5,1
Sabine 5 0 0 0,01 �7,� 59,� 11,9
Dolphin 1 0 0 0,01 55,6 59,� �,7
Saffron 0,8 0 0,� 0,0� 56,8 59,� �,�
Jeopardy � 0 0,07 0 �7,� 58,8 11,5
Yatzy 0,� 0 0,09 0 5�,� 58,7 �,�
Mikado � 0 0 0,0� 50 58,� 8,�
Chess � 0 0,01 0,0� �9,� 57,8 8,�
Accenture 0,5 0 0,5 0 5�,9 57,6 �,7
Himalaya 0,8 0 0,0� 0,01 5� 57,5 �,5
AC 99/078/�� 0,8 0 0,01 0,01 5�,8 57,5 �,7
Hobart � 0 0,0� 0,� 50 57,� 7,�
Ceb 05�0� � 0 0,08 0 �9 5�,9 �,9
LSD 3,4 3,4 ns

1) LSD for svampebekæmpelse: 0,8 hkg.  
�) Himalaya, Chess, Dolly, Jeopardy. �) 6-radet.

45 50 55 60 65 70 75
Blanding2)
Karioka1)

Yoole1)
Lonni1)

Highlight1)
Tasmanien
Amarena1)

Carola1)
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Laverda1)
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Fridericus1)
Finlissa

PAJ 603-5711)
SJ 047435
Campanile

Merlot1)
Br. 6647d51)

NSL 02-8277
CPBT B83

NSL 02-8293B
Anisette

NSL 03-8338
CB 03257-0202

Wintmalt
Br. 6728i5

Ajour
Cressida

Sabine
Dolphin
Saffron

Jeopardy
Yatzy
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Chess

Accenture
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Uden svampebekæmpelse
Nettoudbytte i behandlet

Omk. til udbringning
Omk. til svampemidler

1) Seksradet. 2) Himalaya, Chess, Dolly, Jeopardy

Sorter med og uden svampebekæmpelse

Hkg pr. ha.

Figur 1. Udbytte af vinterbygsorter med og uden 
svampebekæmpelse. Den lyseblå bjælke viser 
udbyttet, hvor der ikke er gennemført en svam-
pebekæmpelse. Den flerfarvede bjælke viser 
udbyttet, når der er behandlet med svampemid-
ler, som det fremgår af tabel 3. Den røde del af 
bjælken svarer til omkostningen til svampemid-
lerne, den gule del svarer til omkostningen til 
udbringning på 65 kr. pr. ha, når man selv står 
for arbejdet, og den mørkeblå del af bjælken vi-
ser nettoudbyttet. Det har kun været rentabelt at 
gennemføre behandlingen i de sorter, hvor den 
mørkeblå bjælke er længere end den lyseblå.
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svampebekæmpelse i vinterbygsorter. I figu-
ren er illustreret økonomien i den gennemfør-
te bekæmpelse. I �8 af de i alt �0 afprøvede 
sorter er der opnået et positivt nettomerud-
bytte for den gennemførte svampebekæm-
pelse.

Foderværdi i vinterbygsorter 2006
I årene �00� til �005 blev der i samarbejde 
med Landscentret Svin gennemført en un-
dersøgelse af, om der er forskelle i indholdet 
af foderenheder mellem forskellige sorter af 
vinterhvede, vårbyg og vinterbyg. På bag-
grund af de lovende resultater blev der ana-
lyseret prøver af i alt 18 sorter af vinterbyg 
fra landsforsøgene i �006. Der blev analyse-
ret prøver fra tre lokaliteter, hvor der var op-
nået normale udbytter, dvs. de var ikke stærkt 
præget af tørke, sygdomme eller tilsvarende. 
Det skulle sikre, at analyserne med størst mu-
lig sikkerhed viser forskelle i sorternes kva-
litet. Der vil også blive analyseret prøver fra 
høst �007. Analyseresultaterne fra årets høst 
vil blive publiceret på et senere tidspunkt, når 
foderværdisanalyserne foreligger. Analysere-
sultaterne fra høst �006 er præsenteret i tabel 
�.

Supplerende forsøg med vinterbyg-
sorter
Udover landsforsøgene er der i �007 gennem-
ført ni supplerende forsøg med syv af de af-
prøvede sorter. Sorterne er udvalgt af de loka-
le planteavlskonsulenter som særligt interes-
sante, enten fordi de har en stor udbredelse, 
eller fordi de er nye og lovende på markedet.
 Udbyttet i de supplerende forsøg har i gen-
nemsnit ligget lidt under udbyttet i lands-

Tabel 4. Vinterbygsorternes rangering i forhold til udbyttet af foderenheder, FEsv pr. ha, 
landsforsøg 2006

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

Fht. for 
udbytte

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

Antal forsøg 3 3 9 9 9 9
Blanding1) 10�,7 10�,5 11,7 69,� 100 70,6 7.�9� 7.�78
Tasmanien 10�,7 10�,8 10,8 65,7 109 77,� 8.006 8.01�
Sabine 10�,9 10�,6 11,� 68,8 106 7�,9 7.857 7.8�5
Pelican�) 101,9 10�,� 10,7 66,� 109 76,8 7.8�6 7.857
Anisette 10�,8 10�,5 11,� 68,7 10� 7�,7 7.7�� 7.70�
Lonni�) 98,8 99,5 11,� 6�,� 111 78,0 7.706 7.761
Carola�) 10�,6 10�,7 10,9 66,� 105 7�,1 7.677 7.68�
Fridericus�) 10�,5 10�,6 11,6 67,� 105 7�,0 7.659 7.666
Accenture 106,5 106,1 11,� 70,5 10� 71,8 7.6�7 7.618
Dolphin 105,5 105,� 11,0 70,7 10� 7�,� 7.6�8 7.616
NSL 0�-8�9�B 10�,6 10�,6 11,5 69,7 10� 7�,0 7.6�6 7.6�6
Jeopardy 105,1 105,0 10,9 69,6 10� 7�,6 7.6�0 7.6��
Amarena�) 101,� 101,6 10,8 66,6 107 75,� 7.6�5 7.6�0
Wintmalt 107,� 106,8 10,7 69,8 99 70,1 7.5�9 7.�87
Chess 10�,7 10�,7 11,0 67,9 10� 7�,1 7.�77 7.�77
Melissa 10�,9 10�,8 10,7 66,7 101 71,� 7.�69 7.�6�
Campanile 10�,6 10�,0 10,� 70,� 10� 7�,� 7.�18 7.��7
Hobart 101,� 101,8 11,1 69,� 10� 71,7 7.�70 7.�99
Himalaya 10�,� 10�,5 1�,� 69,7 99 69,7 7.�07 7.�1�
LSD 2,1 1,7

1) Himalaya, Chess, Dolly, Ludo. �) 6-radet.

Tabel 5. Vinterbygsorter 2007, 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

skold-
plet

Antal forsøg 7 7 7 8 9 8
Blanding�) � 0,6 0,� 0 57,7 100 1�,�
Lonni�) 0,� 0,� 0 1 6,6 111 1�,�
Tasmanien 0,� 0,� 0,0� 1 5,5 110 1�,�
Fridericus�) 0,05 0,� 0 0 �,8 108 1�,�
Amarena�) 0,06 0,8 0,0� 1 �,6 108 1�,�
Himalaya 0,� 0,� 0,6 0 1,� 10� 1�,�
Chess � � 0,09 0 0,5 101 1�,1
Jeopardy � 1 0,1 0 -1,6 97 1�,�
LSD 3,8

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.  
�) Himalaya, Chess, Dolly, Jeopardy. �) 6-radet.
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forsøgene. I de supplerende forsøg har den 
seksradede sort Lonni og den toradede sort 
Tasmanien, der begge ligger højt i udbytte i 
landsforsøgene, været de højestydende. I de 
supplerende forsøg ligger sorterne rangeret 
efter udbytte i stort set samme rækkefølge 
som i landsforsøgene.
 To af de supplerende forsøg er gennemført 
med og uden svampebekæmpelse. Svampe-
bekæmpelsen fremgår af tabel 6 og svarer 
til den, der er anvendt i landsforsøgene. Der 
er opnået noget større merudbytter i denne 
forsøgsserie end i landsforsøgene, hvilket 
sandsynligvis hænger sammen med kraftige 
angreb af bygrust, især i det ene forsøg.

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 Plantedi-
rektoratet, Afdeling for Sortsafprøvning, Tys-
tofte.

Tabel 7 viser, at der kun er fire dages forskel 
i modenhedstidspunktet mellem den tidligste 
sort Ceb 05�0� og den sildigste sort Cressida. 
Det gennemsnitlige modningstidspunkt er ni 
dage tidligere end i �006. Strålængden vari-
erer meget fra 6� cm i sorten AC 99/078/�� til 
105 cm i sorten Highlight. Der er forholdsvis 
store forskelle i tendensen til lejesæd, men i 
alle sorter er der i �007 konstateret lejesæd 
i observationsparcellerne. Sorterne Karioka, 
Lonni og Zephyr, der alle er blandt de hø-
jestydende i landsforsøgene, har haft størst 
tendens til lejesæd i �007. Der er ligeledes 
konstateret stor forskel i tendensen til ned-
knækning af strå. I �007 er der dog konstate-
ret nedknækning af strå i alle sorter. Højeste 
karakter for denne egenskab i �007 er 8 til 
sorten PAJ 60�-571. Karakteren for nedknæk-
ning af aks varierer fra 1 i sorterne Campa-
nille, Dolpin og Wintmalt og helt op til 8 i 
sorten NSL 0�-8��8.
 Sygdomsangrebene i observationsparcel-
lerne har varieret en del. Meldugangrebene 
har ligget noget under niveauet fra �006 og 
varierer fra 0,01 procent dækning i sorterne 
Br.66�7d5, Laverda og Br.67�8i5 til 10 pro-
cent dækning i sorten Saffron. Angrebene af 
bygrust har til gengæld, ligesom i landsforsø-
gene, ligget noget over niveauet fra �006 og 
varieret fra 0,01 procent i flere sorter til 28 
procent dækning i sorten Sabine, der også var 
hårdest ramt i �006. Angrebene af skoldplet 
har været forholdsvis svage i �007. Bedøm-
melserne varierer fra 0,01 procent dækning 
i sorterne Amarena og Lonni til 6 procent 
dækning i sorten Wintmalt, der ligeledes var 
hårdest angrebet i �006. Angrebene af byg-
bladplet har varieret fra 0,01 procent dækning 
i sorterne Accenture, Laverda og Saffron til 
6 procent dækning i sorten Karioka. Ende-
lig har angrebene af Ramularia været knap 
så udbredte som i �006. Angrebsgraden for 
Ramularia varierer fra 0,1 procent dækning i 
hybridsorten Yoole til 16 procent dækning i 
sorten Br.66�7d5.
 Ved valg af vinterbygsort er udbyttestabi-
litet gennem flere år en af de egenskaber, der 
bør lægges størst vægt på, især når afgrøde-
prisen er høj. I tabel 8 er præsenteret gennem-
snittet af forholdstallene for udbytte igennem 

Tabel 6. Vinterbygsorter med og uden svampe-
bekæmpelse, supplerende forsøg 2007. (B4) 
A: Uden bekæmpelse af bladsvampe 
B: 0,2 liter Folicur EC 250 + 0,125 liter 
Amistar + 0,3 liter Opera pr. ha, udbragt ad 
to gange (BI = 0,6), eller 0,5 liter Opera pr. 
ha, udbragt på en gang. (BI = 0,5)

 Vinterbyg

Procent dækning i A

Udbytte,
hkg pr. ha

Mer-
udb. 
for 

svam-
pe-
be-

kæmp.

byg- 
rust

mel- 
dug

skold- 
plet

byg- 
blad- 
plet

A B B-A1)

Antal forsøg 2 2 2 2 2 2
Blanding�) 10 � 0 � �6,� 56,� 9,9
Tasmanien � � 0 � 5�,8 59,8 7,0
Fridericus�) � � 0 � 5�,5 58,� 5,7
Lonni�) 0,6 1 0 � 5�,8 57,9 5,1
Himalaya � � 0 � 50,� 57,6 7,�
Chess 11 1 0 7 �5,5 5�,8 9,�
Amarena�) 0,1 � 0 1� �8,8 5�,8 5,0
Jeopardy 1� � 0 � �1,� 51,� 10,1
LSD ns ns ns

1) LSD for svampebekæmpelse: 3,7 hkg pr. ha. 
�) Himalaya, Chess, Dolly, Jeopardy. �) 6-radet.
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de seneste to til fem år for de sorter, der har 
været med i perioden. Resultaterne i tabel 7 
sammenholdt med resultaterne i tabel 1 giver 
et hurtigt overblik over, hvordan sorterne har 
klaret sig igennem flere års dyrkning.
 Det fremgår af tabel 9, at ti sorter af vinter-
byg har dækket mere end 1 procent af udsæd-
salget. De to mest solgte sorter har alene ud-
gjort 60 procent af det samlede salg af udsæd.

Udbytte mod nye mål, vinterbyg
Til høst �006 blev der startet en ny forsøgs-
serie under overskriften ”Udbytte mod nye 
mål, vinterbyg”. Tilsvarende forsøgsserier 
blev startet i vinterhvede og vårbyg. Forsø-
gene er gentaget til høst �007. Formålet med 
forsøgene er at belyse, hvilke udbytter der 
kan opnås via en optimal kombination af alle 
indsatsfaktorer ved dyrkning af korn. I for-

Tabel 7. Egenskaber for vinterbygsorter 2007

Vinterbyg

Observationsparceller �007 Grøn Viden nr. ��0

Dato  
for 

moden- 
hed

Strå- 
længde, 

cm

Kar. for 
leje- 
sæd1)

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

fast- 
hed

Korn- 
vægt

Sorte-
ring

strå aks meldug byg- 
rust

skold- 
plet

byg-
 bladplet

Ramu-
laria

Antal forsøg 4 5 5 2 2 9 18 10 12 11
Blanding�) �/7 6� 1,� �,5 1 1 11 0,0� 0,� �,�
AC 99/078/�� �/7 6� 1,6 � � 1,� �,7 � 1,1 11
Accenture 6/7 6� 1 � 6 1,6 �,8 �,� 0,01 �,5
Ajour �/7 67 �,� 6 � 0,5 8 0,0� 1,� �,7
Amarena�) 5/7 81 1,� 5,5 �,5 0,6 0,01 0,01 �,� 1,5
Anisette �/7 6� 1 � 1 1,5 8 0,0� 0,5 �,1 6 8 7
Br.66�7d5�) �/7 79 1,6 6 6 0,01 15 0,� 0,09 16
Br.67�8i5�) 5/7 80 1,6 5 � 0,01 1� 1 0 9
Campanile 6/7 7� 1,� 1,5 � �,9 1� 0,06 0,� 11
Carola�) 5/7 8� �,� 6 �,5 �,1 0,08 0,0� 5 �,7
CB 0��57-0�0� �/7 78 1,� �,5 5 0,06 �,� 0,1 0,8 7
Ceb 05�0� �/7 77 � 5 7,5 0,6 1,8 1 1,5 10
Chess 5/7 7� �,� �,5 �,5 0,5 15 0 �,7 �,9 6 7 �
CPBT B8� �/7 7� 1,� � 6 �,� 9 0,� 0,1 �
Cressida 7/7 79 1,� � �,5 0,1 5 0,09 �,� �,� 6 8 7
Dolphin 5/7 71 1 �,5 1 1 7 0,5 0,8 �,9
Finlissa 6/7 75 �,6 5 �,5 0,� �,� 0,� 0,07 �,1
Fridericus�) 5/7 8� 1,� 6 �,5 0,� 0,� 0,0� 0,0� �,5
Highlight�) 6/7 105 �,8 5,5 �,5 0,7 0,06 0,0� 1,7 1,1
Himalaya 5/7 66 1,� �,5 � 1,8 1,6 0,0� 0,� 7 6 8 �
Hobart �/7 68 �,� �,5 5 1,1 1� 0 �,9 5 7 5 �
Jeopardy 5/7 66 1 �,5 � 0,5 �1 0,0� 0,5 1,5 6 8 7
Karioka�) �/7 8� � 6 � 1,8 0,01 0,� 6 �,�
Laverda�) 5/7 76 1,� 5 5,5 0,01 0,0� 0,� 0,01 �,9
Lonni�) 5/7 85 �,6 5 �,5 1 0,� 0,01 0,1 1,6
Merlot�) 6/7 9� 1 � 5 0,� 0,01 0,� �,5 0,�
Mikado 5/7 6� � � � 1 1� 0,06 �,7 �,1
NSL 0�-8�77 6/7 70 1,6 5 1,5 5 7 0,6 �,7 0,6
NSL 0�-8�9�B �/7 75 �,6 �,5 �,5 0,7 1� 1,� 0,� 8
NSL 0�-8��8 �/7 67 � � 8 1,1 �,� �,� 1,1 6
PAJ 60�-571�) 5/7 88 �,� 8 �,5 �,8 8 0,9 �,1 1,6
Pelican�) 6/7 85 1 5,5 �,5 1,� 0,0� 0,� 5 1,8
Sabine 6/7 71 �,6 �,5 � 0,07 �8 0,0� 0,7 �,� 5 5 �
Saffron 6/7 68 1 � �,5 10 1,7 �,1 0,01 �
SJ 0�7��5 6/7 68 �,8 6 6 0,06 1� 0,1 0,� �,�
Tasmanien 5/7 68 �,� 5 � 0,� �,7 0,0� 1,� 7 7 � 1
Wintmalt 6/7 7� �,� � 1 1,� �,9 6 0,� 1,�
Yatzy 5/7 60 1,6 5 1,5 1,� �,6 �,� �,5 �,8 8 8 7
Yoole�) �/7 81 1,8 6 7 0,6 1� 0 0,07 0,1
Zephyr 6/7 76 �,� � �,5 �,8 9 0,7 0,1 �,5

1) Skala 1-10. �) Skala: 1-9, 1 = lave værdier. �) Himalaya, Chess, Dolly, Jeopardy. �) 6-radet.



�1

Vinterbyg

søgene belyses syv til otte forskellige dyrk-
ningsstrategier
 I forsøgsserien med vinterbyg er der i �007 
afprøvet syv strategier. Udgangspunktet (stra-
tegi 1) er dyrkning i forhold til de politisk 
fastsatte regler og målsætninger, der gælder 
for dansk planteproduktion. Det gælder kvæl-
stofmængder i henhold til normerne, og ind-
satsen af pesticider skal overholde måltallet 
i Pesticidplan �00�-�009. Denne dyrknings-
strategi sammenlignes med mere intensive 
dyrkningsstrategier, hvor der alene satses på 
et stort udbytte i enten hkg pr. ha eller i kr. 
pr. ha. I vinterbyg indgår der en toradet og en 
seksradet sort med et højt udbyttepotentiale. 
Endelig afprøves en discount dyrkningsstra-
tegi. Her anvendes sorten Himalaya, der har 
en af de bedste resistensprofiler på markedet.
 I strategi � satses der på at nå et stort ud-
bytte i en seksradet sort for at belyse udbyt-
tepotentialet i vinterbyg. Der gødes i forhold 
til afgrødens behov, fastlagt ud fra en N-min 
analyse, udtaget om foråret. Indsatsen over 
for svampe fastlægges ud fra sortens resi-

stensprofil, og der gennemføres en vækstre-
gulering. 
 I strategi � etableres en toradet sort, der gø-
des efter behov i henhold til N-min, og der 
satses på en økonomisk optimering ud fra sor-
ten, men uden restriktioner i øvrigt. 
 I strategi � gødes som i strategi � og �, 
mens svampebekæmpelsen i den seksradede 
sort fastlægges i løbet af vækstsæsonen under 
hensyntagen til data fra Registreringsnettet. 
 Strategi 5 svarer til � med den undtagelse, 
at sorten er toradet, og at svampebekæmpel-
sen sker under hensyntagen til sortens resi-
stensprofil og er fastlagt på forhånd. 
 Strategi 6 fastlægges af den lokale konsu-
lent og forsøgsleder. Der gødes i dette forsøgs-
led svarende til kvælstofnormen for marken, 
og svampebekæmpelse samt vækstregulering 
vælges efter behov. 
 Endelig er den 7. og sidste strategi en dis-
countstrategi. Der er valgt en modstandsdyg-
tig sort, der gødes i henhold til normen for 
marken, udsæden spredes oven på jorden og 
nedharves.
 De syv strategier er alle gennemført med 
ekstra tildeling af �0 kg kvælstof pr. ha for 
at belyse, om der kan opnås et ekstra udbytte 
ved at kombinere et højere kvælstofniveau 
med svampebekæmpelsen.
 I alle forsøgsled gennemføres der en effek-
tiv bekæmpelse af ukrudt. Behandlingen af de 
enkelte forsøgsled i de enkelte forsøg fremgår 
af tabel 10 og af Tabelbilaget, tabel B5.
 I �007 er forskellen i de gennemførte be-
handlinger blevet noget større end i �006. 

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

Vinterbyg �00�-�007 �00�-�007 �005-�007 �006-�007

Blanding1) 100 100 100 100
Carola�) 106 105 107 107
Campanile 10� 10� 10� 105
Chess 10� 10� 10� 101
Himalaya 101 100 100 100
Lonni�) 109 110 11�
Amarena�) 107 108 108
Jeopardy 101 10� 10�
Fridericus�) 108 108
Dolphin 10� 10�
Cressida 10� 10�
Accenture 101 101
Pelican�) 11�
Laverda�) 110
Tasmanien 110
Anisette 106
NSL 0�-8�9�B 106
Saffron 105
Finlissa 105
Sabine 10�
Yatzy 10�
Hobart 10�
Wintmalt 101
CB 0��57-0�0� 101

1)  2003: Hanna, Clara, Rafiki, Ludo; 2004: Himalaya, Clara, Rafiki, 
Ludo; 2005: Himalaya, Clara, Dolly, Ludo; 2006: Himalaya, 
Chess, Dolly, Ludo; 2007: Himalaya, Chess, Dolly, Jeopardy. 

�) 6-radet.

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

Høstår �00� �00� �005 �006 �007

Chess 1 �5 �9 5�
Himalaya � �1 ��
Carola1) 10 7 9 9 6
Amarena1) 1 1 5
Campanile �
Escape 6 8 �
Vanessa �� �� 19 6 �
Rafiki 5 9 8 1
Dolly � � 1
Andre sorter 66 6� �6 6 �

1) 6-radet.
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Sammen med de højere priser giver det en 
noget større forskel mellem strategierne end 
i �006. Resultaterne af forsøgene fremgår af 
tabel 11, hvor der er vist udbytte, de beregnede 
omkostninger til udsæd, gødning, pesticider og 
udbringning samt det opnåede nettoudbytte.
 Det fremgår af resultaterne i tabel 11, at der 
i gennemsnit af de fem gennemførte forsøg er 
størst økonomisk udbytte af strategierne � og 
�, hvor der har været dyrket en seksradet sort. 
Det højere udbyttepotentiale i den seksradede 
sort er den væsentligste forklaring herpå. Selv 
om bruttoudbytterne i �007 er noget mindre 
end i �006, er nettoudbytterne af strategierne 
� og � cirka �.�00 kr. pr. ha højere end den 
bedste strategi i sidste års forsøg. Nettoud-
byttet i strategi 1, dyrkning i forhold til de 
gældende regler og målsætninger, ligger små 
1.000 kr. pr. ha lavere end strategierne � og �. 
Det skyldes først og fremmest forskellen i det 
høstede bruttoudbytte, der får større betyd-

ning, når kornprisen er høj. Her kan sorternes 
udbyttepotentiale tilskrives en stor betydning. 
Den seksradede sort Amarena, der er sået i 
strategi � og �, yder i årets sortsforsøg således 
godt 5 hkg pr. ha mere end den toradede sort 
Chess, der er sået i strategi 1, � og 5. 
 Ligesom i forsøgene fra �006 er der høstet 
det mindste udbytte i strategi 7, den såkaldte 
discountstrategi, der i gennemsnit af de fem 
forsøg koster cirka �00 kr. pr. ha i forhold til 
strategi 1 og op til 1.�00 kr. pr. ha i forhold 
til strategi � og �. I et forsøg i Nordjylland 
har discountstrategien dog vist sig konkurren-
cedygtig. Forsøget er gennemført på sandjord 
med et meget lavt udbytteniveau.
 Der er opnået rentable merudbytter for at 
tilføre ekstra �0 kg kvælstof pr. ha i strategi 1, 
�, � og 7. N-min analyserne forudser også be-
hov for yderligere kvælstof, idet der er tildelt 
godt �0 kg mere pr. ha i de forsøgsled, der er 
gødsket efter N-min. Der har i forsøgene ikke 

Tabel 10. Behandlinger i forsøgene med Vinterbygudbytte mod nye mål

Strategi 1 � � � 5 6 7

Betegnelse Som norm Udbytte Udbytte
Svampe-

bekæmpelse 
ud fra Reg.net

Svampe-
bekæmpelse 
ud fra sort

Lokalt valg 
ud fra  

udbytte
Discount

Sort Chess Amarena Chess Amarena Chess Lokalt valg Himalaya
Spiredygtige kerner pr. m� �00 �00 �00 �00 �00 �00 �50
Kvælstofniveau svarende til Norm N-min N-min N-min N-min Norm Norm
Kvælstof, kg N pr. ha 1�8 158 158 158 158 1�8 1�8
Antal udbringninger af kvælstof � � � � � � �
Svampebekæmpelse, BI 0,�9 0,58 0,75 0,65 0,75 0,61 0
Antal behandlinger mod svampe 1,6 1 � � � 1,� 0
Vækstregulering Nej � ud af 5 Enkelt Nej Nej � ud af 5 Nej

Chess: God resistens mod meldug og skoldplet. Amarena: Meget modtagelig for bygbladplet og skoldplet, 6-radet. Himalaya: God all-round 
resistens, dog meget modtagelig for Ramularia.

Tabel 11. Vinterbygudbytte mod nye mål. (B5)

Vinterbyg
Brutto-
udbytte, 

hkg pr. ha

Brutto-
udbytte, 
kr. pr. ha

Kg N
pr. ha

Udgifter, kr. pr. ha

Netto-
udbytte, 
kr. pr. ha

Netto-
merudb. 

ved 
�0 kg N pr. 

ha,
kr. pr. ha

udsæd kvælstof vækst-
regulering

svampe og 
skadedyr

udbring-
ning

2007. 5 forsøg
Strategi 1 5�,� 7.�09 1�8 ��1 656 0 161 �16 5.8�5 �6�
Strategi � 61,7 8.��0 158 ��7 750 100 177 �16 6.7�1 5�
Strategi � 56,1 7.57� 158 ��1 750 �1 ��� ��9 5.991 ��7
Strategi � 61,5 8.�0� 158 ��7 750 0 181 ��9 6.797 -1�
Strategi 5 57,8 7.80� 158 ��1 750 0 ��� ��9 6.�51 -190
Strategi 6 57,� 7.7�� 1�8 ��5 656 �9 17� �0� 6.�05 -85
Strategi 7 50,� 6.791 1�8 �1� 656 0 0 11� 5.610 �81
LSD 6
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været en økonomisk gevinst ved at vækstre-
gulere den seksradede sort.
 Forsøgene fortsættes ikke i �008.

Sygdomme
I figur 3 ses udviklingen af skadegørere i vin-
terbyg i �007 i Planteavlskonsulenternes Re-
gistreringsnet. Det fremgår, at bygrust og der-
næst bygbladplet har været de dominerende 
skadegørere. Angrebene af meldug har været 
svage til moderate, mens angrebene af skold-
plet har været usædvanligt svage.
 Af figur 4 fremgår det, at angrebene af byg-
rust har været usædvanligt udbredte, og at 
angrebene har været meget kraftigere end i 
tidligere år. Angreb af bygrust er meget tabs-
voldende.
 Ligesom anden vintersæd har vinterbyggen 

udviklet sig usædvanligt hurtigt. Se figur 5. 
Vinterbyggens stak har i mange marker alle-
rede været synlig omkring �0. til �5. april.

Vinterbygudbytter mod nye mål
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Figur 2. Det høstede udbytte og det beregnede 
nettoudbytte ved dyrkning af vinterbyg i 2007. 
Den samlede søjle viser det høstede bruttoud-
bytte. Den røde kasse svarer til omkostninger-
ne til svampe- og vækstreguleringsmidler, den 
grønne kasse svarer til udgiften til kvælstof-
gødning, den lyseblå kasse svarer til udgiften 
til udsæd, og den gule kasse svarer til udgiften 
til udbringning af gødning og pesticider. Den 
mørkeblå kasse illustrerer det høstede netto-
udbytte.

Vinterbyg - 2007
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Figur 3. Udviklingen af skadegørere i vin-
terbyg i Planteavlskonsulenternes Registre-
ringsnet.

Vinterbyg 2002 - 2007, bygrust
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Figur 4. Udviklingen af bygrust i de seneste 
seks år i Planteavlskonsulenternes Registre-
ringsnet.
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Sneskimmel
Vinterbyggen har udviklet sig meget kraftigt 
mange steder i det milde efterår �006. Ved 
snedække i en længere periode i vinterens løb 
har der efterfølgende været risiko for angreb 
af sneskimmel. Der er derfor blevet anlagt 
forsøg med forebyggelse af sneskimmel med 
Folicur i tidligt såede vinterbygmarker (sået 
i perioden �8. august til 10. september). Re-
sultaterne ses i tabel 1�. Som det fremgår, har 
der ikke været angreb af udvintringssvampe 
i nogen af forsøgene. Der er i gennemsnit af 
forsøgene opnået et lille nettomerudbytte, 
som ikke er statistisk sikkert.

Sammenligning af svampemidler
Forsøgene viser, at der er mange løsninger 
til svampebekæmpelse i vinterbyg. Det an-
befales at bruge strobilurinholdige løsninger. 
Acanto Prima har dog klaret sig mindre godt 
end de andre midler ved et kraftigt smittetryk 
af bygrust. 
 I vinterbyg er der i �007 kun afprøvet ét nyt 
svampemiddel, nemlig strobilurinet Acanto 
(picoxystrobin). Strobilurinet indgår også 
sammen med aktivstoffet cyprodinil (Unix) i 
midlet Acanto Prima. Acanto er ligesom stro-
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Figur 5. Udviklingen i vækststadier i vinter-
byg i de sidste seks år i Planteavlskonsulen-
ternes Registreringsnet.

Tabel 12. Sneskimmel i vinterbyg. (B6)

Vinterbyg

Be-
hand-
lings-
indeks

Pct. 
an-

grebne 
planter

Pct. dækning 
med

Hkg kerne
pr. ha

byg-
blad-
plet

sne-
skim-
mel

tråd-
kølle

Ud-
bytte
og

mer-
udb.

Netto-
mer-
udb.ca. 

��/11 ca. �/�

2007. 3 forsøg
1. Ubehandlet 0 5� 0,08 0 55,2 -
�. 0,5 l Folicur 0,50 5� 0,0� 0 �,6 1,�
�. 1,0 l Folicur 1,00 5� 0,0� 0 �,� 0,8
LSD 1-3 ns

Led � og � er behandlet sidst i november.

Havrerødsot har i 2007 været væsentligt mere 
udbredt end normalt i vinterbyg. De kraftigste 
angreb har optrådt i de sydlige og kystnære 
områder. Det usædvanligt milde efterår har 
fremmet bladlusene, som har overført viruset. 
I de angrebne pletter i marken visner plan-
terne, eller planterne sætter kun ganske få aks 
og kerner. Udbyttetabet ved angreb er derfor 
meget stort. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, 
Landscentret, Planteproduktion).
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bilurinet Amistar kun afprøvet i blanding med 
andre midler. Resultatet af forsøgene med 
middelafprøvninger i vinterbyg fremgår af ta-
bel 1�. 
 Alle midler er afprøvet i kvart dosis. Ved 
blandinger af to midler er der anvendt 1/8 do-

sis af hvert af de to midler og således tilsam-
men anvendt kvart dosis. Flere af midlerne er 
også prøvet i større doser. Amistar + Zenit er 
kun afprøvet i halv dosis.
 I to forsøg med Chess har der været meget 
bygrust, og halv dosis har generelt givet et 
større nettomerudbytte end kvart dosis. Den 
dårligste bekæmpelse af bygrust og det lave-
ste merudbytte er opnået med Acanto Prima. 
Bekæmpelseseffekten og merudbytterne for 
mange af de andre midler ligger på samme ni-
veau. I et forsøg i Carola har der været meget 
bygbladplet, som Bell + Comet har bekæmpet 

Tabel 13. Bladsvampe – middelafprøvning. (B7, B8, B9, B10)

Vinterbyg

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

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug

Ud-
bytte
og

mer-
udb.

Netto-
mer-
udb.

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug

Ud-
bytte
og

mer-
udb.

Netto-
mer-
udb.

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug

Ud-
bytte
og

mer-
udb.

Netto-
mer-
udb.

ca. �5/5 ca. �5/5 ca. �5/5

2007. 2 forsøg med meget bygrust 1 forsøg med meget bygbladplet 3 forsøg, øvrige
 1.Ubehandlet 0 1 56 � 46,5 - �8 0 0,� 64,1 - � � 0,06 50,3 -
 �.0,�5 l Amistar 

+ 0,� l Stereo 0,58 0,6 11 � 7,6 5,8 9 0 0 8,6 6,8 0,� 0,5 0 1,7 -0,1
 �.0,1�5 l Amistar 

+ 0,� l Stereo 0,�9 0,6 1� � 5,� �,1 11 0 0,� 7,� 6,� 0,6 1 0 1,9 0,8
 �.0,1�5 l Acanto 

+ 0,� l Stereo 0,�9 0,6 11 � �,1 �,9 9 0 0 8,0 6,7 0,5 1 0 1,� -0,1
 5.0,�5 l Amistar 

+ 0,�5 l Zenit 0,65 0,6 10 � 5,9 �,� 1� 0 0 6,� �,6 � 0,6 0 �,5 0,8
 6.0,7 kg Acanto 

Prima 0,50 0,7 1� � 1,7 -0,1 8 0 0 9,8 8,0 0,6 1 0 �,� 1,�
 7.0,�5 kg Acanto 

Prima 0,�5 1 19 � �,9 �,8 11 0 0 6,9 5,7 0,5 1 0 1,9 0,8
 8.1,0 l Opera N 0,8� 0,6 11 � 5,8 �,1 7 0 0 10,0 7,� 0,� 0,5 0 �,� 0,7
 9.0,6 l Opera N 0,50 0,6 1� � 6,� �,6 8 0 0 9,1 7,� 0,6 0,� 0 �,7 �,9
10.0,� l Opera N 0,�5 0,6 1� � �,8 �,7 9 0 0,1 6,6 5,� 1 0,� 0,01 1,5 0,�
11. 0,�5 l Amistar 

+ 0,� l Proline 0,50 0,6 10 � 7,9 5,8 8 0 0 9,7 7,6 0,8 0,8 0 �,� �,1
1�.0,1�5 l Amistar 

+ 0,1 l Proline 0,�5 0,6 11 � 5,5 �,� 10 0 0 �,5 �,� 0,5 0,� 0 1,9 0,6
1�.0,1�5 l Acanto 

+ 0,1 l Proline 0,�5 1 11 � 6,8 5,� 9 0 0 8,7 7,� 1 0,5 0 1,5 0,0
1�.0,� l Proline 0,50 0,6 11 � 9,5 7,� 9 0 0 7,� 5,� 0,6 0,5 0 �,7 1,6
15.0,� l Proline 0,�5 0,6 11 � 6,� �,9 10 0 0 �,� �,9 1 1 0 �,9 �,6
16.0,75 l Bell 0,90 0,7 11 � 7,9 5,6 10 0 0 7,� 5,0 0,6 0,6 0 5,� �,9
17.0,�75 l Bell 0,�5 0,6 1� � �,� �,0 11 0 0 5,8 �,� 1 0,8 0 �,0 �,6
18.0,� l Bell 

+ 0,1�5 l Comet 0,�7 0,6 11 � 5,0 �,7 6 0 0 1�,8 11,5 0,7 1 0 �,9 �,5
LSD 1-18 3,0 3,4 ns
LSD 2-18 2,9 - ns

Led �-18 er behandlet i stadium �9-�5. fortsættes

Fysiologiske bladpletter i vinterbyg. Pletterne 
er ikke forårsaget af svampesygdomme, men 
er en reaktion på mindre gode vækstbetingel-
ser. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, Landscen-
tret, Planteproduktion).
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bedst. I tre forsøg har der været et lavt smit-
tetryk, og der har ikke været sikre forskelle 
mellem midlerne.
 I fortsættelse af tabellen ses forsøg med 
middelafprøvninger over flere år. Det frem-
går, at der findes mange jævnbyrdige løsnin-
ger. I gennemsnit af tre års forsøg er Amistar 

+ Proline sammenlignet med de ikke strobilu-
rinholdige løsninger Proline henholdsvis Bell. 
Det fremgår, at løsningerne ligger på samme 
niveau, men med et lidt større nettomerud-
bytte ved brug af strobilurinholdige løsninger. 
I byg er der i Danmark hidtil kun fundet resi-
stens mod strobiluriner hos bygmeldug. 

Svampestrategi i forskellige sorter
Der har været god rentabilitet i svampebe-
kæmpelse i sorter med kraftige angreb af byg-
rust i �007. Da bygrust er dukket op relativt 
sent, har en enkelt sprøjtning omkring skrid-
ning med halv dosis givet det bedste resultat.
 I tabel 1� ses resultaterne af forsøg med for-
skellige strategier for svampesprøjtning i fem 
forskellige vinterbygsorter. Der er udført fra 
ingen til to svampebehandlinger og anvendt 
forskellige doser. I tabel 15 og tabel 16 ses 
de fem sorters modtagelighed for sygdomme 
henholdsvis sygdomsudviklingen i sidste del 
af vækstsæsonen i forsøgene.
 Det fremgår, at bygrust har været den altdo-
minerende svampesygdom, og at især Chess 
og dernæst Tasmanien har været kraftigt an-
grebet. Bygbladplet har også været relativt 
udbredt, især i Amarena. Angrebene af mel-
dug og skoldplet har været svage.
 De største merudbytter er opnået i Chess, 
hvor en enkelt behandling med halv dosis 
omkring begyndende skridning eller en delt 
behandling med to behandlinger med kvart 
dosis omkring skridning har givet det bedste 
resultat. De samme to strategier har også kla-
ret sig bedst i de øvrige fire sorter. Der har 
ikke været betaling for en tidlig behandling 
i vækststadium �1-��, hvilket sandsynligvis 
skyldes, at bygrustangrebene først har bredt 
sig relativt sent i forsøgene. Se tabel 16. 
 Forsøgsled � er taget med for at vurdere den 
strategi, som følges i sortsforsøgene. I sorts-
forsøgene i vinterbyg må der maksimalt an-
vendes en indsats af svampemidler svarende 
til et behandlingsindeks på 0,5. Dette har også 
været gældende i forsøgene i tabel 1�. Hvor-
dan de enkelte forsøg er behandlet, fremgår af 
Tabelbilaget, tabel B11. Det fremgår, at stra-
tegien i sortsforsøgene har klaret sig godt. Der 
er opstillet vejledende måltal for behandlings-
indekset i de enkelte afgrøder. Disse behand-

Tabel 13. Bladsvampe – middelafprøvning. 
(fortsat)

Vinterbyg

Be-
hand-
lings-
indeks

Pct. dækning med Hkg kerne
pr. ha

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug

Ud-
bytte
og

mer-
udb.

Netto-
mer-
udb.

ca. 1/6

2006-2007. 12 forsøg
 1. Ubehandlet 0 5 1� 0,� 55,3 -
 �. 0,�5 l Amistar 

+ 0,� l Stereo 0,58 � � 0,� �,6 1,8
 �. 0,1�5 l Amistar 

+ 0,� l Stereo 0,�9 � � 0,� �,9 1,8
 6. 0,7 kg Acanto 

Prima 0,50 � � 0,� �,9 1,1
 7. 0,�5 kg Acanto 

Prima 0,�5 � � 0,� �,7 1,5
 8. 1,0 l Opera N 0,8� 1 � 0,� �,5 1,8
 9. 0,6 l Opera N 0,50 � � 0,� �,0 �,�
10. 0,� l Opera N 0,�5 � � 0,� �,7 1,6
11. 0,�5 l Amistar 

+ 0,� l Proline 0,50 � � 0,� �,� �,�
1�. 0,1�5 l Amistar 

+ 0,1 l Proline 0,�5 � � 0,� �,7 1,�
1�. 0,� l Proline 0,50 � � 0,� �,� �,�
15. 0,� l Proline 0,�5 � � 0,� �,7 1,�
16. 0,75 l Bell 0,90 � � 0,� �,5 �,�
17. 0,�75 l Bell 0,�5 � � 0,� �,8 1,�
LSD 1-17 1,4
LSD 2-17 1,4

2005-2007. 17 forsøg 16 fs. 16 fs. 16 fs.
 1. Ubehandlet 0 � 10 0,5 56,8 -
11. 0,�5 l Amistar 

+ 0,� l Proline 0,50 � � 0,� �,9 �,8
1�. 0,� l Proline 0,50 � � 0,� �,� �,�
15. 0,� l Proline 0,�5 � � 0,� �,� �,1
16. 0,75 l Bell 0,90 � � 0,� �,7 �,�
17. 0,�75 l Bell 0,�5 � � 0,� �,5 �,1
LSD 1-17 1,2
LSD 11-17 1,5

2003-2007. 30 forsøg
 1. Ubehandlet 0 � 6 0,9 60,3 -
 �. 0,�5 l Amistar 

+ 0,� l Stereo 0,58 1 1 0,� �,� �,6
 �. 0,1�5 l Amistar 

+ 0,� l Stereo 0,�9 � 1 0,� �,8 �,7
 6. 0,7 kg Acanto 

Prima1) 0,50 1 � 0,� �,1 �,�
 7. 0,�5 kg Acanto 

Prima1) 0,�5 � � 0,� �,� �,�
LSD 1-7 0,8
LSD 2-7 0,8

Led �-18 er behandlet i stadium �9-�5. 
1)  Led 6 og 7: I 2003 indgik 0,25 liter Acanto + 0,25 kg Unix hhv. 

0,1�5 liter Acanto + 0,1�5 kg Unix i afprøvningen.
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lingsindeks skal nås, hvis Pesticidplanens mål 
om en behandlingshyppighed på 1,7 i �009 i 
hele landet skal opfyldes. Måltallet for svam-
pebekæmpelse i vinterbyg er et behandlings-
indeks på 0,5. Dette mål skal betragtes som 

et gennemsnit for svampebekæmpelse i alle 
landets vinterbygmarker.
 I figur 6 er vist de opnåede brutto- og net-
tomerudbytter i de fem sorter. Det største ud-
bytte er opnået i Lonni og Amarena.

Tabel 14. Svampebekæmpelse i fem vinterbygsorter. (B11, B12)

Vinterbyg

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

byg-
blad-
plet

skold-
plet

byg-
rust

Ud-
bytte
og

mer-
udb.

Netto-
mer-
udb.

byg-
blad-
plet

skold-
plet

byg-
rust

Ud-
bytte
og

mer-
udb.

Netto-
mer-
udb.

byg-
blad-
plet

skold-
plet

byg-
rust

Ud-
bytte
og

mer-
udb.

Netto-
mer-
udb.

ca. 1�/6 ca. 1�/6 ca. 1�/6

2007. 3 forsøg Himalaya Chess Amarena
1. Ubehandlet 0 7 1 9 60,9  - 10 0 �1 51,3  - 11 0 � 62,9  - 
�. Som sortsforsøg1) 0,�9 � 0,8 � �,� 0,� � 0 9 8,� 6,5 � 0 1 5,5 �,6
�. 0,� l Stereo �1�,5 EC

0,�5 l Amistar
+ 0,� l Stereo �1�,5 EC 0,9� � 0,08 � �,7 0,9 5 0 1� 8,1 5,� � 0 0,8 �,7 1,0

�. 0,�5 l Amistar 
+ 0,� l Stereo �1�,5 EC 0,58 5 0,8 � �,6 1,9 6 0 1� 8,0 6,� � 0,� 1 �,� �,6

5. 0,1�5 l Amistar 
+ 0,� l Stereo �1�,5 EC 0,�9 � 0,� � �,0 0,9 5 0 1� 5,� �,� 9 0,� � �,� 1,�

6. 0,1�5 l Amistar 
+ 0,� l Stereo �1�,5 EC 
0,1�5 l Amistar 
+ 0,� l Stereo �1�,5 EC 0,58 � 0,6 � �,� 1,0 � 0 6 8,5 6,� � 0,� 1 5,5 �,�

LSD 1-6 2,4 3,4 ns
LSD 2-6 ns ns ns

2007. 3 forsøg Tasmanien Lonni
1. Ubehandlet 0 5 0 1� 60,3  - 5 0 � 65,7  - 
�. Som sortsforsøg1) 0,�9 � 0 � 6,5 �,6 � 0 0,8 �,� 0,5
�. 0,� l Stereo �1�,5 EC

0,�5 l Amistar
+ 0,� l Stereo �1�,5 EC 0,9� � 0 � 5,8 �,0 � 0 1 �,6 0,8

�. 0,�5 l Amistar 
+ 0,� l Stereo �1�,5 EC 0,58 � 0 5 5,8 �,0 � 0 1 �,7 1,9

5. 0,1�5 l Amistar 
+ 0,� l Stereo �1�,5 EC 0,�9 � 0,� 7 �,8 �,7 � 0 0,9 1,9 0,7

6. 0,1�5 l Amistar 
+ 0,� l Stereo �1�,5 EC 
0,1�5 l Amistar 
+ 0,� l Stereo �1�,5 EC 0,58 � 0 � 6,1 �,9 � 0 1 �,� 1,1

LSD 1-6 2,1 ns
LSD 2-6 1,2 ns

Himalaya Chess Lonni
2006-2007. 8 forsøg 7 fs. 7 fs. 7 fs. 7 fs. 7 fs. 7 fs. 7 fs. 7 fs. 7 fs. 
1. Ubehandlet 0 9 � � 64,8  - 8 � 9 60,9  - 5 � 1 70,2  - 
�. Som sortsforsøg1) 0,�9 5 � 1 1,6 -0,� � 0,9 � 5,� �,6 � � 0,� 0,� -1,6
�. 0,� l Stereo �1�,5 EC

0,�5 l Amistar
+ 0,� l Stereo �1�,5 EC 0,9� 6 � 0,7 �,0 -�,� � 1 5 6,� �,0 � 1 0,6 �,8 -1,�

�. 0,�5 l Amistar 
+ 0,� l Stereo �1�,5 EC 0,58 6 � 1 �,� -0,5 � 1 6 �,5 1,8 � � 0,5 �,� -0,�

5. 0,1�5 l Amistar 
+ 0,� l Stereo �1�,5 EC 0,�9 6 � 1 1,0 -0,7 � 1 6 �,9 �,� � 1 0,� 0,7 -1,0

6. 0,1�5 l Amistar�)

+ 0,� l Stereo �1�,5 EC 
0,1�5 l Amistar 
+ 0,� l Stereo �1�,5 EC 0,58 6 � 1 �,� -1,� � 1 � 5,1 1,7 � 1 0,6 1,8 -1,6

LSD 1-6 1,3 2,0 1,8
LSD 2-6 ns ns 1,7

Led � er behandlet i stadium �1-�� og stadium �9-�5.
Led � og 5 er behandlet i stadium �9-�5.
Led 6 er behandlet i stadium �9-�5 og igen 1� dage senere.
1) Der må maksimum anvendes svampemidler svarende til et BI på 0,5.
�) Led 6 er behandlet i stadium �5-�7 og igen 1� dage senere i forsøgsåret �006.
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Tabel 15. De fem vinterbygsorters modtage-
lighed for svampesygdomme (SortInfo)

Vinterbyg Meldug 
(0-�)1)

Bygrust 
(0-�)1)

Bygbladplet
(0-�)1)

Skoldplet
 (0-�)1)

Himalaya 1 1 1 0
Chess 0 � � 0
Amarena 0 0 � �
Tasmanien 0 1 1 1
Lonni 1 0 1 1

1) 0 = ikke modtagelig, � = meget modtagelig.

Tabel 16. Sygdomsudviklingen i forsøg med 
svampebekæmpelse i fem vinterbygsorter

Sygdomsangreb
Pct. dækning, ubehandlet

10/5 �5/5 1�/6

2007. 3 forsøg
Himalaya
Bygbladplet 0,6 � 7
Bygrust 0,0� � 9
Meldug 0,0� 1 0
Skoldplet 0,� 0,6 1

Chess
Bygbladplet � 10 10
Bygrust 0,7 10 �1
Meldug 0 0 0
Skoldplet 0 0 0

Amarena
Bygbladplet 1 8 11
Bygrust 0,0� � �
Meldug 0,0� 0 0
Skoldplet 0 0 0

Tasmanien
Bygbladplet 1 7 5
Bygrust 0,6 6 1�
Meldug 0,0� 0,01 0
Skoldplet 0,0� 0,09 0

Lonni
Bygbladplet 0,� � 5
Bygrust 0 � �
Meldug 0 0,0� 0
Skoldplet 0,� 0 0

Vækststadium �6 6� 77

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
Himalaya Chess Lonni

Nettoudbytte Omkostninger

Vinterbyg, svampestrategier

H
kg

 p
r. 

ha

65

70

50

55

60

Amarena Tasmanien

Figur 6. Opnåede brutto- og nettomerudbytter for forskellige svampestrategier i tre forsøg i 
vinterbyg. Se forsøgsplan i tabel 14. De respektive forsøgsled er markeret med tallene 1 til 6 
umiddelbart under søjlerne.
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Vækstregulering
Efter den milde vinter har mange vinterbyg-
marker været kraftigt udviklede. Der er derfor 
iværksat forsøg med vækstregulering i for-
året. Resultaterne ses i tabel 17. Forsøgene er 
delt op i forsøg uden lejesæd og forsøg med 
lejesæd, men der er ikke i nogen af forsøgene 
opnået sikre merudbytter for vækstregule-
ring, selv om behandling med IT Ethephon 
har reduceret omfanget af lejesæd en smule. 
Behandlingen har også reduceret omfanget af 
strå- og aksnedknækning lidt.

Tabel 17. Vækstregulering i vinterbyg. (B13)

Vinterbyg

Be-
hand-
lings-

in-
deks

Før høst Hkg kerne
pr. ha

Strå-
læng-

de, 
cm

Karakter for1)

le-
je-

sæd

strå-
ned-

knæk-
ning

aks-
ned-

knæk-
ning

Ud-
bytte
og

mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb.

2007. 3 forsøg uden lejesæd
1. Ubehandlet 0 8� 0 6 � 58,9 -
�. 1,0 l IT-

Ethephon 1,00 7� 0 � � 1,0 -0,5
LSD ns

2007. 2 forsøg med lejesæd
1. Ubehandlet 0 88 8 � � 73,4 -
�. 1,0 l IT-

Ethephon 1,00 78 6 � 1 -�,6 -�,1
LSD ns

Led � er behandlet i stadium ��-�7.
1)  Karakter 0-10, hvor 10 = 100 pct. lejesæd/strå- eller 

aksnedknækning.
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Vinterrug – sorter

Hybridsorterne har givet 30 procent i merudbytte

De nyeste hybridsorter LPH86, LPH89 og Pa-
lazzo har alle givet mere end �0 procent større 
udbytte end den konventionelle målesort Ma-
tador. Sidste års højestydende sort Evolo har 
også i �007 givet �0 procent mere end måle-
sorten.
 Merudbytterne for vækstregulering har va-
rieret fra -0,8 hkg pr. ha i den stivstråede hy-
bridsort Picasso til �,� hkg i sorten Evolo.
 Ved valg af vinterrugsort bør man fokusere 
på sorter, der har givet et stort og stabilt ud-
bytte gennem flere års afprøvning. Tabel 1 
viser forholdstallene for udbytte i de seneste 
fem års landsforsøg med sorter af vinterrug.

Vælg en vinterrugsort, der

•  har givet et stort udbytte i flere års 
 forsøg,

• er blandt de mest stråstive sorter,

•  har en god resistens mod meldug, 
brunrust og skoldplet.

Hybridsorter bør vælges, hvor der

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

• ikke forventes uens plantebestand,

•  ikke forventes problemer med tidlig 
lejesæd.

Strategi

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

Vinterrug �00� �00� �005 �006 �007

Matador 96 100 100 100 100
Askari1) 116 116 111 111 117
Picasso1) 111 111 111 110 117
Carotop 11� 110 101 10� 117
Recrut 100 97 95 100 105
Rotari 10� 100 97 100 109
Evolo1) 1�0 1�� 1�0
Visello1) 115 1�1
Rasant1) 11� 1�0
LPH861) 1�5
LPH891) 1��
Palazzo1) 1��

1) Hybrid.

Yderligere informationer om vinter- 
rugsorter findes på www.SortInfo.dk

Læ
sm

ere
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Vinterrug

Sortsforsøg
Der er i landsforsøgene med vinterrugsorter 
afprøvet fire konventionelle sorter og otte hy-
bridsorter. Der er kun høstet 56,6 hkg pr. ha i 
målesorten Matador. Det svarer til et fald på 
5,� hkg pr. ha i forhold til �006 og hele 1�,6 
hkg pr. ha i forhold til �005. Resultaterne af 
årets landsforsøg med vinterrugsorter fremgår 
af tabel � og er opdelt på Øerne, Jylland og 
hele landet.
 Tre af de syv landsforsøg med vinterrugsor-
ter er gennemført henholdsvis med og uden 
brug af vækstregulering. Se tabel �.
 Der har været en del lejesæd i årets lands-
forsøg med vinterrugsorter. Den ret intensive 
vækstregulering, der er udført i disse forsøg, 
svarer til en udgift på gennemsnitligt 1,8 hkg 
pr. ha. Merudbytterne for vækstregulering er 
ikke statistisk sikre, og på trods den høje af-
grødepris og den megen lejesæd har vækst-
reguleringen kun været rentabel i fire af de 
afprøvede sorter. I to af de fire sorter er net-
tomerudbyttet kun henholdsvis 0,� og 0,� hkg 
pr. ha. Den stråforkortende effekt, vurderet ud 
fra effekten på strålængden, har varieret fra 
cirka � cm i hybridsorten Askari til 1� cm i 
hybridsorten Palazzo.

Der er kun gennemført ét supplerende forsøg 
med vinterrugsorter. I forsøget er der høstet 
det største udbytte i hybridsorten Evolo, der 
også har været blandt de højestydende i årets 
landsforsøg. Resultaterne ses i Tabelbilaget, 
tabel C�.

Foderværdi i vinterrugsorter 2006
Som i de øvrige vintersædsarter blev udvalgte 
vinterrugsorter i landsforsøgene �006 under-
søgt for indholdet af foderenheder i �006. I 
vinterrug blev der analyseret prøver af otte 
sorter. Prøverne blev udtaget fra tre lokalite-
ter, hvor der var opnået normale udbytter, dvs. 
de var ikke stærkt præget af tørke, sygdomme 
eller tilsvarende. Det skulle sikre, at analyser-
ne med størst mulig sikkerhed viser forskelle i 
sorternes kvalitet. Der vil også blive analyse-
ret prøver fra høst �007. Resultaterne vil blive 
publiceret på LandbrugsInfo, når foderværdi-
analyserne foreligger. Analyseresultaterne for 
vinterrug fra høst �006 er præsenteret i tabel 
�.

Tabel 2. Vinterrugsorter, landsforsøg 2007, 
med vækstregulering. (C1)

Vinterrug

Udbytte og 
merudb.,
hkg pr. ha

Hele landet

Udb.  
og mer-

udb.,
hkg pr. 

ha

Fht.  
for 

udbytte

Kar.  
for

leje- 
sæd1)

Rum-
vægt,
kg pr. 

hlØerne Jylland

Antal forsøg 2 5 7 7 6 6
Matador 55,5 57,0 56,6 100 5 7�,8
LPH86�) 16,1 �1,� 19,8 1�5 � 7�,�
Palazzo�) 16,� �0,� 19,1 1�� � 7�,0
LPH89�) 1�,7 19,� 18,1 1�� � 75,1
Evolo�) 1�,9 17,8 17,0 1�0 5 7�,�
Visello�) 7,7 1�,5 11,8 1�1 � 7�,�
Rasant�) 6,9 1�,1 11,� 1�0 5 7�,7
Askari�) 5,1 11,5 9,7 117 5 7�,1
Carotop 8,1 10,� 9,6 117 5 7�,0
Picasso�) 6,0 10,9 9,5 117 � 7�,6
Rotari 1,8 6,� 5,0 109 � 75,0
Recrut 0,0 �,� �,1 105 5 7�,8
LSD 7,1 2,9 2,6

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

Tabel 3. Vækstregulering af vinterrugsorter 
2007. (C2) 
A: Ingen vækstregulering 
B: 2,45 liter Cycocel Extra + 0,5 liter Ce-
rone pr. ha (BI = 1,73) eller 1,5 liter Cycerol 
750 pr. ha. (BI = 1,22)

Vinterrug

Karakter for 
lejesæd1)

Strålængde,
cm

Udbytte,
hkg pr. ha

Merudbytte 
for vækst-
regulering, 

B-A�)

A B A B A B brutto netto

Antal forsøg 3 3 2 2 3 3
Matador � � 1�5 1�9 �9,5 50,5 1,0 -0,8
LPH86�) � � 1�� 11� 67,� 69,� �,0 0,�
LPH89�) � � 1�1 11� 67,7 69,0 1,� -0,5
Palazzo�) � � 1�1 118 67,0 67,� 0,� -1,5
Evolo�) � � 1�5 11� 6�,� 66,7 �,� 1,6
Visello�) � � 1�0 11� 6�,0 6�,5 -0,5 -�,�
Rasant�) 5 � 1�1 117 57,9 60,6 �,7 0,9
Carotop � � 1�� 1�1 57,8 60,0 �,� 0,�
Picasso�) � � 1�� 11� 58,9 58,1 -0,8 -�,6
Askari�) � � 1�6 1�� 58,� 57,� -1,0 -�,8
Rotari � � 1�0 1�0 5�,9 5�,� 0,5 -1,�
Recrut � � 1�1 1�9 5�,9 5�,9 1,0 -0,8
LSD 3,2 3,2 ns

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

Vinterrugsorternes egenskaber
Registreringerne i årets observationsparcel-
ler med vinterrugsorter ses i tabel 5. Der er i 
2007 konstateret fire dages forskel i moden-
hedsdatoen mellem den tidligste sort Askari 
og de seneste sorter LPH89, Evolo, LPH86 og 
Palazzo. Der har været �0 cm forskel i strå-
længden mellem den korteste sort LPH89 og 
den længste sort Recrut. Karaktererne for le-
jesæd har varieret fra �,8 i hybridsorten Evolo 
til �,8 i de konventionelle sorter Carotop og 
Matador, hvilket generelt er højere end i det 
seneste par år.
 Meldugangrebene har været forholdsvis 
svage i �007 og varieret fra 0,� procent dæk-
ning i sorten LPH86 til �,9 procent dækning 
i sorten Rasant. Angrebene af skoldplet lig-
ger på niveau med dem, der blev observeret 

i �006, og varierer fra �,8 procent dækning i 
sorten Picasso til 8 procent dækning i sorterne 
LPH89, LPH86 og Rasant. Endelig har angre-
bet af brunrust, der har ligget på et forholds-
vis højt niveau i �007, varieret fra �,5 procent 
dækning i sorten LPH86 til 17 procent dæk-
ning i sorten Picasso.
 Det rigtige valg af vinterrugsort beror 
blandt andet på en vurdering af, hvordan sor-
terne har klaret sig udbyttemæssigt igennem 
flere års afprøvning. I tabel 6 ses det gennem-
snitlige forholdstal for udbytte i de seneste 
fem års sortsforsøg med vinterrugsorter. Disse 
gennemsnit sammenholdt med de enkelte års 
resultater, der fremgår af tabel 1, giver et godt 
overblik over sorternes udbyttestabilitet.
 Til høst �007 har der været otte vinterrug-
sorter, der har udgjort mere end 1 procent af 
salget af certificeret udsæd. De enkelte sorter 
og deres andel af udsædsalget fremgår af tabel 
7. Hybridsorternes andel er faldet en smule til 
�7 procent af det samlede salg i �007. Ande-
len af hybridsorter er dog formentlig større i 

Tabel 4. Vinterrugsorternes rangering i forhold til udbyttet af foderenheder, FEsv pr. ha, 
landsforsøg 2006

Vinterrug FEsv pr. hkg FEso pr. hkg Rumvægt,  
kg pr. hl Fht. for udbytte Udbytte,  

hkg pr. ha FEsv pr. ha FEso pr. ha

Antal forsøg 3 3 9 9 9
Matador 111,0 109,9 7�,9 100 61,9 6.871 6.80�
Evolo1) 11�,6 111,1 75,� 1�� 75,6 8.51� 8.�99
Rasant1) 11�,� 111,7 7�,8 11� 70,8 8.0�� 7.908
Visello1) 11�,� 111,0 75,6 115 71,1 7.99� 7.89�
Askari1) 111,0 109,7 7�,5 111 68,5 7.60� 7.51�
Picasso1) 111,7 110,� 7�,7 110 68,0 7.596 7.500
Marcelo 11�,6 111,1 7�,7 100 61,8 6.959 6.866
Recrut 11�,6 111,1 7�,5 100 61,6 6.9�6 6.8��
LSD ns ns

1) Hybrid.

Tabel 5. Vinterrugsorternes egenskaber i ob-
servationsparcellerne 2007

Vinterrug

Dato  
for 

moden-
hed

Strå-
længde, 

cm

Kar. for 
leje-
sæd1)

Procent dækning med

mel- 
dug

skold-
plet

brun- 
rust

Antal forsøg 2 6 8 8 5 14
Askari�) �9/7 1�5 �,� �,� 6 11
Carotop �1/7 1�8 �,8 �,6 �,8 11
LPH89�) �/8 115 �,1 0,5 8 5
Evolo�) �/8 116 �,8 0,5 6 6
LPH86�) �/8 117 �,9 0,� 8 �,5
Matador �1/7 1�� �,8 �,8 �,8 15
Palazzo�) �/8 1�1 �,1 0,7 5 �
Picasso�) 1/8 119 �,1 1,6 �,8 17
Rasant�) 1/8 1�� �,� �,9 8 6
Recrut �1/7 1�5 �,5 1,� 5 7
Rotari �1/7 1�7 �,5 0,8 �,6 6
Visello�) 1/8 117 �,9 1,6 6 �,�

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

Tabel 6. Vinterrugsorter, forholdstal for ud-
bytte, gennemsnit over to til fem år

Vinterrug �00�-�007 �00�-�007 �005-�007 �006-�007

Matador 99 100 100 100
Askari1) 11� 11� 11� 11�
Picasso1) 11� 11� 11� 11�
Carotop 109 108 107 110
Rotari 10� 10� 10� 105
Recrut 99 99 100 10�
Evolo1) 1�� 1�6
Visello1) 118
Rasant1) 117

1) Hybrid.
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Vinterrug

praksis, da de oftest sælges i sortsblandinger 
med konventionelle sorter.

Sygdomme
I figur 1 ses udviklingen af skadegørere i vin-
terrug i �007 i Planteavlskonsulenternes Re-
gistreringsnet. Angrebene af især brunrust, 
men også meldug har været mere udbredt end 
normalt. I figur 2 er angrebene af brunrust 
sammenlignet med tidligere år. Det fremgår, 
at brunrust har været usædvanligt udbredt. 
Brunrust er ved tidlige og kraftige angreb me-
get tabsvoldende.

Tabel 7. Vinterrugsorter, der har udgjort mere 
end 1 procent af den solgte udsæd. Tallene 
i tabellen viser sortens andel af den solgte 
udsæd

Høstår �00� �00� �005 �006 �007

Carotop 8 �1 �� �1
Recrut � 16 �� ��
Picasso1) �0 �8 �1 �0 �1
Evolo1) 8
Matador 15 �9 19 8 6
Agronom1) 5
Pollino1) 7 �
Humbolt � � � �
Andre sorter 55 �� 1� 7 0

1) Hybrid.

Der er i �007 ikke udført forsøg med svampe-
bekæmpelse i rug. I Tabelbilaget, tabel C� er 
der dog efter en egen forsøgsplan udført for-
søg med svampesprøjtning, rettet mod brun-
rust lige efter skridning i forskellige rugsorter. 
Der er opnået bruttomerudbytter på 0 til 7,5 
hkg pr. ha.

Brunrust i rug har ligesom i hvede og triticale 
været væsentligt mere udbredt end normalt i 
2007. Brunrust er ved tidlige og kraftige an-
greb meget tabsvoldende. (Foto: Ghita Cord-
sen Nielsen, Landscentret, Planteproduk-
tion).

Rug - 2007

16 17 18 19 20 21 22
Ugenr.
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Figur 1. Udviklingen af skadegørere i vinter-
rug i Planteavlskonsulenternes Registrerings-
net.

Figur 2. Udviklingen af brunrust i vinterrug 
i de sidste seks år i Planteavlskonsulenternes 
Registreringsnet.
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Triticale – sorter

Korpus er den højestydende triticalesort 

Det største udbytte i årets landsforsøg med 
triticalesorter er høstet i sorten Korpus. Sor-
ten har givet 6 procent større udbytte end 
målesorten SW Valentino. Også sidste år var 
Korpus i top.
 I de tre landsforsøg, der er gennemført med 
og uden svampebekæmpelse i triticale, er der 
store sortsforskelle i de høstede merudbytter 
for svampesprøjtningen. Det største merud-
bytte, 6,9 hkg pr. ha, er høstet i sorten Nugget, 
mens svampebekæmpelsen ikke har medført 
merudbytte i sorten Mungis. Også i forsøgene 
med svampebekæmpelse rangerer Korpus 
højt. Trods et beskedent merudbytte på 0,8 
hkg pr. ha har sorten alligevel et højt udbyt-
teniveau. Denne sort tegner derfor lovende.
 Et stort og stabilt udbytte gennem flere år 
er væsentligt ved valg af triticalesort. I tabel 
1 ses forholdstallene for udbytte igennem de 
seneste fem års landsforsøg. Udbytterne va-
rierer en del, men det skyldes for en stor del 
skiftet i målesort mellem �00� og �005.

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

Triticale �00� �00� �005 �006 �007

SW Valentino 108 1�� 100 100 100
Tritikon 108 11� 9� 96 89
Dinaro 1�0 9� 100 105
SW Talentro 11� 9� 98 96
Korpus 106 106
Cando 106 99
Mungis 10�
Trigold 100
Nugget 96
Triskell 96

Målesort: 2003-2004: Tricolor, 2005-2007: SW Valentino.

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, Septoria og har en be-
grænset modtagelighed for de øvrige 
sygdomme,

•  er stråstiv og forholdsvis kortstrået, så 
der kun sjældent er behov for vækstre-
gulering.

Strategi

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

Læ
sm

ere

Indholdet af foderenheder pr. hkg ligger på 
samme niveau i de bedste triticale- og vin-
terhvedesorter. Det viste analyser af sorts-
forsøgene i 2006. (Foto: Torkild S. Birkmose, 
Landscentret, Planteproduktion).
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Triticale – sygdomme

Store merudbytter for at bekæmpe brunrust

I år har der været kraftige angreb af brunrust 
i mange triticalemarker. Brunrust er ved tid-
lige og udbredte angreb meget tabsvoldende. 
I årets forsøg med brunrust er der således også 
opnået store merudbytter for svampebekæm-
pelse – op til cirka 15 hkg pr. ha i bruttomer-
udbytte. I forsøgene med mest brunrust har 
det været rentabelt at udføre tre svampebe-
handlinger med kvart dosis.

Svampebekæmpelse i triticale

Ligesom de andre kornarter betaler også 
triticale for svampebekæmpelse, hvis der 
forekommer mere udbredte svampean-
greb. 

Meldug er den svampesygdom, som oftest 
udløser en svampebekæmpelse. I mod-
tagelige sorter bekæmpes meldug om for-
året ved over �5 procent angrebne planter. 
I år med højt smittetryk af meldug kan 
der i modtagelige sorter være behov for 
en til to svampebehandlinger rettet mod 
meldug.

Gulrust bekæmpes i modtagelige sorter 
ved konstateret forekomst.

Brunrust bekæmpes ved over �5 procent 
angrebne planter. Svampen er kun et pro-
blem med års mellemrum. I årets forsøg 
med meget stort smittetryk har der været 
betaling for op til tre svampebehandlin-
ger.

I meget fugtige år kan Septoria udløse 
en bekæmpelse med kvart dosis omkring 
skridning, men kun hvis der er angreb 
på de nedre blade og minimum otte til 
ti dage med nedbør omkring skridning 
(vækststadium �7 til 65).

Strategi
Følg udviklingen af svampesygdom- 
me i sæsonen i Planteavlskonsulenternes 
Registreringsnet på www.lr.dk/regnet.

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

Læ
sm

ere

I årets forsøg er der opnået store merudbyt-
ter for at bekæmpe brunrust i triticale. (Foto: 
Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret, Plante-
produktion).
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Triticale

Sortsforsøg
Der er i landsforsøgene med triticalesorter 
kun afprøvet ti sorter. Det er samme antal som 
i �006. Sorten SW Valentino har været måle-
sort for tredje gang. Der er høstet 68,9 hkg pr. 
ha i denne sort. Det er et fald på �,� hkg pr. 
ha i forhold til sidste år. Resultaterne af årets 
syv forsøg fremgår af tabel �. De er vist for 
Øerne, Jylland og hele landet. På trods af det 
lave udbytte i �007 er også indholdet af råpro-
tein faldet i forhold til sidste år.
 I tre af årets landsforsøg med triticalesorter 
er sorterne afprøvet med og uden bladsvam-
pebekæmpelse. I disse forsøg er der anvendt 
en mængde af svampemidler, der svarer til 
måltallet for svampemidler i triticale i Pesti-
cidplan �00�-�009. Måltallet er 0,�0, hvilket 
er en meget begrænset indsats. I �007 har ind-
satsen ikke været tilstrækkelig til at holde alle 
sorterne helt fri for sygdomme. I flere sorter 

Tabel 2. Triticalesorter, landsforsøg 2007, 
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 64,2 70,8 68,9 100 11,5 69,�
Korpus 5,9 �,9 �,5 106 11,� 71,5
Dinaro -0,� 5,1 �,6 105 10,5 70,�
Mungis 0,5 �,� �,5 10� 10,8 7�,6
Trigold 0,� 0,0 0,0 100 11,� 67,7
Cando -�,1 0,5 -0,8 99 11,5 7�,�
SW Talentro -1,6 -�,� -�,7 96 11,� 7�,0
Nugget -5,� -1,9 -�,9 96 11,� 68,9
Triskell -5,9 -1,9 -�,1 96 11,0 70,�
Tritikon -�,1 -9,8 -7,6 89 1�,7 68,8
LSD ns 6 4,9

Tabel 4. Triticalesorternes udbytte af foderenheder, FEsv pr. ha, landsforsøg 2006

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 11�,0 111,1 1�,0 7�,6 100 7�,� 8.�7� 8.1��
Cando 116,6 11�,� 11,7 7�,1 106 77,� 9.0�5 8.8�7
Korpus 111,1 109,5 1�,0 7�,� 106 77,� 8.599 8.�75
Dinaro 11�,� 11�,� 11,0 69,1 100 7�,1 8.�55 8.�16
SW Talentro 11�,� 111,� 1�,5 7�,8 98 71,6 8.11� 7.96�
Tritikon 11�,� 110,5 1�,0 7�,� 96 70,� 7.906 7.779
LSD 2,0 1,7

har der, ligesom i �006, været meldugangreb, 
også i de behandlede parceller. Det beregnede 
nettomerudbytte for den gennemførte behand-
ling er præsenteret i tabel �. Beregningerne 
viser, at svampesprøjtningen har været renta-
bel i otte af de ti afprøvede sorter. For de tre 
mest dyrkede sorter er det undersøgt, om der 
kan opnås et større merudbytte ved en mere 
intensiv indsats med svampemidler. Disse re-
sultater er præsenteret senere i dette afsnit.

Foderværdi i triticalesorter 2006
Som i de øvrige vintersædsarter blev udvalgte 
triticalesorter i landsforsøgene �006 under-
søgt for indholdet af foderenheder i �006. I 
triticale blev der analyseret prøver af seks sor-

Tabel 3. Svampebekæmpelse i triticalesorter, 
2007. (D3) 
A: Ingen svampebekæmpelse 
B: 0,3 liter Opera eller 0,15 liter Amistar + 
0,15 liter Folicur EC 250 pr. ha på en gang 
eller 0,15 liter Folicur EC 250 og 0,15 liter 
Opera udbragt ad to gange. (BI = 0,30)

Triticale

Procent dækning i A
Udbytte,  
hkg pr. ha

Merudbytte 
for svampe-
bekæmpelse, 

B-Amel-
dug

brun-
rust

Sep-
toria

A B brutto netto

Antal forsøg 3 3 3 3 3
SW Valentino 0,7 0,� 0 59,0 6�,7 �,7 �,�
Korpus 0,7 0 0 65,6 66,� 0,8 -0,7
Dinaro 0,01 0,0� 0,05 6�,7 66,0 �,� 1,8
Mungis 0,� 0,05 0 6�,6 6�,5 -0,1 -1,6
Nugget � 0,� 0 5�,� 61,� 6,9 5,�
Triskell 0,� 5 0,� 55,0 61,� 6,� �,8
SW Talentro � 0,07 0,� 55,8 60,0 �,� �,7
Cando � 0,1 0 5�,8 59,6 6,8 5,�
Trigold � 0 0 56,6 58,9 �,� 0,8
Tritikon � 0 0 5�,� 56,0 1,7 0,�
LSD 5,6 5,6

LSD: Merudbytte for svampebekæmpelse: 2,5 hkg pr. ha; 
vekselvirkning mellem effekt af svampebekæmpelse og sort: ns.
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ter. Prøverne blev udtaget fra tre lokaliteter, 
hvor der var opnået normale udbytter, dvs. de 
var ikke stærkt præget af tørke, sygdomme el-
ler tilsvarende. Det skulle sikre, at analyserne 
med størst mulig sikkerhed viser forskelle i 
sorternes kvalitet. Der vil også blive analyse-
ret prøver fra høst �007. Resultaterne vil blive 
publiceret på LandbrugsInfo, når foderværdis-
analyserne foreligger. Analyseresultaterne for 
triticale fra høst �006 er præsenteret i tabel �.

Supplerende forsøg med triticalesorter
I 2007 er der gennemført fire supplerende 
forsøg med seks af de triticalesorter, som har 
været med i landsforsøgene. I disse forsøg lig-
ger det gennemsnitlige udbytte i målesorten 
noget lavere pr. ha end i landsforsøgene. I alle 
fire forsøg har sorten Korpus, ligesom i årets 
landsforsøg, været den højestydende.

Triticalesorternes egenskaber
Årets registreringer i observationsparcellerne 
med triticalesorter er præsenteret i tabel 6.
 Der har været fem dages forskel i moden-
hedsdato mellem de to tidligste sorter SW Va-
lentino og SW Talentro og den sildigste sort 
Trigold. Strålængden har varieret fra 88 cm 
i sorterne Cando og SW Talentro til 11� cm 
i sorten Mungis. Der er fundet nogen forskel 
mellem sorterne i stråstyrken. Ligesom i �006 
har der ikke været lejesæd i sorten Cando, 
mens der er givet karakteren �,6 for lejesæd i 
sorten Nugget.
 Sygdomsangrebene har varieret betydeligt. 
Der er kun fundet meget lidt meldug i sorten 
Dinaro, mens der er fundet �,� procent dæk-

ning i sorten Nugget. Angrebene af Septoria 
har været kraftigere end i �006. Mindst an-
greb er observeret i sorten Korpus med 0,8 
procent dækning, mens sorten Cando har 
været hårdest ramt med 16 procent dækning. 
Der er i �007 observeret begrænsede angreb 
af gulrust. Den største variation i angrebsgrad 
er i �007 fundet i angrebene af brunrust, hvor 
sorterne Korpus, Mungis og Trigold har været 
næsten uden angreb, mens der er fundet mere 
en �0 procent dækning i sorterne Cando, Nug-
get, SW Talentro og Triskell. Der er i �007 
ikke fundet angreb af hvedebladplet i obser-
vationsparcellerne.
 Der sker en stor og hurtig udskiftning af de 
dyrkede triticalesorter. Af tabel 7 ses det, at 
de sorter, der er solgt udsæd af til høst �007, 
kun udgjorde � procent af den solgte udsæd 
i �00�. SW Valentino er klart dominerende 
med 61 procent af salget til høst �007, men 
flere nye og højtydende sorter er på vej.

Tabel 5. Triticalesorter, supplerende forsøg 
2007, med svampebekæmpelse. (D2)

Triticale

Pct. dækning 
med

Udb. 
og mer-

udb.,
hkg pr. 

ha

Fht. 
for ud-
bytte

Pct. rå-
protein

Rum-
vægt,

kg 
pr. hlmeldug Septoria

Antal forsøg 4 4 4 4 4
SW Valentino 0,� 0,0 58,6 100 1�,� 70,�
Tritikon 0,� 0,0 -6,5 89 1�,� 70,5
Dinaro 0,0 0,0 6,0 110 11,6 71,9
SW Talentro 0,� 0,� -0,7 99 1�,1 7�,0
Algalo 0,7 0,� �,5 10� 1�,� 7�,�
Korpus 0,� 0,0 11,� 119 11,8 7�,�
LSD 5,4

Tabel 6. Triticalesorternes egenskaber, obser-
vationsparceller 2007

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 3 6 12 15 8 3 15
Cando �0/7 88 0 1,9 16 0,01 �0
Dinaro �9/7 89 0,� 0,01 6 0,� 0,6
Korpus �0/7 109 � 0,� 0,8 0,07 0,0�
Mungis �0/7 11� 1,6 0,� 1,9 1 0,0�
Nugget �0/7 11� �,6 �,� 9 0,01 �9
SW Talentro �7/7 88 0,5 1,� 9 1,1 ��
SW 
Valentino �7/7 105 1,8 0,� 9 0,5 8
Trigold 1/8 98 �,� 1 �,7 0,07 0,01
Triskell �8/7 108 �,� 1,6 �,� 0 �0
Tritikon �8/7 110 �,7 1,1 �,9 0,01 1,9

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.

Tabel 7. Triticalesorter, der har udgjort mere 
end 1 procent af den solgte udsæd til høst 
2007. Tabellen viser sorternes procentandel 
af den solgte udsæd

Høstår �00� �00� �005 �006 �007

SW Valentino 1 � �5 61
Dinaro � 1�
Tritikon 8 �0 11
SW Talentro 10 10
Algalo 1 � 9 � �
Cyclus 1 10 8 �
Andre sorter 99 96 70 0 0
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Sygdomme
I figur 1 ses udviklingen af skadegørere i tri-
ticale i �007 i Planteavlskonsulenternes Re-
gistreringsnet. Brunrust og meldug har været 
de dominerende svampesygdomme. Brunrust-
angrebene har været usædvanligt kraftige. I 
figur 2 er angrebene af brunrust sammenlig-
net med tidligere år. Brunrust er ved tidlige og 
kraftige angreb meget tabsvoldende. Meldug-
angrebene har, sammenlignet med tidligere 
år, været moderate.

Svampestrategi i forskellige sorter
Der er opnået store merudbytter for at bekæm-
pe brunrust i Talentro og Valentino. Grundet 
det høje smittetryk har det i de to sorter været 
rentabelt at udføre tre svampebehandlinger.
 I tabel 8 ses resultaterne fra forsøg med 
forskellige strategier for svampesprøjtning i 
tre triticalesorter. Der er anvendt fra en til tre 
svampebehandlinger.
 I tabel 9 og 10 ses de tre sorters modtage-
lighed for svampesygdomme og sygdomsud-
viklingen i forsøgene. Det fremgår, at brun-
rust og Septoria har været de dominerende 
svampesygdomme.

De kraftigste angreb af brunrust og de stør-
ste merudbytter for svampesprøjtning er op-
nået i Talentro. De store merudbytter viser, at 
brunrust kan være meget tabsvoldende. Næst-
mest brunrust er fundet i Valentino, hvor der 
også er opnået relativt store merudbytter for 
svampesprøjtning. Selv om første sprøjtning 

Triticale - 2007

16 17 18 19 20 21 2215
Ugenr.

23 24

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

Brunrust

Meldug

Septoria Gulrust
Skoldplet

Triticale 2002 - 2007, brunrust

2007
2002 2003 2004
2005 2006

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

16 17 18 19 20 21 22
Ugenr.

23 24

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

Figur 2. Udviklingen af brunrust i triticale i 
de sidste seks år i Planteavlskonsulenternes 
Registreringsnet.

Gulrust i triticale. Gulrust kan adskilles fra 
brunrust ved at gulrustpustlerne efterhånden 
optræder i striber, mens pustlerne ved brun-
rust hele sæsonen sidder spredt på bladpladen. 
I 2007 har brunrust været den mest udbredte 
sygdom i triticale. (Foto: Ghita Cordsen Niel-
sen, Landscentret, Planteproduktion).
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i vækststadium �1-�� i slutningen af april er 
udført, mens sygdomsangrebene har været 
svage, er det største nettomerudbytte alligevel 
opnået ved tre sprøjtninger i både Talentro og 
Valentino.  I Tritikon har brunrustangrebene 
været svagere, og strategien med to svampe-
sprøjtninger har resulteret i det største netto-
merudbytte.
 Det fremgår af forsøgsled 5 og 6, at der 
er opnået jævnbyrdige nettomerudbytter ved 
at anvende triazolet Folicur henholdsvis det 

strobilurinholdige middel Opera ved den sid-
ste sprøjtning under skridning.
 Forsøgsled � er taget med for at vurdere den 
svampestrategi, som udføres i sortsforsøgene. 
I sortsforsøgene i triticale må der maksimalt 
anvendes en svampeindsats svarende til et be-
handlingsindeks (BI) på 0,�. I gennemsnit af 
forsøgene har behandlingsindekset været 0,�5. 
Der er opstillet vejledende måltal for behand-
lingsindeks i de enkelte afgrøder i gennemsnit 
for landet. Disse behandlingsindeks må ikke 
overskrides, hvis Pesticidplanens mål for en 
behandlingshyppighed på 1,7 i hele landet 
skal opfyldes i �009. Måltallet for svampebe-
kæmpelse i triticale er et behandlingsindeks 
på 0,�.
 Svampestrategien, som de forsøgsansvar-
lige har valgt i de enkelte forsøg i forsøgsled 
�, fremgår af Tabelbilaget, tabel D�. I et en-
kelt forsøg er der ved en fejl kun anvendt et 
behandlingsindeks på 0,15, hvilket vurderes 

Tabel 8. Behov for svampebekæmpelse i tre triticalesorter. (D3, D4)

Triticale

Be-
hand-
lings-

in-
deks

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

gul-
rust

brun-
rust

Ud-
bytte
og

mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb.

mel-
dug

Sep-
toria

gul-
rust

brun-
rust

Ud-
bytte
og

mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb.

mel-
dug

Sep-
toria

gul-
rust

brun-
rust

Ud-
bytte
og

mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb.ca. ��/6 ca. ��/6 ca. ��/6

2007. 4 forsøg SW Valentino SW Talentro Tritikon
1. Ubehandlet 0 0 �5 0 9 58,9 - 0,� �� 0 �0 61,1 - 0,5 1� 0 � 60,0 -
�. Som 

sortsforsøg 0,�5 0 1� 0 0,� 9,� 7,8 1 11 0 0,� 10,0 8,6 0,� 10 0 0,0� �,9 1,5
�. 0,�5 l Zenit 

0,�5 l Zenit 
0,�5 l Opera 1,0� 0 11 0 0,� 11,5 8,� 0,� 7 0 0,0� 1�,8 11,6 0,01 7 0 0,0� 5,1 1,9

�. 0,�5 l Zenit 
0,�5 l Opera 0,6� 0 1� 0 0,1 8,9 6,7 0,6 8 0 0,6 11,6 9,� 0,� 8 0 0,08 5,5 �,�

5. 0,�5 l Opera 0,�� 0 1� 0 0,� 6,7 5,� � 1� 0 0,7 8,8 7,5 0,6 8 0 0,05 �,� 1,9
6. 0,�5 l Folicur 0,�5 0 1� 0 0,1 6,0 5,0 1 11 0 0,� 8,7 7,7 0,� 11 0 0,06 �,5 1,5
LSD 1-6 2,8 1,7 1,6
LSD 2-6 3,0 1,8 1,7

2006-2007. 6 forsøg SW Valentino SW Talentro Tritikon
1. Ubehandlet 0 0,01 18 0 - 57,0 - 0,9 15 0 - 59,7 - 0,6 10 0 - 57,9 -
�. Som 

sortsforsøg 0,�8 0 8 0 - 6,6 5,0 1 8 0 - 7,6 6,0 0,� 7 0 - �,7 1,1
�. 0,�5 l Zenit 

0,�5 l Zenit 
0,�5 l Opera 1,0� 0 8 0 - 8,� 5,1 0,� 5 0 - 11,1 7,9 0,01 6 0 - �,8 0,6

�. 0,�5 l Zenit
0,�5 l Opera 0,6� 0 8 0 - 7,0 �,8 0,7 6 0 - 8,7 6,5 0,1 6 0 - �,1 1,9

5. 0,�5 l Opera 0,�� 0 8 0 - 5,6 �,� � 10 0 - 6,� �,9 0,5 7 0 - �,7 1,�
6. 0,�5 l Folicur 0,�5 0 9 0 - 5,0 �,0 1 8 0 - 6,� 5,� 0,1 8 0 - �,� 1,�
LSD 1-6 2,8 2,5 1,7
LSD 2-6 ns 1,5 ns

Led � er behandlet som sortsforsøg. Der må maksimalt anvendes svampemidler svarende til et BI på 0,�.
Led � er behandlet i stadium �1-�� �7-�9 55-61.
Led � er behandlet i stadium - �7-�9 55-61.
Led 5 og 6 er behandlet i stadium - - 55-61.

Tabel 9. De tre triticalesorters modtagelig-
hed for svampesygdomme (SortInfo)

Triticale Meldug 
(0-�)1)

Gulrust 
(0-�)1)

Brunrust 
(0-�)1)

Septoria
 (0-�)1)

SW Valentino 0 � � �
SW Talentro 1 0 1 �
Tritikon 1 0 0 �

1) 0 = ikke modtagelig, � = meget modtagelig.
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at have reduceret det opnåede merudbytte for 
svampebekæmpelse. Der er på de enkelte lo-
kaliteter valgt den samme strategi i alle sorter. 
I to forsøg er der sprøjtet med 0,15 liter Foli-
cur pr. ha ultimo april og med 0,15 liter Opera 
pr. ha medio maj. I de øvrige forsøg er der 
sprøjtet en enkelt gang ultimo maj. Det frem-
går, at et behandlingsindeks på 0,�5 har været 
for lavt i alle tre sorter i årets forsøg med højt 
smittetryk.
 I figur 3 er vist de opnåede brutto- og net-
toudbytter i de tre sorter. Det fremgår, at det 
største nettoudbytte er opnået i sorten SW Ta-
lentro.

Vårtriticale
I perioden �00� til �006 blev der hvert år gen-
nemført et enkelt forsøg, hvor konventionel 
dyrkning af vårtriticale sammenlignes med 
dyrkning af vårhvede. Igen i �007 er der gen-
nemført et enkelt forsøg. Resultaterne frem-
går af Tabelbilaget, tabel D5.
 Igen i �007 har sorten Legalo været anvendt 
i vårtriticale. Det største udbytte på 68,0 hkg 
pr. ha er høstet i vårhvede. Det største netto-
udbytte i vårtriticale er igen i �007 høstet ved 
en udsædsmængde svarende til �50 spiredyg-
tige kerner pr. m�, en kvælstoftildeling på 100 
kg kvælstof pr. ha og en behandling med 0,�5 
liter Folicur �50 EC pr. ha.

Tabel 10. Sygdomsudviklingen i forsøg med 
svampebekæmpelse i tre triticalesorter

Sygdomsangreb
Pct. dækning, ubehandlet

�6/� 7/5 �6/5 ��/6

2007. 4 forsøg 3 fs.
SW Valentino
Meldug 0,08 0,� 0,5 0
Skoldplet 0 0 0,� 0
Septoria 0 0 0 �5
Gulrust 0,01 0 7 0
Brunrust - 0,�1) 0,71) 9

SW Talentro
Meldug 0,� � � 0,�
Skoldplet 0 0 0,� 0
Septoria 0 0 0,� ��
Gulrust 0,09 0 0,� 0
Brunrust - 0,�1) 0,71) �0

Tritikon
Meldug 0,� � 0,8 0,5
Skoldplet 0 0 0,1 0,01
Septoria 0 0 0 1�
Gulrust 0 0 0,� 0
Brunrust - 0,0�1) 0,11) �

Vækststadium �� �0 60 75
1) � forsøg.

Figur 3. Opnåede brutto- og nettoudbytter for 
forskellige svampestrategier i fire forsøg i tri-
ticale. Se forsøgsplanen i tabel 8. De respek-
tive forsøgsled er markeret med tallene 1 til 6 
umiddelbart under søjlen.
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Hereford er udbyttemæssig topscorer

Blandt vinterhvedesorterne, der har været af-
prøvet i landsforsøgene i �007, har Hereford 
været den udbyttemæssige topscorer. Here-
ford har ligesom sidste år givet 6 procent mere 
end måleblandingen. Det næststørste udbytte 
er høstet i sorten Oakley, der har givet 5 pro-
cent mere end måleblandingen. De to sorter 
Frument og Contact samt nummersorten BZ 
16�� 0� har alle givet � procent mere end må-
leblandingen.
 Der har i sortsforsøgene været forholdsvis 
beskedne merudbytter for svampebekæmpel-
se i �007. De har varieret fra �,� hkg pr. ha 
i sorten Buzzer til 10,5 hkg pr. ha i den hø-
jestydende sort, Hereford. Se tabel �. Merud-
bytterne ligger på samme niveau som i �006, 
men en smule lavere end i �005 og �00�.

Prøver fra landsforsøgene �006 er analyseret 
for indholdet af foderenheder til svin. Omreg-
net til foderenheder til svin pr. ha blev der i 
�006 høstet det største udbytte i sorten Hysun. 
Blandt de mest dyrkede sorter har Ambition 
og Smuggler givet flest foderenheder til svin 
pr. ha.
 Ved valg af vinterhvedesort bør fokus ligge 
på sorter, der igennem flere år har præsteret et 
stort og stabilt udbytte under varierende dyrk-
ningsbetingelser. Forholdstal for udbytte i de 
seneste fem års landsforsøg med vinterhvede-
sorter er præsenteret i tabel 1.

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 kun aktuel, hvis 
der er rimelig sikkerhed for afsætning til 
en fornuftig pris.

Strategi

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

Læs om gødskning af vinterhvede under 
afsnittet Gødskning.

Læ
sm

ere

I landsforsøget med vinterhvedesorter ved 
Ørbæk er der konstateret store forskelle mel-
lem sorterne  i overvintringsevnen. Kun i om-
råder af landet, hvor der sjældent eller aldrig 
er problemer med overvintring, kan det an-
befales at vælge sorter, hvor der er tvivl om 
vinterfastheden. (Foto: Christian Haldrup, 
Landscentret, Planteproduktion).



5�

Vinterhvede – gødskning

Kvælstofbehovet lavere end normalt i 2007

På grund af det nedbørsrige efterår og vinter 
�006 til �007 har der været forventet et højt 
kvælstofbehov i �007. Kvælstofprognosen 
har også forudsagt et større kvælstofbehov 
end normalt, men ikke så højt som forventet 
ud fra nedbøren. Men resultater af 1� forsøg 
med stigende mængder kvælstof til vinter-
hvede i �007 med forfrugt korn viser et kvæl-
stofbehov på 176 kg kvælstof pr. ha - �1 kg 
kvælstof mindre end de forudgående fem år. 
Forklaringen på det lave kvælstofbehov er 
et lavt udbytte og meget mere lejesæd i for-
søgene. Stigende kornpriser betyder en hø-
jere økonomisk optimal kvælstofmængde. En 
stigning i kornprisen på �0 kr. pr. hkg øger 
den optimale kvælstofmængde med cirka 10 
kg kvælstof pr. ha.

Bedre udnyttelse af gylle
I væskefraktionen af slangeudlagt gylle kan 
der opnås store udnyttelser af kvælstof. For-
søg viser, at der kan opnås fuldt udbytte ved at 
fuldgødske vinterhvede med væskefraktionen 
i forhold til udbyttet ved handelsgødning ale-
ne. Det er der store perspektiver i for landbrug 
med harmoniproblemer, hvis den tilhørende 
fiberfraktion kan afsættes eller afbrændes.
 Derimod viser forsøg med nedfældning af 
husdyrgødning, at det er svært at opnå merud-
bytte for nedfældning, selv om kvælstofudnyt-
telsen kan øges. Den forbedrede kvælstofud-
nyttelse opnås kun i form af en højere protein-
procent. Udbyttet reduceres af afgrødeskaden 
ved nedfældning, og dertil skal lægges et ud-
byttetab ved køreskade på grund af en min-
dre arbejdsbredde end ved slangeudlægning. 
Resultater af lugtmålinger i forsøgene viser, 
at lugten af gylle ved udbringning næsten kan 
elimineres, hvis gyllen nedfældes.

Efterafgrøder også forud for vinter-
hvede
Efterafgrøder til opsamling af kvælstof om 
efteråret bruges normalt kun forud for for-
årssåede afgrøder. Men resultater af forsøg 
og demonstrationer med efterafgrøder viser 
imidlertid, at korsblomstrede efterafgrøder 
som olieræddike har så hurtig en vækst, at 
den i perioden fra høst af vinterhvede til så-
ning af den efterfølgende vinterhvedeafgrøde 
kan nå at optage fra �0 til �0 kg kvælstof i 
de overjordiske dele, og at rodudviklingen på 
lerjord allerede i september kan være op til 1 
meter. De seneste to års resultater tyder på, at 
efterafgrøder forud for vinterhvede kan redu-
cere kvælstofudvaskningen i vintersædsdomi-
nerede sædskifter.
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Figur 1. Udbytte og proteinindhold i landsfor-
søg 1999 til 2007. Kun forsøg i konventionel 
dyrkning indgår i datagrundlaget. Protein-
procenten i vinterhvede er høj i 2007, hvilket 
kan skyldes det lave udbytte og den tørre pe-
riode i april og begyndelsen af maj.
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Vinterhvede – ukrudt

Ukrudt skal bekæmpes effektivt

Den våde høst og mange marker med tynd 
plantebestand i �007 har afsløret vigtigheden 
af at gennemføre en ukrudtsbekæmpelse, der 
er tilstrækkeligt effektiv til, at der ikke sker for 
stor genvækst af ukrudt i bunden af afgrøder-
ne.  Forsøgene har igen i �007 vist, at en tidlig 
sprøjtning om efteråret med jordmidler, mens 
ukrudtet er helt småt og under fremspiring, 
giver den sikreste bekæmpelse af græsukrudt. 
Med et middelvalg om efteråret, der er afpas-
set ukrudtsbestanden på den enkelte mark, er 
der sjældent behov for opfølgning om foråret 
set ud fra en udbyttemæssig vinkel, men ved 
at tillægge mindre risiko for høstbesvær og 
mindre opformering af ukrudt en værdi, vil 
der på mange arealer være god økonomi i en 
behovsbestemt forårsbekæmpelse. 

Kornpris
Selv med meget lave kornpriser har det væ-
ret økonomisk optimalt at udføre en effektiv 
ukrudtsbekæmpelse. Det er derfor i de fleste 
tilfælde de samme løsninger, som vil være op-
timale ved den højere kornpris, der forventes 
fremover. Ofte er merudbyttet ved at øge dosis 
fra eksempelvis halv til hel dosis begrænset, 
men med en høj kornpris vil det oftere ske, at 
dette merudbytte kan betale den ekstra udgift 
til ukrudtsmidler. Se figur 5.

Vigtige resultater
Enårig rapgræs skal ved stor bestand bekæm-
pes effektivt med omkring 90 procent effekt 
på jordtyper, hvor afgrøden ikke kan forven-
tes at yde en stor konkurrence.
 Rajgræs er bekæmpet meget effektivt med 
Atlantis om efteråret eller Hussar om foråret.
 Agerrævehale skal bekæmpes effektivt 
både af hensyn til at undgå frøkast og sikring 
af udbyttet. For at undgå udvikling af herbi-
cidresistens hos agerrævehale bør ukrudtsbe-
kæmpelsen ske ved om efteråret at anvende 
Absolute 5, Atlantis eller Lexus i blanding 
med Boxer og følge op om foråret med Topik. 
Der er i forsøgene opnået en overbevisende 

bekæmpelse med denne strategi, som har 
medført merudbytter i en størrelsesorden af 
�5 til �0 hkg pr. ha. 
 Væselhale er meget vanskelig at bekæmpe 
kemisk. Forsøgene har vist, at den bedste ef-
fekt opnås ved at sprøjte under fremspiringen 
med en høj dosis af Stomp Pentagon (� til � 
liter pr. ha) og følge op to til tre uger senere 
med Atlantis WG, ligeledes i høj dosis (150 til 
�50 gram pr. ha). 

Kend midlerne
I Planteværn Online ukrudt finder du blandt 
andet effektprofiler for de aktuelle midler, og 
du kan beregne effekten af dine egne blandin-
ger. Se www.plantevaern-online.dk

Lær markens ukrudt at kende ved at 
udføre et marktilsyn før høst – det over-
levende ukrudt afslører, om strategien har 
været rigtig.

Sprøjt om efteråret med blandinger af 
Boxer, DFF, Oxitril og Stomp Pentagon 
i doseringer, der giver god bekæmpelse 
af den aktuelle ukrudtsbestand. Begræns 
brugen af Absolute, Lexus og Atlantis til 
arealer, hvor disse midler er afgørende for 
en effektiv bekæmpelse, så du forebygger 
udvikling af resistens hos ukrudtet mod 
dine midler.

Gå dine marker igennem allerede i slut-
ningen af marts, så du først i april er klar 
til at sprøjte de arealer, hvor ukrudtsbe-
kæmpelsen i efteråret ikke har været til-
strækkelig.

Først i maj bør du kontrollere, om sner-
lepileurt, hanekro og burresnerre skal be-
kæmpes særskilt.

Strategi
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Vinterhvede – sygdomme

Høj kornpris medfører højere dosis ved 
aksbeskyttelsen

Septoria (hvedegråplet) har i �007 optrådt re-
lativt sent, og der er i årets forsøg opnået mo-
derate merudbytter for svampebekæmpelse. 
Brunrust har optrådt væsentligt mere udbredt 
end normalt. I et enkelt forsøg i �007 er der 
opnået et nettomerudbytte på �,5 hkg pr. ha 
for en supplerende sprøjtning mod brunrust i 
vækststadium 71 (afsluttet blomstring, begyn-
dende mælkemodenhed).

Middelvalg og dosis ved aks-
beskyttelsen
De senere års forsøg har vist, at Opus, Proline 
og Bell er de midler, som valget står mellem 
ved aksbeskyttelsen. Forsøgene viser, at Bell 
har været bedst, især ved højt smittetryk. Bell 
må p.t. kun anvendes indtil skridning (vækst-
stadium 49), men firmaet har søgt om en kor-
tere sprøjtefrist. Proline har også virket godt, 
mens Opus viser mere svingende resultater. 
Opus har dog været på niveau med Proline i 
årets forsøg ved Det Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet, Flakkebjerg. Halv til trekvart dosis af 
de tre midler har i gennemsnit af de sidste tre 
til fire års forsøg været optimalt ved aksbeskyt-
telsen. Aksbeskyttelsen kan udføres på en gang 
eller deles. Ved en delt aksbeskyttelse kan der 
bruges Bell efterfulgt af Proline eller Opus.
 Hvor forfrugten er hvede, og der samtidig 
praktiseres reduceret jordbearbejdning, skal 
svampestrategien indrettes efter, at hvede-
bladplet også er et problem. Se tabel �6.

Betydning af kornpris
Forsøgene viser, at den optimale indsats ved 
aksbeskyttelsen er (laveste mængde i de mindst 
modtagelige sorter og ved lavt smittetryk): 
•  Kornpris 85 kr. pr. hkg: 35 til 50 procent 

normaldosering.
•  Kornpris 130 kr. pr. hkg: 50 til 75 procent 

normaldosering.
•  Kornpris 170 kr. pr. hkg: 75 procent nor-

maldosering. 
En højere kornpris sammenholdt med øget 
brug af midlet Bell (behandlingsindeks 1,8 

for en normaldosering) vil alt andet lige øge 
behandlingsindekset i hvedemarkerne.
 I figur 2 ses de relevante strategier for 
svampebekæmpelse i vinterhvede. I forsø-
gene har strategi � og � oftest været bedst. I 
strategi � er der udført en delt aksbeskyttelse, 
hvor første del af mængden gives, når fane-
bladet er fuldt udviklet, og sidste del gives 
cirka to uger senere. Dosis til sidst tilpasses 
efter smittetrykket af Septoria. I strategi � har 
Septoria og/eller meldug udløst en bekæmpel-
se, før fanebladet er udviklet. Dosis skævde-
les derfor. Der gives en relativt lille mængde 
i vækststadium �5 til �7, hvorefter dosis øges 
ved sprøjtning under skridning.

Hvede - svampesprøjtning
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25 %

35-37 (20/5)
20-25 %

39 (25/5)
25-35 %

59-61 (15/6)
25-35 %
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3)
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9221 594937312925 69393230 51

Figur 2

Figur 2. Fire relevante strategier for svampe-
sprøjtning i vinterhvede. Vækststadier og om-
trentlige doser (procent af normaldosis) er angi-
vet. Cirka datoer for vækststadierne er angivet i 
parentes. Fra omkring vækststadium 32 (2 knæ 
udviklet) anbefales Bell (normaldosis 1,5 liter 
pr. ha), Proline (normaldosis 0,8 liter pr. ha) el-
ler Opus (normaldosis 1,0 liter pr. ha). Bell må 
kun anvendes indtil skridning. Ved rustangreb 
foretrækkes Bell og Opus. Ved meldugangreb 
tilsættes alle tre midler et meldugmiddel. 
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Sortsafprøvning
Et stort og stabilt udbytte er en væsentlig pa-
rameter ved valg af vinterhvedesort. I tabel 1 
ses forholdstal for udbytte i de seneste fem års 
landsforsøg med vinterhvedesorter.
 Der har i �007 deltaget 6� sorter af vinter-
hvede i landsforsøgene. Det er et fald på syv 
sorter i forhold til �006 Der er dog �8 nye 
sorter, som ikke tidligere har deltaget i lands-
forsøgene. Målesortsblandingen har bestået af 
sorterne Ambition, Frument, Skalmeje og So-
list. Ritmo er blevet afløst af sorten Frument.
  Der er i gennemsnit af de syv gennemførte 
forsøg kun høstet 81,� hkg pr. ha i målesorts-
blandingen. Det er cirka 8 hkg pr. ha mindre 
end i �006. Kun 1� sorter har i årets forsøg 
givet mere end målesortsblandingen. Det 
er resultatet af, at der i målesortsblandingen 
konstant satses på nye sorter med gode egen-
skaber. De afprøvede sorter skal derfor leve 
op til høje krav, hvis de skal klare sig godt i 
forhold til referencen. I tabel � ses resultater-
ne af årets landsforsøg med vinterhvedesorter. 
Resultaterne er delt op på Øerne, Jylland og 
hele landet. Kun syv af årets ti anlagte forsøg 
indgår i tabellen. I de resterende tre forsøg, 
der alle har ligget i de østlige egne af landet, 
vurderes resultaterne at være for usikre til, at 
sorterne kan sammenlignes indbyrdes. Årsa-
gen til de usikre resultater i disse tre forsøg 
har især været havrerødsot og dårlig overvin-
tring.
 De 6� afprøvede sorter har alle ligget i 
samme forsøgsserie i et såkaldt alpha-design. 
Det betyder blandt andet, at det er muligt at 
sammenligne alle de målte udbytter og kvali-
tetsparametre direkte med hinanden.
 Der igen i 2007 gennemført fire forsøg med 
og uden svampebekæmpelse i vinterhvedesor-
ter. Se tabel �. Der er i disse forsøg behandlet 
to til tre gange mod svampesygdomme. Der er 
anvendt en samlet mængde af svampemidler, 
som svarer til et behandlingsindeks på cirka 
0,65. Det er lig måltallet for svampebekæm-
pelse i vinterhvede i Pesticidplan �00�-�009. 
Strategien i de enkelte forsøg er fastlagt af 
forsøgslederen under hensyntagen til de frem-
herskende sygdomme i foråret og forsomme-
ren �007. På de forsøgssteder, hvor meldug-

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

Vinterhvede �00� �00� �005 �006 �007

Blanding1) 100 100 100 100 100
Robigus 10� 105 99 96 98
Smuggler 105 106 10� 101 97
Tritex 105 10� 97 99 96
Skalmeje 105 100 101 99 96
Patrel 106 10� 100 96 9�
Solist 99 10� 101 98 9�
Opus 108 100 99 98 9�
Flair 107 101 97 96 9�
Hattrick 106 101 99 97 90
Tommi 101 95 97 9� 8�
Ararat 10� 10� 100 100
Inspiration 10� 100 98 100
Ambition 107 107 106 99
Samyl 105 10� 99 98
Tuareg 100 10� 97 97
Abika 10� 10� 99 95
Glasgow 10� 99 99 9�
Paroli 100 99 96 9�
Florett 10� 10� 100 90
Boomer 95 99 9� 90
Frument 105 10� 10�
Audi 10� 10� 101
Penso 10� 100 95
Hereford 106 106
Oakley 99 105
Torkil 100 10�
Autark 101 100
Jenga 99 100
Jupitor 97 98
PBIS 10��7 97 98
Dinosor 97 96
Potenzial 96 9�
Rosario 95 89
Tuscan 100 88
Contact 10�
BZ 16�� 0� 10�
CPB-T W1�� 101
Alfa 101
Expert 100
Maribo 100
Smaragd 99
Hyscore 98
Position 98
CPB-T W1�5 98
Primus 97
BZ �517 0� 97
Maxwell 97
Gloria 96
Hermann 95
Timber 95
UN �11�-�-�R 9�
Buzzer 9�
Nic 0�-�65�A 9�
Bockris 9�
Pagaj 91
Nord 0100�/0� 91
Mulan 91
Cebeco 0507 90
Comodor 89
106�� DT 89
Canadair 89
LP �77.�.0� 86

1)  2003: Solist, Boston, Pentium, Ritmo; 2004: Solist, Boston, 
Galicia, Ritmo; 2005: Solist, Skalmeje, Galicia, Ritmo; 2006: 
Ambition, Ritmo, Skalmeje, Solist; 2007: Ambition, Frument, 
Skalmeje, Solist.
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Tabel 2. Vinterhvedesorter, landsforsøg 2007, 
hvor svampesygdomme er bekæmpet. (E1)

Vinterhvede

Udbytte og 
merudbytte,  
hkg pr. ha

Hele landet

Øerne Jyl-
land

Hele 
landet

Fht. 
for
ud-

bytte

Pct. 
råpro- 
tein

Pct. 
sti- 

velse

Rum- 
vægt,
kg pr. 

hl

Antal forsøg 2 5 7 7 7 7
Blanding1) 87,8 78,6 81,3 100 10,� 69,5 77,0
Hereford -0,7 6,9 �,7 106 9,7 69,8 77,�
Oakley �,9 �,� �,8 105 9,� 69,8 75,�
Contact �,5 �,� �,� 10� 9,8 70,� 77,9
BZ 16�� 0� 0,� �,6 �,� 10� 10,1 69,� 76,5
Frument -0,� �,� �,0 10� 10,0 69,0 75,6
Torkil 0,� �,6 �,7 10� 10,� 68,� 77,0
CPB-T W1�� -�,7 �,� 0,9 101 10,0 70,� 77,7
Audi -0,9 1,� 0,7 101 9,8 69,7 75,5
Alfa -0,8 1,0 0,5 101 10,� 69,� 75,7
Expert 1,8 -0,� 0,� 100 10,0 70,0 76,5
Ararat -�,8 1,5 0,� 100 10,0 69,7 76,9
Inspiration -�,9 �,� 0,� 100 10,� 70,� 77,5
Jenga -0,� 0,� 0,1 100 10,� 69,9 78,9
Maribo -1,� 0,� -0,1 100 9,9 68,5 75,1
Autark -0,8 -0,� -0,� 100 10,� 68,6 76,7
Ambition -0,� -0,5 -0,5 99 10,� 69,0 76,7
Smaragd -1,� -0,� -0,5 99 10,� 68,5 79,�
Jupitor -�,� 0,0 -1,� 98 11,0 68,5 76,�
Samyl -8,� 1,� -1,� 98 9,9 69,7 75,�
Hyscore -6,5 0,� -1,6 98 10,� 69,9 78,�
Robigus 0,5 -�,7 -1,8 98 10,� 69,� 76,6
PBIS 10��7 -�,8 -0,6 -1,8 98 10,0 69,� 75,�
Position -�,� -1,8 -1,9 98 10,1 70,7 78,�
CPB-T W1�5 -1,0 -�,� -1,9 98 9,8 70,� 75,0
Smuggler -�,6 -1,7 -�,� 97 10,5 68,6 75,0
Maxwell -6,� -0,5 -�,� 97 11,0 68,6 76,�
Tuareg -�,� -�,1 -�,� 97 10,5 69,1 77,8
Primus -�,� -�,� -�,� 97 9,9 69,� 7�,9
BZ �517 0� -1,1 -�,� -�,7 97 10,7 69,� 80,�
Gloria -5,5 -1,9 -�,9 96 10,7 69,6 77,6
Dinosor -�,1 -�,8 -�,9 96 10,� 68,9 76,7
Skalmeje -�,1 -�,7 -�,1 96 10,� 70,� 79,�
Tritex -6,8 -�,� -�,5 96 9,7 69,8 76,�
Abika -8,7 -�,1 -�,0 95 10,� 67,8 75,9
Hermann -6,� -�,1 -�,1 95 10,� 69,6 76,0
Timber -�,� -�,8 -�,1 95 10,7 70,1 76,9
Penso -10,1 -1,9 -�,� 95 9,8 68,� 75,0
Potenzial -�,� -5,0 -�,8 9� 10,7 69,0 80,�
UN �11�-�-�R -7,5 -�,9 -�,9 9� 10,5 68,7 76,9
Glasgow -1,9 -6,� -5,1 9� 9,8 70,6 75,9
Solist -10,1 -�,� -5,� 9� 10,6 68,� 75,�
Buzzer -8,5 -�,� -5,� 9� 10,6 69,0 7�,8
Paroli -8,5 -�,6 -5,7 9� 10,6 68,8 76,6
Patrel -5,� -6,� -6,0 9� 10,5 68,8 76,0
NIC 0�-�65�A -�,7 -7,1 -6,1 9� 10,� 68,6 7�,�
Opus -�,6 -8,� -6,7 9� 10,5 69,6 79,1
Bockris -9,6 -5,6 -6,7 9� 10,7 69,� 79,5
Flair -11,� -5,1 -6,8 9� 10,6 69,9 77,6
Mulan -7,7 -6,8 -7,1 91 10,7 68,5 78,1
Pagaj -1�,� -�,� -7,� 91 10,8 67,8 75,9
Nord 0100�/0� -1�,5 -5,5 -7,5 91 10,8 68,9 76,6
Boomer -6,5 -8,5 -7,9 90 10,� 70,0 78,8
Hattrick -7,� -8,� -8,1 90 10,� 68,7 7�,�
Florett -9,7 -7,7 -8,� 90 10,6 69,0 77,6
Cebeco 0507 -9,8 -7,7 -8,� 90 10,1 68,6 76,1
106�� DT -1�,� -7,0 -8,5 90 10,9 69,7 77,1

Vinterhvede

Udbytte og 
merudbytte,  
hkg pr. ha

Hele landet

Øerne Jyl-
land

Hele 
landet

Fht. 
for
ud-

bytte

Pct. 
råpro- 
tein

Pct. 
sti- 

velse

Rum- 
vægt,
kg pr. 

hl

Comodor -10,5 -8,1 -8,8 89 10,7 68,� 76,7
Canadair -1�,� -6,7 -8,9 89 11,0 68,� 7�,�
Rosario -1�,0 -8,1 -9,� 89 10,� 69,6 77,1
Tuscan -9,1 -9,6 -9,� 88 10,1 68,7 7�,6
LP �77.�.0� -7,1 -1�,� -11,5 86 10,5 69,� 78,�
Tommi -15,1 -1�,8 -1�,9 8� 11,0 68,� 78,�
LSD 5,0 8,8 4,4

1) Solist, Skalmeje, Ambition, Frument.

Tabel 3. Vinterhvedesorter med og uden 
svampebekæmpelse, 2007. (E2) 
A: Uden bekæmpelse af bladsvampe 
B: 0,2 liter Opus + 0,15 liter Tern + 0,25 
liter Proline EC 250 eller 0,15 liter Bell + 
0,35 liter Proline EC 250 eller 0,2 liter Opus 
+ 0,35 liter Proline eller 0,6 liter Opus ad to 
gange. (BI = 0,65)

Vinterhvede

Procent angreb i A

Udbytte,
hkg pr. ha

Mer-
udb. 
for 

svam-
pe-

bekæm-
pelse1)

brun-
rust

mel-
dug

Sep-
toria

A B B-A

Antal forsøg 3 4 4 4 4
Blanding�) 0,8 0,7 9 71,1 77,8 6,7
Hereford 0,9 1,0 11 7�,� 8�,7 10,5
Frument 0,� 0,9 9 7�,8 81,� 6,�
Oakley 0,0 1,0 1� 7�,� 80,� 6,8
Contact 0,06 �,0 1� 7�,0 80,1 7,1
Torkil 0,08 �,0 9 7�,� 79,9 6,6
BZ 16�� 0� 0,0 0,0� 7 7�,8 79,� �,5
Alfa 0,� 0,� 8 7�,� 79,0 �,6
Audi 0,1 0,9 8 75,0 78,7 �,7
Ambition 0,07 0,8 8 7�,� 77,7 �,�
Jenga 0,01 1,0 7 7�,5 77,� �,9
Jupitor 0,0 0,0 1� 7�,� 77,� �,0
CPB-T W1�� 0,� 0,� 9 71,5 77,1 5,6
Expert 0,� �,0 8 70,� 76,6 6,�
Hyscore 0,01 8,0 8 7�,7 76,5 �,8
Inspiration 0,0� 0,� 10 71,8 76,� �,6
Position 1,0 1,0 1� 69,� 76,� 7,1
Samyl 1,0 1�,0 1� 68,0 76,� 8,�
Autark 0,� �,0 10 69,8 75,9 6,1
Maribo 0,1 �,0 11 70,� 75,5 5,�
Ararat 0,0 0,� 16 68,� 75,� 6,9
Smuggler 0,10 0,5 10 69,8 75,� 5,�
Robigus 0,0� 1,0 1� 67,� 75,1 7,8
BZ �517 0� �,0 0,0� 7 70,6 75,0 �,�
Maxwell 0,0 0,0 8 70,� 7�,8 �,6

Tabel 2. Fortsat.

fortsættes
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50 55 60 65 70 75 80 85
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Inspiration
Position

Samyl
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Maxwell
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Primus
Florett
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UN 2112-2-4R

Glasgow
Flair
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10623 DT
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NIC 03-4652A
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Boomer
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Vinterhvedesorter 2007
med og uden svampebekæmpelse

Uden svampebekæmpelse
Nettoudbytte i behandlet

Omk. til udbringning
Omk. til svampemidler

Hkg pr. ha

Figur 3

Vinterhvede

Procent angreb i A

Udbytte,
hkg pr. ha

Mer-
udb. 
for 

svam-
pe-

bekæm-
pelse1)

brun-
rust

mel-
dug

Sep-
toria

A B B-A

Hermann 0,0 0,� 1� 71,5 7�,6 �,1
PBIS 10��7 0,� 0,6 1� 67,7 7�,� 6,6
Smaragd 0,0 �,0 1� 70,9 7�,� �,�
Tuareg 0,� 0,� 9 68,� 7�,� 5,9
Timber 0,0 0,7 8 68,1 7�,� 6,1
Solist �,0 �,0 9 6�,� 7�,0 9,7
Penso 1,0 �,0 16 6�,� 7�,0 9,6
Dinosor 0,1 �,0 16 67,� 7�,9 6,6
Gloria 0,0 0,05 10 70,8 7�,6 �,8
Skalmeje 0,0� 1,0 1� 69,0 7�,� �,�
Tritex 0,0 �,0 1� 67,0 7�,� 6,�
 Abika 0,0 0,� 1� 70,0 7�,0 �,0
Nord 0100�/0� 0,1 �,0 1� 66,9 7�,9 6,0
CPB-T W1�5 0,05 6,0 1� 6�,7 7�,8 8,1
Primus 0,01 0,0 1� 68,1 7�,� �,�
Florett 5,0 5,0 10 65,8 71,9 6,1
Pagaj 0,0� 9,0 8 67,� 71,9 �,6
Potenzial 0,0 0,� 11 68,0 71,6 �,6
UN �11�-�-�R 0,0 8,0 10 67,� 71,6 �,�
Glasgow �,0 �,0 1� 65,7 71,� 5,7
Flair 0,� 0,6 1� 66,8 71,� �,�
Patrel 0,0 �,0 11 65,5 70,8 5,�
106�� DT 0,0 �,0 1� 65,8 70,� �,5
Canadair 0,0� 1,0 1� 6�,7 70,0 7,�
Paroli 0,1 0,6 1� 6�,7 69,9 7,�
Buzzer 0,0 0,0 1� 67,� 69,7 �,�
Opus 0,0� 0,7 9 65,7 69,5 �,8
NIC 0�-�65�A 0,� �,0 9 6�,8 69,5 �,7
Bockris 0,0� 0,� 9 6�,5 69,� �,8
Boomer 0,05 1,0 15 6�,0 68,6 �,6
Mulan 0,� 0,7 1� 61,8 68,� 6,6
Comodor 0,1 0,8 16 59,8 67,5 7,7
Rosario 0,0� �,0 1� 6�,� 67,� 5,1
Hattrick 0,6 0,8 16 58,8 66,5 7,7
LP �77.�.0� 0,07 0,07 1� 60,8 66,0 5,�
Cebeco 0507 0,� 1,0 1� 61,5 66,0 �,5
Tuscan 0,05 0,8 9 60,� 6�,� �,0
Tommi 0,� 0,� 11 57,0 61,9 �,9
LSD 4,5 4,5 0,8

1) LSD for vekslevirkning mellem sort og svampebekæmpelse: ns.
�) Frument, Solist, Skalmeje, Ambition.

Tabel 3. Fortsat.

Figur 3. Vinterhvedesorternes udbytte med og 
uden svampebekæmpelse.

1) Ambition, Skalmeje, Solist, Frument.
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angrebene har været kraftigst, har det som i 
tidligere år ikke været muligt at holde de mest 
modtagelige sorter fri for meldug med den 
begrænsede indsats af svampemidler. Der er 
høstet op til 10,5 hkg pr. ha i merudbytte for 
svampebekæmpelsen.
 I figur 3 vises de opnåede resultater i for-
søgsserien med og uden svampebekæmpelse. 
I den nederste del af figuren ses de sorter, der 
har givet det største bruttoudbytte med svam-
pebekæmpelsen. Den lyseblå bjælke viser 
udbyttet uden svampebekæmpelse. Den røde 
del af bjælken svarer til udgiften til svampe-
midler, den gule del svarer til udgiften ved 
udbringning af svampemidlerne, mens den 
resterende mørkeblå del viser nettoudbyttet. 
Svampebekæmpelsen svarer i gennemsnit 
af de fire forsøg til en udgift på 2,8 hkg pr. 
ha inklusive udbringning. Sidste år svarede 

udgiften til svampebekæmpelse i forsøgene 
til �,5 hkg. Den mindre udgift til svampebe-
kæmpelse i �007, regnet i hkg, er resultatet 
af den stigende kornpris og betyder, at der i 
�007 kun er to sorter, hvor der ikke er opnået 
et positivt nettomerudbytte for den gennem-
førte svampebekæmpelse.

Foderværdi i vinterhvedesorter 2006
I årene �00� til �005 blev der i samarbejde 
med Landscentret Svin gennemført en un-
dersøgelse af, om der er forskelle i indholdet 
af foderenheder mellem forskellige sorter af 
vinterhvede, vårbyg og vinterbyg. I �006 blev 
der på baggrund af de lovende resultater i un-
dersøgelsen analyseret �0 vinterhvedesorter 
for indholdet af foderenheder. Prøverne blev 
som for de øvrige arter udtaget på tre lokalite-
ter, hvor der var opnået normale udbytter. Det 

Tabel 4. Vinterhvedesorternes rangering i forhold til udbyttet af foderenheder, FEsv pr. ha, 
landsforsøg 2006. Se afsnittet om Sorter, anmeldere, priser, midler og principper vedrørende 
definition af FEsv

Vinterhvede FEsv
pr. hkg

FEso
pr. hkg

Pct.
råprotein

Pct.
stivelse

Rumvægt,
kg pr. hl

Fht. for 
udbytte

Udbytte,
hkg pr. ha

FEsv
pr. ha

FEso
pr. ha

Antal forsøg 3 3 9 9 9 9 9
Blanding1) 115,9 11�,8 10,5 70,� 76,5 100 89,1 10.��7 10.1�0
Hysun�) 117,1 11�,9 10,� 71,� 80,0 108 96,5 11.�00 11.088
Hereford 115,� 11�,� 10,� 70,1 75,8 106 9�,� 10.871 10.66�
Ambition 11�,9 11�,0 10,6 69,6 76,1 106 9�,� 10.8�� 10.6�5
Audi 11�,5 111,7 10,7 69,9 76,0 10� 9�,� 10.�87 10.��1
Smuggler 116,6 11�,� 10,7 70,� 7�,7 101 89,8 10.�71 10.�6�
Tuscan 116,0 11�,8 10,9 68,7 75,9 100 89,0 10.��� 10.1�8
Ararat 115,� 11�,� 10,� 69,5 76,1 100 88,9 10.�59 10.07�
Tritex 116,� 11�,0 10,5 69,� 76,6 99 87,8 10.��0 10.009
Penso 11�,5 11�,7 10,� 69,5 7�,6 100 89,� 10.�1� 10.05�
Skalmeje 115,6 11�,� 10,6 71,� 78,� 99 88,� 10.�07 10.00�
Glasgow 115,7 11�,8 10,� 70,9 75,7 99 88,1 10.19� 10.0�6
Jenga 115,� 11�,� 11,1 70,� 78,� 99 88,� 10.19� 10.0�5
Florett 11�,� 11�,� 11,0 70,1 78,9 100 89,1 10.175 10.006
Samyl 115,� 11�,� 10,� 69,8 75,7 99 88,� 10.169 9.99�
Oakley 11�,9 11�,0 10,� 69,� 75,1 99 88,5 10.169 10.001
Autark 11�,� 111,5 10,9 69,� 76,6 101 89,8 10.165 10.01�
Frument 111,9 110,� 10,7 68,9 7�,0 10� 90,8 10.161 10.0��
Opus 116,� 11�,7 10,9 70,7 77,9 98 87,� 10.1�� 9.9�6
Abika 11�,� 11�,� 10,7 68,� 75,9 99 88,� 10.10� 9.9�6
Inspiration 115,0 11�,9 10,5 71,0 77,7 98 87,6 10.07� 9.890
Torkil 11�,1 110,7 10,8 68,8 76,5 100 88,9 9.966 9.8�1
Sj 0�-1 11�,7 111,8 10,7 70,� 75,� 98 87,� 9.9�6 9.760
Solist 11�,0 111,� 10,6 69,� 7�,6 98 87,5 9.888 9.7�9
Patrel 115,8 11�,6 10,8 69,6 75,5 96 85,� 9.878 9.690
Robigus 115,5 11�,5 10,8 69,6 76,1 96 85,� 9.86� 9.69�
Hattrick 11�,� 11�,� 10,6 69,� 7�,8 97 86,1 9.850 9.660
Jupitor 11�,6 111,8 11,� 69,� 76,� 97 86,7 9.8�9 9.69�
Tuareg 11�,1 11�,� 10,7 69,� 76,5 97 86,� 9.8�5 9.680
Tommi 115,� 11�,1 11,� 69,7 78,� 9� 8�,� 9.�9� 9.�19
LSD 2,3 1,8

1) Ambition, Solist, Skalmeje, Ritmo. �) Hybrid.
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vil sige, at forsøgene ikke var præget af tørke, 
sygdomme eller skadedyr. Det skulle sikre, 
at analyserne med størst mulig sikkerhed vi-
ser forskelle i sorternes kvalitet. Der vil også 
blive analyseret prøver fra høst �007. Resul-
taterne vil blive publiceret på LandbrugsInfo, 
når foderværdianalyserne foreligger. Analy-
seresultaterne for vinterhvede fra høst �006 
er præsenteret i tabel �. Undersøgelsen viser 
store forskelle i det høstede antal foderenhe-
der, FEsv pr. ha. Analyserne viser en forskel i 
udbyttet på 1.800 foderenheder pr. ha mellem 
bedste og dårligste sort i �006.

Supplerende forsøg med vinterhvede-
sorter
Som supplement til landsforsøgene er der i 
�007 gennemført �0 supplerende forsøg med 
et udvalg af de mest udbredte og de mest lo-
vende vinterhvedesorter. Sorterne er valgt af 
de lokale konsulenter. Resultaterne af disse 
forsøg ses i tabellerne 5 til 8.
 I tabel 5 er resultaterne opdelt efter, hvil-
ken del af Danmark forsøgene er gennemført 
i. Der er nogen forskel på, hvordan sorterne 
har klaret sig i de forskellige dele af Dan-

mark, men som gennemsnit for hele landet 
ligger sorterne i de supplerende forsøg tæt op 
ad landsforsøgene målt på forholdstal for ud-
bytte. Det gennemsnitlige udbytteniveau har 
været lidt lavere i de supplerende end i de al-
mindelige landsforsøg. 
 Tabel 6 viser resultaterne af de supplerende 
forsøg, opdelt efter forfrugt til forsøgene. Ved 
at sammenligne forholdstallene på tværs af ta-
bellen kan man få et indtryk af, om nogle af 
sorterne klarer sig forholdsvis bedre med en 
god end en dårlig forfrugt. Sorterne Ambition, 
Audi og Oakley ser alle ud til at klare sig re-
lativt dårligt med forfrugt vinterhvede i årets 
forsøg, mens især Solist ser ud til at klare sig 
forholdsvis godt, når forfrugten er vinterhve-
de. I sidste års supplerende forsøg så det deri-
mod ikke ud til, at sorten Solist klarede sig 
forholdsvis bedre efter vinterhvede end efter 
andre forfrugter.
 I tabel 7 er resultaterne delt op efter jord-
type. Der er ikke nogen klar tendens til vek-
selvirkning mellem sort og jordtype, men sor-
terne Audi og Ambition ser ud til at have kla-
ret sig en smule dårligere på de mere lerede 
jorder end på sandjord, mens sorten Frument 

Tabel 5. Vinterhvedesorter, supplerende forsøg (med svampebekæmpelse 2007). (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 2 2 6 9 3 3 15 21
Blanding1), hkg kerne pr. ha 7�,0 8�,7 85,6 66,7 76,7 7�,9 76,6 85,7 77,� 77,�
Blanding1) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ambition 98 10� 99 98 99 98 10� 9� 98 98
Audi 10� 10� 10� 97 101 10� 105 97 10� 10�
Robigus 106 10� 100 10� 10� 95 99 89 9� 97
Smuggler 109 100 100 105 10� 99 10� 98 100 101
Opus 9� 97 9� 90 9� 88 99 79 89 90
Frument 95 10� 100 10� 101 10� 10� 107 10� 10�
Skalmeje 107 98 101 100 101 96 98 9� 95 97
LSD (forholdstal) 4 3 ns ns 4 5 ns 9 4 3

Antal forsøg 1 1 3 2 7 9 2 1 12 19
Blanding1), hkg kerne pr. ha 80,� 85,� 80,9 7�,� 79 77,5 8�,1 10�,1 80,� 79,8
Blanding1) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Tommi 100 91 88 91 89 8� 8� 86 8� 86
Florett 98 99 9� 10� 97 9� 91 86 9� 9�
Hysun 9� 99 88 10� 95 98 99 97 98 97
Solist 87 87 88 89 89 96 9� 9� 96 9�
Abika 9� 9� 9� 101 97 9� 9� 85 9� 9�
Oakley 98 10� 101 11� 106 10� 10� 96 10� 10�
Rexol 100 87 97 9� 96 9� 98 8� 9� 9�
LSD (forholdstal) 6 4 ns ns 6 7 10 4 5 4

1) Ambition, Solist, Skalmeje, Frument.
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ser ud til at have klaret sig forholdsvis bedst 
på lerjordene.
 I alt 11 af de supplerende forsøg er gennem-
ført med og uden svampebekæmpelse. Se ta-
bel 8. Svampebekæmpelsen i de supplerende 
forsøg er den samme som i landsforsøgene. 
Angrebsgraden for meldug ser ud til at have 
været på niveau med landsforsøgene, mens 
angrebsgraden for Septoria ser ud til at have 
været en smule kraftigere end i landsforsø-
gene. De opnåede merudbytter for den gen-
nemførte behandling er på niveau med lands-
forsøgene, og svampebekæmpelsen har været 
rentabel i alle sorter. I flere af forsøgene er der 
fundet moderate til kraftige angreb af brun-
rust. Angrebene ser dog ud til at være holdt 
nede på tilfredsstillende vis. 

Vinterhvedesorternes egenskaber
Tabel 9 viser resultaterne af årets observati-
onsparceller i vinterhvede. Dataene fra obser-
vationsparcellerne er udvalgt, således at der 
kun tages data med fra de forsøgssteder, hvor 
der er registreret forskel i angrebsgraden af 

den enkelte sygdom. Dette giver en god be-
lysning af sorternes stærke og svage sider, 
men samtidig er det også med til at overdrive 
sortsforskellene. Det betyder samtidig også, at 
resultaterne fra observationsparcellerne ikke 
kan bruges til at beskrive sygdomsniveauet i 
�007.
 I 2007 er der registreret fire dages forskel i 
modningsdatoen mellem de ni tidligste og de 
tre sildigste sorter. Strålængden har varieret 
fra 68 cm i sorten Oakley til 87 cm i sorterne 
Flair og Hyscore. Der har i �007 været for-
holdsvis meget lejesæd i observationsparcel-
lerne med vinterhvede. Karakteren for lejesæd 
varierer fra 0,8 i nummersorten CPB-T W1�� 
til 7,6 i nummersorten UN �11�-�-�R. I alt ti 
sorter har fået karakterer over 5 for lejesæd i 
�007. Til sammenligning var den højeste ka-
rakter, der blev givet for lejesæd i �006, på 
�,�.
 Der er i observationsparcellerne konstate-
ret problemer med overvintringen et enkelt 
sted ved Ørbæk på Østfyn i �007. Tre sorter 
har fået karakteren � for overvintring, mens 

Tabel 6. Vinterhvedesorter, supplerende for-
søg 2007, opdelt efter forfrugt. (E5, E6)

Vinterhvede

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 7 8 8 6 6
Blanding1) 77,1 100 77,9 100 76,3 100
Ambition -�,8 9� 0,8 101 0,� 100
Audi -�,� 97 �,� 10� �,1 10�
Robigus -8,7 89 -0,� 100 0,8 101
Smuggler 0,� 100 1,7 10� -0,8 99
Opus -15 81 -�,7 95 -5,� 9�
Frument �,8 106 1 101 �,1 10�
Skalmeje -5,1 9� -0,5 99 -1,1 99
LSD 4,3 2,7 4

Antal forsøg 3 3 8 8 8 8
Blanding1) 88,3 100 81,2 100 75,2 100
Tommi -1�,� 8� -11,1 86 -10,� 86
Florett -6,� 9� -5,6 9� -�,6 97
Hysun -1,� 99 -5,� 9� -0,� 100
Solist �,6 10� -6,� 9� -6,6 91
Abika -11,6 87 -�,8 9� -�,� 97
Oakley -6,� 9� �,� 10� 6,5 109
Rexol -1�,6 8� -1,8 98 -�,6 95
LSD 8,2 3,8 5

1) Ambition, Solist, Skalmeje, Frument.

Tabel 7. Vinterhvedesorter, supplerende for-
søg 2007, opdelt efter jordtype. (E7, E8)

Vinterhvede

JB � + � JB 5 - 8

Udb. og 
merudb., 
hkg pr. ha

Fht. for 
udbytte

Udb. og 
merudb., 
hkg pr. ha

Fht. for 
udbytte

Antal forsøg 4 17
Blanding1) 67,0 100 79,6 100
Ambition 0,5 101 -1,6 98
Audi � 106 0,9 101
Robigus -0,7 99 -�,� 96
Smuggler 0,7 101 0,� 101
Opus -�,9 9� -8,8 89
Frument 0,1 100 �,� 10�
Skalmeje -�,7 96 -�,1 97
LSD 4,2 2,8

Antal forsøg 4 15
Blanding1) 70,5 100 82,3 100
Tommi -9,8 86 -11,8 86
Florett -5,5 9� -�,� 95
Hysun -�,5 96 -�,6 97
Solist -�,7 9� -5,1 9�
Abika -5,� 9� -�,6 9�
Oakley �,5 106 �,8 10�
Rexol 0,7 -6
LSD 5,6 3,9

1) Ambition, Solist, Skalmeje, Frument.
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brødhvedesorten Tommi har klaret sig endnu 
dårligere med karakteren �. I denne sort er 
der registreret over �0 procent døde planter. 
Landsforsøget ved Ørbæk er kasseret netop 
på grund af problemer med overvintringen.
 Meldugangrebene har varieret fra 0,0� pro-
cent i sorten Buzzer til 16 procent dækning 
i sorten Samyl, der også var kraftigst angre-
bet i �006. Ligesom sidste år er de svageste 
Septoriaangreb fundet i sorten Ambition, hvor 
der er registreret �,5 procent dækning, mens 
de kraftigste angreb, svarende til 1� procent 
dækning, er registreret i sorterne Ararat, Ca-
nadair og Dinosor. Der er flere steder konsta-
teret angreb af gulrust. De kraftigste angreb 
er som sidste år fundet i sorten Flair med 
gennemsnitligt �,� procent dækning. Både 

i sorten Flair og i sorten Robigus er der dog 
registreret 18 procent dækning af gulrust to 
steder. Brunrustangrebene har i �007 været 
forholdsvis udbredte, og kun enkelte sorter 
er gået helt fri. De kraftigste angreb er set i 
sorten Penso, hvor der er registreret gennem-
snitligt �0 procent dækning.
 Til højre i tabel 9 ses kvalitetsegenskaberne 
for de �1 af de afprøvede sorter, der er på den 
danske sortsliste i �007. Endelig er det allery-
derst til højre i tabellen angivet, hvilke af de 
afprøvede sorter der er på Plantedirektoratets 
brødhvedeliste til høst �008.
 Ved sortsvalg i vinterhvede er udbyttestabi-
liteten en afgørende parameter. Sorter, der har 
givet et stort og stabilt udbytte igennem flere 
års afprøvning, bør foretrækkes. Det kan være 
risikabelt at vælge sort alene ud fra et enkelt 
års udbytte. I tabel 1 og 10 ses forholdstallene 
for udbytte i de seneste fem års landsforsøg 
med vinterhvedesorter. Der er i tabel 10 be-
regnet et gennemsnitligt forholdstal for ud-
bytte for de seneste to til fem år for de sorter, 
der har deltaget i alle årene.
 I landsforsøgene med vinterhvedesorter er 
der i �007 afprøvet 6� sorter. Kun 1� sor-
ter har, som det fremgår af tabel 11, udgjort 
mere end 1 procent af udsædsalget. Cirka to 
tredjedele af salget dækkes af kun fire sor-
ter.

Kernestørrelse i udsæd af vinterhvede
Ligesom i de to foregående år er der også i 
�007 gennemført et orienterende forsøg med 
betydningen af kernestørrelsen i udsæd af 
vinterhvede. Resultaterne af forsøget, der 
igen har ligget på Koldkærgård, fremgår af 
Tabelbilaget, tabel E11.
 Al den anvendte udsæd stammer fra samme 
kornparti. Den er sorteret op i følgende kerne-
størrelser: Kerner over 2,8 mm, kerner mel-
lem �,5 og �,8 mm, kerner mellem �,� og �,5 
mm og kerner mindre end �,� mm. Endelig 
er der også anvendt usorteret udsæd. De fem 
kvaliteter af udsæd er afprøvet ved to udsæds-
mængder, svarende til henholdsvis �50 og 
�50 spiredygtige kerner pr. m�.
 Ligesom i sidste års forsøg er der høstet 
mindst udbytte, hvor der er sået kerner min-
dre end �,� mm. Kernerne er her meget små 

Tabel 8. Vinterhvedesorter med og uden 
svampebekæmpelse, supplerende forsøg 
2007. (E9, E10) 
A: Uden svampebekæmpelse 
B: 0,2 liter Opus og 0,45 liter Opus, 0,2 liter 
Opus og 0,35 liter Proline EC 250, 0,15 liter 
Bell og 0,45 liter Opus eller 0,15 liter Tern 
+ 0,1 liter Opus og 0,1 liter Tern og 0,3 liter 
Opus, udbragt ad to gange. (BI = 0,65)

Vinterhvede

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 6 6 5 5
Blanding�) 68,5 75,� 6,7 �,9 1 1�
Ambition 69,1 75,7 6,6 �,8 � 1�
Audi 71,8 76,9 5,1 �,� � 1�
Robigus 67,� 7�,� 7,1 �,� 1 1�
Smuggler 7�,5 78,1 5,6 �,8 0,� 1�
Opus 65,6 70,7 5,1 �,� 0,� 1�
Frument 66,7 76,� 9,6 6,8 0,6 1�
Skalmeje 66,7 7�,� 7,7 �,9 0,� 1�
LSD 2,5 2,5

Antal forsøg 5 5 4 4
Blanding�) 7�,5 81,� 7,7 �,8 0 15
Tommi 6�,6 71,6 9,0 6,1 0 11
Florett 67,9 77,� 9,� 6,� 0,06 1�
Hysun 70,� 75,6 5,� �,5 0 1�
Solist 6�,� 7�,8 8,6 5,7 0,01 17
Abika 71,9 78,6 6,7 �,8 0 15
Oakley 76,� 8�,8 8,5 5,6 0 17
Rexol 70,0 77,� 7,� �,� 0 15
LSD 5,5 5,5

1)  LSD for vekselvirkning mellem sort og svampebekæmpelse: ns. 
�)  Ambition, Solist, Skalmeje, Frument.



6�

Vinterhvede

Tabel 9. Vinterhvedesorternes egenskaber 2007

Vinterhvede

Observationsparceller �007 Sortslisten �007
På listen 

over brød-
hvede-

sorter til 
høst �008

Mod-
ning, 
dato

Strå-
læng-
de, cm

Kar. 
for 

leje-
sæd1)

Pct.
døde

planter

Kar. 
for 

over-
vint-
ring�)

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 4 7 13 10 1 9 10 12 9
Blanding�) �1/7 78 �,� 0 8 1,� 6 0,� 5
106�� DT �0/7 7� �,1 1,7 5 1,9 1� 0 0,0�
Abika �0/7 81 5,5 0,5 7 0,7 5 0,� 0,09 5 �
Alfa �/8 81 �,7 0 8 �,1 �,5 0,01 �,�
Ambition 1/8 80 �,6 0,� 7 �,9 �,5 0,01 1,� 5 �
Ararat �1/7 8� 5,� 0,5 7 1,1 1� 0,� 0,� 7 6
Audi 1/8 81 �,� 0,1 7 �,� �,7 0 �,5 6 �
Autark �1/7 86 �,8 0,1 7 �,9 �,� 0,05 1 8 � � 6 1 6
BZ 16�� 0� �/8 79 �,9 0 6 0,06 � 0,01 0
BZ �517 0� �1/7 81 �,� 0 8 0,1 5 0,0� 10
Bockris �1/7 8� �,� 0,� 7 0,7 7 0,01 1,1
Boomer �0/7 7� �,5 1,9 � �,1 10 0,01 0,6 5 � 8 8 1 7 Ja
Buzzer �9/7 75 �,6 0 8 0,0� 8 0 0,0�
CPB-T W1�� �1/7 70 0,8 0 8 1,1 �,7 0,01 0,01
CPB-T W1�5 �1/7 71 1,8 0,� 7 9 9 0,01 1
Canadair �9/7 69 �,� 0 8 �,8 1� 0 �,1
Cebeco 0507 �1/7 76 � �,9 � �,6 10 0,� 1
Comodor �9/7 79 7 0,� 7 �,5 10 0,0� 0,0�
Contact �0/7 7� 1,8 0 8 �,8 8 0,01 0,5
Dinosor �9/7 75 1,6 0,� 7 6 1� 0 �,8
Expert �0/7 78 �,� 0,9 6 6 9 0,01 0,7
Flair �0/7 87 �,9 0 8 1,8 6 �,� 1,� 5 7 5 7 1 5
Florett �0/7 78 6,� 0,� 7 8 6 0 15 6 5 � 5 1 5
Frument 1/8 79 �,1 0 8 1,7 5 0,01 �,� 6 5
Glasgow �1/7 71 �,5 0,6 5 �,8 10 0,01 1�
Gloria �0/7 8� �,5 0 8 0,� 6 0,01 0,07
Hattrick �9/7 78 �,8 �,� 5 �,� 8 1,� �,� 6 7 6 7 1 6
Hereford �1/7 79 �,8 0,1 7 �,6 8 0,01 6 6 5
Hermann �1/7 8� 1,8 0,� 7 1 8 0,8 0,01
Hyscore �1/7 87 �,� 0 8 10 5 0,5 0,�
Inspiration �0/7 81 �,8 0,5 6 1 �,1 0,� 0,� 6 1 6 5 1 6
Jenga �1/7 79 �,1 0 8 �,7 �,5 1 0,�
Jupitor �1/7 77 �,� 0 8 0,08 7 0 0,07 6 5
LEU 50��� �1/7 81 1,� 0,� 7 0,06 6 1,6 0,1
LP �77.�.0� �0/7 81 1,� 0 8 1,� 11 0 0,�
Maribo 1/8 81 �,1 0 8 �,1 8 0,01 �,5
Maxwell �1/7 7� �,� 0 8 0 � 0 0
Mulan �1/7 81 �,1 0,9 6 �,6 6 0,� 0,01
NIC 0�-�65�A �/8 81 �,8 0 8 7 �,� 0,0� 0,6
Nord 0100�/0� �1/7 7� �,� 0 8 �,8 10 0,01 �,5
Oakley �9/7 68 1,� 0 6 6 11 0 0
Opus �1/7 8� �,5 0 6 �,7 � 0,0� 1 7 5 7 7 1 7 Ja
PBIS 10��7 �1/7 80 �,7 0 8 �,� 6 0,01 1,8
Pagaj �1/7 77 5,7 0 8 9 �,9 0 0
Paroli �0/7 81 5,1 0,1 7 1,� 10 0,05 �,� Ja
Patrel �1/7 77 �,7 0,� 7 0,9 �,9 0 0
Penso �0/7 71 � 0,1 7 5 9 0,01 �0 6 7 � � 1 7
Position �0/7 81 �,7 0 8 �,9 8 0 5
Potenzial �1/7 8� 1,7 0,1 7 0,7 7 0,� 0,�
Robigus �1/7 7� 0,9 0,� 5 �,� 5 �,� 0,6
Rosario �9/7 75 �,9 0,6 6 �,9 11 0,� 0,09
Samyl �0/7 80 5,� 0,1 7 16 10 0,01 5 5 7
Skalmeje �1/7 8� �,1 0,1 7 1,8 6 0,0� �,8 5 8
Smaragd 1/8 8� �,8 0 8 �,7 8 0,01 0,07
Smuggler �0/7 77 �,� 0,7 6 0,5 6 0,01 0,�
Solist �9/7 80 6,6 0 8 6 �,9 0,� 10 � 8 5 � 1 7
Timber �1/7 70 �,� 0 8 �,5 6 0,01 0
Tommi �0/7 81 �,8 �0,� � 0,9 �,1 0,0� 1,� Ja
Torkil 1/8 77 �,8 0 8 �,1 �,7 0,01 0,� 6 6

fortsættes
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med en tusindkornsvægt på kun 16,8 gram og 
en spireevne på 7� procent. Største udbytter 
er høstet, hvor der er sået kerner over �,8 mm. 
Der er således høstet et signifikant merudbyt-
te på omkring 10 hkg pr. ha, hvor der er sået 

de største kerner i forhold til ved såning af de 
mindste kerner. Sidste år var udbyttetabet til 
sammenligning kun cirka � hkg pr. ha. Der er 
derimod ikke nogen sikker forskel i udbyttet 
mellem de to udsædsmængder i forsøget.

Vinterhvede mod nye mål
For to år siden blev der påbegyndt en ny for-
søgsserie under overskriften ”Udbytte mod 
nye mål”. Formålet med forsøgsserien er i 
vinterbyg, vinterhvede og vårbyg at belyse, 
hvilke udbytter der kan opnås via en optimal 
kombination af alle indsatsfaktorer ved dyrk-
ning af korn. I forsøgene belyses forskellige 
dyrkningsstrategier. Igen i efteråret �006 er 
der anlagt forsøg i vinterhvede.
 Udgangspunktet (strategi 1) er dyrkning i 
forhold til de politisk bestemte regler og mål-
sætninger, der gælder for dansk planteproduk-
tion. Det gælder kvælstofmængder i henhold 
til normerne, og indsatsen af pesticider skal 
overholde måltallet i Pesticidplan �00�-�009. 
Denne dyrkningsstrategi sammenlignes med 

Vinterhvede

Observationsparceller �007 Sortslisten �007
På listen 

over brød-
hvede-

sorter til 
høst �008

Mod-
ning, 
dato

Strå-
læng-
de, cm

Kar. 
for 

leje-
sæd1)

Pct.
døde

planter

Kar. 
for 

over-
vint-
ring�)

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

Tritex �0/7 76 5,8 0,� 7 �,6 6 0,01 0,� 7 1 � � 1 �
Tuareg �1/7 80 �,� 0,8 6 0,5 �,6 0,0� 1,6 5 6 6 7 1 7 Ja
Tuscan �9/7 71 �,5 8,6 � 1,6 7 0,01 0,6
UN �11�-�-�R �1/7 80 7,6 1,5 5 �,6 7 0,0� 0,01

1) Karakter 0-10, 0 = ingen lejesæd. �) Karakter 1-9, 1 = lav værdi. �) Ambition, Solist, Skalmeje, Frument.

Tabel 9. Fortsat.

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

Vinterhvede �00�-�007 �00�-�007 �005-�007 �006-�007

Blanding1) 100 100 100 100
Smuggler 10� 10� 100 99
Skalmeje 100 99 99 98
Tritex 100 99 97 98
Robigus 100 100 98 97
Solist 99 99 97 96
Opus 100 97 96 95
Patrel 99 98 96 95
Flair 98 97 95 9�
Hattrick 99 97 95 9�
Tommi 9� 9� 91 88
Ambition 105 10� 10�
Ararat 101 101 100
Inspiration 100 99 99
Samyl 101 100 99
Abika 100 99 97
Tuareg 99 99 97
Glasgow 99 97 97
Florett 99 98 95
Paroli 97 96 95
Boomer 95 9� 9�
Frument 10� 10�
Audi 10� 10�
Penso 99 98
Hereford 106
Oakley 10�
Torkil 10�
Autark 101
Jenga 100
Jupitor 98
PBIS 10��7 98
Dinosor 97
Potenzial 95
Tuscan 9�
Rosario 9�

1)  2003: Solist, Boston, Pentium, Ritmo; 2004: Solist, Boston, 
Galicia, Ritmo; 2005: Solist, Skalmeje, Galicia, Ritmo; 2006: 
Ambition, Solist, Skalmeje, Ritmo; 2007: Ambition, Solist, 
Skalmeje, Frument.

Tabel 11. Vinterhvedesorter, der har udgjort 
mere end 1 procent af udsædsalget

Høst �00� �00� �005 �006 �007

Smuggler 9 �8 �6
Skalmeje � � 1�
Robigus � 11 19 8
Samyl 7 7
Opus � 6 7
Ambition 6
Abika � �
Hattrick 5 11 1� 8 �
Symbol � 6 � �
Solist 15 7 6 � �
Patrel 1 � �
Tommi � �
Andre sorter 80 76 �9 16 9
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mere intensive dyrkningsstrategier, hvor der 
alene satses på et stort udbytte i enten hkg pr. 
ha eller i kr. pr. ha. I vinterhvede indgår der 
henholdsvis en sort med et højt resistensni-
veau over for de mest udbredte svampesyg-
domme og en sort med et højt udbyttepoten-
tiale, men med en begrænset resistens.
 I strategi � gødes i forhold til afgrødens 
behov, fastlagt ud fra en N-min analyse, ud-
taget om foråret. Indsatsen over for svampe 
fastlægges ud fra, at det sikres, at der ikke 
kommer angreb af svampesygdomme i den 
modtagelige sort, der gødskes med mikronæ-
ringsstoffer. 
 I strategi � gødes der efter behov i henhold 
til N-min. Der satses på at opnå et stort ud-
bytte ved en intensiv svampebekæmpelse. 
Derudover behandles som strategi � suppleret 
med en vækstregulering. Denne strategi skal 
belyse udbyttepotentialet i vinterhvede.
 I strategi � gødes som i strategi � plus �0 
kg kvælstof pr. ha for at belyse, om der kan 
opnås et ekstra stort udbytte ved at kombinere 
en intensiv svampebekæmpelse med en høj 
indsats af kvælstof. Der svampebekæmpes og 
vækstreguleres som i strategi �. 
 I strategi 5 dyrkes en sort med en god resi-
stensprofil, og svampebekæmpelsen fastlæg-
ges i løbet af vækstsæsonen under hensynta-
gen til data fra Registreringsnettet og sortens 
resistensprofil. 
 Strategi 6 svarer til strategi 5 med den ju-
stering, at svampebekæmpelsen er fastlagt 
forud for vækstsæsonen under hensyntagen 
til sortens resistensprofil. 

Strategi 7 fastlægges af den lokale konsulent 
og forsøgsleder. Der gødes svarende til kvæl-
stofnormen for marken. Svampebekæmpelse 
og vækstregulering vælges efter behov. 
 Endelig er den 8. og sidste strategi en dis-
countstrategi. Der er valgt den mest mod-
standsdygtige sort. Den gødes i henhold til 
normen for marken, udsæden spredes oven på 
jorden og nedharves.
 De otte strategier er alle tillige gennemført 
med ekstra tildeling af �0 kg kvælstof pr. ha 
for at belyse, om der kan opnås et ekstra ud-
bytte ved at øge kvælstofmængden.
 I alle forsøgsled gennemføres der en effek-
tiv bekæmpelse af ukrudt. Behandlingen af de 
enkelte forsøgsled i de enkelte forsøg fremgår 
af tabel 1� og af Tabelbilaget, tabel E1�.
 Som det også var tilfældet i sidste års for-
søg, er udbytterne i �007 blevet meget ens. 
Det er formentlig resultatet af, at der igen i 
�007 har været forholdsvis begrænsede syg-
domsangreb i forsøgene. Resultaterne frem-
går af tabel 1�, hvor der er vist udbytte, be-
regnede omkostninger til udsæd, gødning, 
pesticider og udbringning samt det opnåede 
nettoudbytte.
 Af tabel 1� fremgår det, at der i gennem-
snit af de fire gennemførte forsøg er høstet det 
største udbytte, målt i hkg pr. ha, efter strategi 
�. Der er høstet et lidt mindre udbytte efter 
strategi � og 7, mens det mindste udbytte som 
sidste år er høstet efter strategi 8, den såkaldte 
discountstrategi. På trods af den noget over-
fladiske etablering er der, ligesom i sidste års 

Tabel 12. Behandlinger i forsøgene med Vinterhvedeudbytte mod nye mål 2007

Strategi 1 � � � 5 6 7 8

Betegnelse Som
norm

Maks. 
udbytte ud 

fra resistens

Maks. 
udbytte med 

vækstreg.

Maks. 
udbytte ved 

ekstra 
�0 kg N

Svampebe-
kæmp. 
ud fra

Reg.net

Svampebe-
kæmp. ud 

fra resistens- 
profil

Lokalt
valg Discount

Sort Ambition Samyl Samyl Samyl Ambition Ambition Lokalt valg Ambition
Spiredygtige kerner pr. m� �50 �50 �50 �50 �50 �50 �50 �00

Kvælstofniveau svarende til Norm N-min N-min
N-min + �0 
kg N pr. ha N-min N-min Norm Norm

Kvælstof, kg N pr. ha 171 �0� �0� ��� �0� �0� 171 171
Antal udbringninger af kvælstof � � � � � � � �
Svampebekæmpelse, BI 0,61 0,8� 1,� 1,� 0,�5 0,� 0,6� 0
Antal behandlinger mod svampe � � � � 1,�5 1,�5 �,�5 0
Skadedyrsbekæmpelse 1 ud af � 1 ud af � Ja Ja 1 ud af � 1 ud af � 1 ud af � 1 ud af �
Vækstregulering Nej Nej � ud af � � ud af � Nej Nej Nej Nej

Ambition: God resistens mod meldug, Septoria og gulrust, rimelig mod brunrust. Samyl: Stærkt modtagelig for meldug, Septoria, rimelig 
resistens mod brunrust og god resistens mod gulrust.
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forsøg, ikke noteret problemer med overvin-
tringen efter denne behandling. 
 Målt på det nettoudbytte, der er tilbage, når 
udgifterne til plantebeskyttelse, gødning, ud-

sæd og udbringning er betalt, ligger strategi 
1, 5, 6 og 7 ret tæt på hinanden. Målt på net-
toudbyttet har der i ingen af de fire enkeltfor-
søg været betaling for den intensive indsats i 
strategi �, � og �.
 Der er ikke opnået rentable merudbytter for 
at tilføre ekstra �0 kg kvælstof pr. ha. Det var 
ellers forventet, at der i strategi 1, 7 og 8, der 
er gødet efter kvælstofnormen, kunne måles 
en effekt af det ekstra kvælstof. Behovet, vur-
deret ud fra N-min analyserne, er i gennemsnit 
af de fire forsøg godt 30 kg kvælstof pr. ha 
højere end kvælstofnormen. Samme tendens 
er fundet i årets forsøg med stigende mængde 
kvælstof og kan antageligt forklares med det 
lave udbytteniveau i �007. Forsøgene fortsæt-
ter i �008.

Dyrkning af vinterspelt
Der er ligesom i �006 gennemført et orien-
terende forsøg med fire udsædsmængder og 
to sorter af vinterspelt. Resultaterne fremgår 
af Tabelbilaget, tabel E1�. Forsøget er gen-
nemført på Koldkærgård. Der er som sidste 
år registreret meget lejesæd i sorten Ceralio, 
der også ved den laveste udsædsmængde på 
�50 spiredygtige kerner pr. m� har ligget næ-
sten helt i leje. Der er høstet mindst samme 
udbytte, hvor der er sået mellem �50 og �50 
spiredygtige kerner pr. m�, som hvor der er 
sået større udsædsmængder. 
 Sideløbende med det orienterende forsøg 
med sorter og udsædsmængder er der anlagt 
en forsøgsserie med tre forsøg i vinterspelt 

Tabel 13. Vinterhvedeudbytte mod nye mål. (E12)

Vinterhvede
Brutto-
udbytte, 

hkg pr. ha

Brutto-
udbytte, 
kr. pr. ha

Kg N pr. 
ha

Udgifter, kr. pr. ha

Netto-
udbytte, 
kr. pr. ha

Nettomer-
udb. for 
�0 kg N 
ekstra
pr. ha,

kr. pr. ha

udsæd kvælstof vækst-
regulering

syg-
domme 

og 
skadedyr

mikro-
nærings-
stoffer

udsprøjt-
ning/

spredning

2007. 4 forsøg
Strategi 1 80,8 10.50� 171 ��� 81� 0 ��� 0 �56 8.959 -�55
Strategi � 77,� 10.0�6 �0� ��� 965 0 �99 50 �7� 8.�06 -���
Strategi � 79,6 10.��5 �0� ��� 965 1�7 50� 50 �05 8.15� -�66
Strategi � 81,0 10.5�� ��� ��� 1155 1�7 50� 50 �60 8.095 -�1�
Strategi 5 80,� 10.��� �0� ��� 965 0 1�6 0 �08 8.890 -��1
Strategi 6 79,� 10.�99 �0� ��� 965 0 15� 0 �08 8.781 -��7
Strategi 7 76,9 9.991 171 �80 81� 0 �18 0 �7� 8.�09 -89
Strategi 8 70,� 9.1�9 171 �91 81� 0 6 0 1�6 7.90� -�1�
LSD 3,5

Vinterhvede mod nye mål
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Figur 4. Det høstede udbytte og det beregne-
de nettoudbytte ved dyrkning af vinterhvede 
2007. Den samlede søjle viser det høstede 
bruttoudbytte. Den røde kasse svarer til om-
kostningerne til svampe- og vækstregule-
ringsmidler, den grønne kasse svarer til ud-
giften til kvælstofgødning, den lyseblå kasse 
svarer til udgiften til udsæd, og den gule kasse 
svarer til udgiften til udbringning af gødning 
og pesticider. Den mørkeblå kasse illustrerer 
det høstede nettoudbytte.
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med tre udsædsmængder. Udsædsmængderne 
i disse forsøg har været 160, �00 og ��0 kg pr. 
ha. Kun et af disse forsøg er dog gennemført. 
De to øvrige forsøg er kasseret på grund af 
henholdsvis spild ved høst og problemer ved 
såning. Resultaterne fra det gennemførte for-
søg kan ses i Tabelbilaget, tabel E1�. Der er i 
dette forsøg ikke registreret nogen signifikant 
forskel mellem de tre udsædsmængder. Der er 
i forsøget desuden givet samme karakter for 
lejesæd ved de tre udsædsmængder. Der er i 
efteråret �007 anlagt nye forsøg efter samme 
forsøgsplan.
 Endelig blev der i efteråret �006 anlagt 
en forsøgsserie med henblik på at undersøge 
kvælstofgødskningens betydning for udbytte 
og bageegenskaber i vinterspelt. Resultaterne 
af de to gennemførte forsøg er vist i tabel 
1�. Alle forsøgsled er tildelt kvælstof medio 
marts og igen i vækststadium ��. I forsøgsled 
�, � og 5 er der foretaget en tredje kvælstof-
tildeling omkring blomstring, mens der i for-
søgsled � er tildelt kvælstof sidste gang ved 
begyndende skridning. Der har generelt ikke 
været noget merudbytte for at tildele kvæl-
stofgødningen ad tre gange, ligesom der ikke 
er noget signifikant merudbytte for at tildele 
yderligere �0 kg kvælstof pr. ha. Desværre 
foreligger resultatet af bageanalyserne ikke 
endnu, så det er ikke muligt i skrivende stund 
at sige noget om, hvordan kvælstofgødsk-
ningsstrategierne har påvirket bageegenska-
berne. Der er anlagt forsøg efter samme for-
søgsplan til høst �008. 

Dyrkning af hvid hvede
Hvid hvede kan anvendes til fremstilling af 
hvidt fuldkornsbrød. Den hvide hvede har et 
højt indhold af protein og mineraler og inde-
holder ikke farve i skaldelene som den almin-
delige røde hvede. Derfor kan en langt større 
andel af skallen indgå i fuldkornsmel, uden 
det bliver mørkt. Det giver sundere brød med 
et højt indhold af fibre, vitaminer og minera-
ler. Den mest iøjnefaldende forskel på hvid 
hvede og den almindelig vinterhvede er, at 
hvid hvede ligesom rug ikke har spirehvile. 
Det vil sige, at den er meget spirevillig i akset 
omkring høst, og derfor bør høstes tidligt for 
at bevare kvaliteten.

I �007 er der gennemført to forsøg med hen-
blik på at undersøge kvælstofgødskningens 
betydning for udbytte og bageegenskaber i 
hvid hvede af vintertypen. Resultaterne af 
de to forsøg med sorten Heroldo ses i tabel 
15. Ligesom i vinterspelten er der i alle for-
søgsled tildelt kvælstof medio marts og igen 
i vækststadium ��. I forsøgsled �, � og 5 er 
der foretaget en tredje kvælstoftildeling af �0 
kg kvælstof pr. ha omkring blomstring, mens 
der i forsøgsled � er tildelt �0 kg kvælstof 
pr. ha ved begyndende skridning. Der har i 
forsøgene ikke været nogen positiv effekt 
på udbyttet ved at tildele kvælstofgødningen 
ad tre gange. Tildelingen af yderligere �0 kg 

Tabel 14. Kvælstofgødskning af vinterspelt. 
(E15)

Vinterspelt Kg N 
pr. ha

Udbytte, hkg pr. ha

Brutto Netto

2007. 2 forsøg
Som norm ad � gange 1�0 51,6 �6,0
Som norm ad � gange 1�0 �9,6 ��,6
Som norm ad � gange 1�0 51,� �5,�
�0 kg N over norm ad � gange 170 5�,1 ��,6
�0 kg N under norm ad � gange 90 ��,9 �0,�
�0 kg N under norm ad � gange 90 �9,� �5,�
LSD 2,8

Hvid hvede indeholder ikke farve i skalde-
lene som almindelig hvede af den røde type. 
I de røde skaldele findes også en del tanni-
ner, hvorfor fuldkornsmel fra rød hvede kan 
smage svagt bittert. Hvid hvede er på grund 
af de ikke farvede skaller bedre egnet til fuld-
kornsbrød. Det er hvid hvede øverst. (Foto: 
Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret, Plante-
produktion).
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kvælstof pr. ha har ikke resulteret i et øget ud-
bytte. Desværre foreligger resultatet af bage-
analyserne ikke endnu, så det er ikke muligt 
i skrivende stund at sige noget om, hvordan 
kvælstofgødskningsstrategierne har påvirket 
bageegenskaberne. Der er anlagt forsøg efter 
samme forsøgsplan til høst �008.

Ukrudt

Vindaks
Vindaks skal bekæmpes allerede om efteråret, 
og en effektiv bekæmpelse giver udslag i et 
stort merudbytte. Det bekræfter årets forsøg 
med afprøvning af forskellige strategier og 
midler mod vindaks.
 Tabel 16 viser resultaterne af fem forsøg i 
�007 med bekæmpelse af vindaks. To af forsø-
gene er vist for sig selv, idet forsøgsled � til � 
på grund af regnfuldt vejrlig på den ene lokali-
tet først er sprøjtet i vækststadium 1�, mens det 
andet forsøg adskiller sig ved, at der er udsået 
ukrudt bestående af både vindaks, agerræve-
hale og almindelig rajgræs. Absolute 5 er ble-
vet godkendt i �007 og indeholder aktivstof-
ferne flupyrsulfuron og diflufenican, således at 
60 gram Absolute 5 pr. ha svarer til 10 gram 
Lexus + 0,05 liter DFF pr. ha. Begge aktivstof-
fer har både jord- og bladvirkning og er derfor 
afprøvet i vækststadium 1�-1�, hvor ukrudtet 
er fremspiret. Atlantis OD er en ny såkaldt 
olie dispersion formulering af mesosulfuron 
+ iodosulfuron, som hidtil har været anvendt 
i granulatform som Atlantis WG. Atlantis OD 
har kun bladvirkning, og 0,9 liter svarer til 
�00 gram Atlantis WG. Flight er en blanding 
af pendimethalin og picolinafen, således at 1,0 

liter svarer til 0,97 liter Stomp Pentagon og 11 
gram Pico. Pico er blevet godkendt i �007 og 
har udelukkende bladvirkning.
 Forsøgsled � til � er sprøjtet 1� til 15 dage 
efter såning i vækststadium 11-1�, og der er 
opnået en god bekæmpelse af både vindaks 
og tokimbladet ukrudt. Absolute er i forsøgs-
led 5 til 7 afprøvet i tre doser med henblik 
på at fastlægge midlets doseringskurver. Når 
flupyrsulfuron er det eneste aktivstof med ef-
fekt mod vindaks, er der ikke opnået tilfreds-
stillende effekt mod vindaks. Effekten har 
imidlertid heller ikke været tilstrækkelig ved 
blanding med Boxer i forsøgsled 8 og 9, hvil-
ket indikerer, at sprøjtetidspunktet �� til �9 
dage efter såning har været for sent for denne 
blanding.
 Der har som forventet været mindre ef-
fekt af jordmidlerne i forsøgsled � til � i det 
ene forsøg, hvor disse forsøgsled er sprøjtet 
i vækststadium 1�. Det er slået igennem i et 
mindre merudbytte i forsøgsled � og �, mens 
Lexus i forsøgsled � både effekt- og udbyt-
temæssigt har bidraget med en gevinst.
 Atlantis OD har haft god effekt mod vind-
aks både ved efterårs- og forårsbekæmpelsen, 
men ved forårsbekæmpelsen har væksten af 
ukrudtet i efteråret og det tidlige forår allerede 
medført et udbyttetab. I det sent behandlede 
forsøg har Atlantis-løsningerne om efteråret 
haft den største effekt mod vindaks og givet 
de største merudbytter.
 Nederst i tabel 16 er vist resultaterne af ni 
forsøg, hvor visse forsøgsled har været gen-
nemgående i to år.
 Forårsbekæmpelse af vindaks i forsøgsled 
1� og 15 har uanset dosis af Atlantis OD med-
ført mindre merudbytte end efterårsbekæm-
pelse i forsøgsled � og 10. Indsatsen med �0 
gram Absolute + 0,5 liter Boxer pr. ha i for-
søgsled 9 har været for lidt til at give tilstræk-
kelig effekt i vækststadium 1�-1�, hvilket 
også kan aflæses i merudbyttet.

Enårig rapgræs
Tre års forsøg med bekæmpelse af enårig rap-
græs på sandjord, hvor enårig rapgræs optræ-
der som den dominerende ukrudtsart, viser, at 
der opnås store nettomerudbytter for bekæm-
pelse. Det er vist, at en effektiv bekæmpelse 

Tabel 15. Kvælstofgødskning af hvid hvede, 
vintertype. (E16)

Vinterspelt Kg N 
pr. ha

Udbytte, hkg pr. ha

Brutto Netto

2007. 2 forsøg
Som norm ad � gange �1� 69,� 60,7
Som norm ad � gange �1� 67,1 58,0
Som norm ad � gange �1� 69,0 59,9
�0 kg N over norm ad � gange �5� 68,� 57,8
�0 kg N under norm ad � gange 17� 6�,� 5�,7
�0 kg N under norm ad � gange 17� 67,1 59,9
LSD ns
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betaler sig, og at muligheden for at anvende 
væsentligt reducerede doser derfor ikke er til 
stede, hvor enårig rapgræs på sandjord er et 
problem. For jordmidlerne Boxer og Stomp 
Pentagon viser en analyse, at den bedste og 

sikreste effekt mod enårig rapgræs opnås ved 
tidlig sprøjtning 10 til 18 dage efter såning. 
Ved tidlig såning har det været markant, at der 
er opnået mindre effekt, hvis der er gået mere 
end 18 dage fra såning til sprøjtning. Atlantis 

Tabel 16. Ukrudtsmidler mod vindaks i vinterhvede. (E17, E18)

Vinterhvede Stadium
Behand-

lings-
indeks

Antal ukrudt pr. m�, forår Vindaks-
strå pr. 
m� ved 

høst

Pct. 
dæk-
ning i 
stub
i alt

Hkg kerne pr. ha

Enårig
rapgræs

Vind-
aks

Tokim-
bladet

Sted-
moder

Udb. og 
merudb.

Netto-
merudb.

2007. 3 forsøg
 1. Ubehandlet - 0 10 107 58 �9 76 �7 43,4 -
 �. 1,5 l Boxer + 0,0� l DFF 11-1� 0,58 1 0 16 � � �9 ��,6 �1,7
 �. 1,0 l Flight + 1,0 l Boxer 11-1� 0,57 0 0 16 1 � �7 �5,� ��,0
 �. 5 g Lexus + 1,0 l Flight + 0,8 l Boxer 11-1� 0,76 0 1 17 � � �1 ��,7 �0,�
 5. 60 g Absolute 5 1�-1� 0,75 8 �1 �� 9 �� �0 11,5 10,0
 6. �5 g Absolute 5 1�-1� 0,56 6 �� �0 1� 5� �6 8,� 7,0
 7. �0 g Absolute 5 1�-1� 0,�7 10 57 �1 11 55 �� 6,8 5,8
 8. �5 g Absolute 5 + 1,0 l Boxer 1�-1� 0,85 5 �� �0 5 �� �� 1�,� 10,1
 9. �0 g Absolute 5 + 0,5 l Boxer 1�-1� 0,5� 9 �� �1 11 �0 �7 7,6 6,�
10. 0,75 l Atlantis OD + 0,05 l DFF 1�-1� 1,08 � 1 �5 6 9 �7 �1,7 18,8
11. 0,�75 l Atlantis OD + 0,05 l DFF 1�-1� 0,67 6 9 �� � 17 �1 �0,6 18,7
1�. 0,� l Atlantis OD + 0,0� l DFF + 1,0 l Boxer 1�-1� 0,8� � � �5 6 6 �� �1,6 19,�
1�. 0,� l Atlantis OD + 1,0 l Flight 1�-1� 0,61 � 6 �0 6 1� �� �0,7 18,�
1�. 0,9 l Atlantis OD + 0,05 l DFF april 1,�5 11 �� 1� � 0 �6 19,1 15,7
15. 0,�5 l Atlantis OD + 0,05 l DFF april 0,75 1� �� 1� 5 � �8 18,� 16,1
LSD 1-15 12,2
LSD 2-15 12,7

2007. 1 forsøg med efterårsbehandlinger udført samme dato, stadium 13
 1. Ubehandlet - 0 � 9� 68 56 1�0 1� 34,6 -
 �. 1,5 l Boxer + 0,0� l DFF 11-1� 0,58 0 1� 1� 9 �9 10 16,5 1�,6
 �. 1,0 l Flight + 1,0 l Boxer 11-1� 0,57 � 11 11 7 �6 8 16,9 1�,7
 �. 5 g Lexus + 1,0 l Flight + 0,8 l Boxer 11-1� 0,76 � 7 8 7 �1 7 ��,� �1,0
 5. 60 g Absolute 5 1�-1� 0,75 0 8 7 6 �� 1� 18,� 16,8
 6. �5 g Absolute 5 1�-1� 0,56 � �� 1� 1� 57 11 15,7 1�,�
 7. �0 g Absolute 5 1�-1� 0,�7 � �5 �0 19 70 1� 1�,� 1�,�
 8. �5 g Absolute 5 + 1,0 l Boxer 1�-1� 0,85 1 1� 8 7 �8 8 19,9 17,8
 9. �0 g Absolute 5 + 0,5 l Boxer 1�-1� 0,5� � 7 � � �7 8 �1,6 �0,�
10. 0,75 l Atlantis OD + 0,05 l DFF 1�-1� 1,08 1 0 1 0 � 10 �6,5 ��,6
11. 0,�75 l Atlantis OD + 0,05 l DFF 1�-1� 0,67 1 � � � 11 9 �6,8 ��,9
1�. 0,� l Atlantis OD + 0,0� l DFF + 1,0 l Boxer 1�-1� 0,8� 0 � � 1 1� 5 �6,� ��,8
1�. 0,� l Atlantis OD + 1,0 l Flight 1�-1� 0,61 1 � � � 10 7 ��,0 �1,7
1�. 0,9 l Atlantis OD + 0,05 l DFF april 1,�5 1 6� 6� �5 0 1� 16,� 1�,0
15. 0,�5 l Atlantis OD + 0,05 l DFF april 0,75 � �7 �0 15 17 10 16,8 1�,7
LSD 1-15 6,3

2007. 1 forsøg med isåning af vindaks, rajgræs og agerrævehale
 1. Ubehandlet - 0 �7 58 1�� �� 15 61 63,2 -
 �. 1,5 l Boxer + 0,0� l DFF 11-1� 0,58 � 1 �5 0 0 �� ��,� �0,5
 �. 1,0 l Flight + 1,0 l Boxer 11-1� 0,57 � � �� � 0 �0 �0,5 18,�
 �. 5 g Lexus + 1,0 l Flight + 0,8 l Boxer 11-1� 0,76 0 1 16 1 0 �6 �5,8 ��,�
 5. 60 g Absolute 5 1�-1� 0,75 �6 1� �9 1� � �5 17,� 15,7
 6. �5 g Absolute 5 1�-1� 0,56 �1 1� �96 16 � �� 1�,7 11,�
 7. �0 g Absolute 5 1�-1� 0,�7 �� �6 58 �1 5 �� 1�,1 11,1
 8. �5 g Absolute 5 + 1,0 l Boxer 1�-1� 0,85 �6 1� �6 �0 � �� 15,9 1�,8
 9. �0 g Absolute 5 + 0,5 l Boxer 1�-1� 0,5� �0 16 5� �� � �� 1�,0 1�,6
10. 0,75 l Atlantis OD + 0,05 l DFF 1�-1� 1,08 5 0 �� 11 0 �� ��,� �0,5
11. 0,�75 l Atlantis OD + 0,05 l DFF 1�-1� 0,67 9 � �6 8 0 �8 ��,7 �1,8
1�. 0,� l Atlantis OD + 0,0� l DFF + 1,0 l Boxer 1�-1� 0,8� 10 1 �0 8 0 �7 ��,� �0,9
1�. 0,� l Atlantis OD + 1,0 l Flight 1�-1� 0,61 5 � 5� �1 0 �9 �5,6 ��,�
1�. 0,9 l Atlantis OD + 0,05 l DFF april 1,�5 6 0 �1 11 0 �� 1�,� 9,0
15. 0,�5 l Atlantis OD + 0,05 l DFF april 0,75 1� 0 �1 10 0 �8 1�,7 10,6
LSD 1-15 5,5

fortsættes
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OD, som har bladvirkning, har haft bedst ef-
fekt, når der i efteråret er behandlet omkring 
�0 dage efter såning, mens der har været lidt 
mindre effekt ved tidligere behandling, når 
ukrudt er under fremspiring, og ved senere 
behandling, når enårig rapgræs er blevet stør-
re. I foråret har Atlantis OD haft den bedste 
effekt, når der er behandlet i første halvdel af 
april. Boxer har klart bedre effekt end Stomp 
Pentagon ved sammenligning liter for liter.
 I tabel 17 ses resultaterne af fem forsøg 
med bekæmpelse af enårig rapgræs på sand-
jord i �007. Forskellige strategier og midler til 
bekæmpelse af enårig rapgræs er afprøvet på 
lokaliteter, hvor der har været forventning om 
en stor fremspiring af enårig rapgræs. Græs-
ukrudtsbestanden har næsten udelukkende 
bestået af enårig rapgræs, som i ubehandlet 
har varieret fra �0 til �9� planter pr. m� og i 
gennemsnit 1�� planter pr. m�. DFF og Oxitril 
indgår i de fleste behandlinger i en dosis, der 
skal eliminere eventuel påvirkning af mer-
udbytterne som følge af tokimbladet ukrudt. 
Strategierne har med udgangspunkt i midler-
nes virkemåde omfattet:
•  sprøjtning under ukrudtets fremspiring 

i vækststadium 11-1� med jordmidlerne 
Stomp Pentagon (��0 gram pendimethalin 
pr. liter) og Boxer,

•  anvendelse af Lexus, der både har jord- og 
bladvirkning, som blandingspartner,

•  kombination af efterårsbehandling med en 
Boxer-løsning og forårsbekæmpelse med 
Atlantis OD,

•  sprøjtning, når det meste ukrudt forventes 
fremspiret, med bladmidlet Atlantis OD i 
blanding med Stomp Pentagon til at give ef-
fekt mod eventuelt sent fremspiret ukrudt,

•  deling af Atlantis OD doseringen efterår og 
forår,

•  og to strategier med todelt efterårsbehand-
ling, hvor Boxer-doseringen deles i den ene, 
og hvor Flight (��0 gram pendimethalin pr. 
liter) anvendes tidligt og Boxer + Lexus se-
nere i den anden.

Den mest kraftfulde bekæmpelse af enårig 
rapgræs er opnået med �,0 liter Boxer pr. ha 
i forsøgsled �. Det har resulteret i et sikkert 
merudbytte i forhold til anvendelsen af Stomp 
Pentagon i forsøgsled �, lave doser af Boxer 
og Boxer + Lexus i forsøgsled 8 og 9 samt 
kombinationen med Flight, Boxer og Lexus 
i forsøgsled 1�. Reduktion af dosen af Boxer 
fra �,0 liter til 1,0 liter pr. ha i forsøgsled � har 
givet lidt mindre effekt mod enårig rapgræs 
og en klar tendens til et lavere merudbytte, 
som dog ikke er statistisk sikkert. Den sup-
plerende forårsbekæmpelse af enårig rapgræs 
med Atlantis OD i forsøgsled 9 og 11 har givet 
en samlet effekt på over 90 procent, målt som 
biomasse, og har resulteret i merudbytter, der 
ikke adskiller sig sikkert fra efterårssprøjtnin-
gen med den høje dosis af Boxer i forsøgsled 
�. Ved at sammenligne effekterne mod enårig 
rapgræs i forsøgsled �, � og 5 synes det ikke 
at have haft betydning at dele Boxer i to be-
handlinger.

Vinterhvede Stadium
Behand-

lings-
indeks

Antal ukrudt pr. m�, forår Vindaks-
strå pr. 
m� ved 

høst

Pct. 
dæk-
ning i 
stub
i alt

Hkg kerne pr. ha

Enårig
rapgræs

Vind-
aks

Tokim-
bladet

Sted-
moder

Udb. og 
merudb.

Netto-
merudb.

2006-2007. 9  forsøg 7 fs.
 1. Ubehandlet - 0 16 56 67 �8 68 55 53,8 -
 �. 1,0 l Flight + 1,0 l Boxer 11-1� 0,57 1 1 15 � � �8 �0,0 17,8
 9. �0 g Absolute 5 + 0,5 l Boxer 1�-1� 0,5� 10 15 �6 8 17 �� 1�,� 11,0
10. 0,75 l Atlantis OD1) + 0,05 l DFF 1�-1� 1,08 6 1 18 5 5 �� 19,� 16,�
11. 0,�75 l Atlantis OD1) + 0,05 l DFF 1�-1� 0,67 9 � �0 � 10 �6 17,� 15,5
1�. 0,� l Atlantis OD1) + 0,0� l DFF + 

1,0 l Boxer 1�-1� 0,8� � 1 �� � � �9 17,8 15,�
1�. 0,9 l Atlantis OD1) + 0,05 l DFF april 1,�5 10 16 �� 5 0 �� 15,1 11,8
15. 0,�5 l Atlantis OD1) + 0,05 l DFF april 0,75 1� 16 19 5 � �1 15,� 1�,�
LSD 1-15 5,0
LSD 2-15 4,2

1) I �006 Atlantis WG.

Tabel 16. Fortsat.
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Nederst i tabel 17 er vist et sammendrag af de 
16 forsøg, der er gennemført fra �005 til �007. 
I gennemsnit af de tre års forsøg har det også 
været økonomisk rentabelt at sprøjte med do-
seringer, der sikrer, at der er opnået en stor 
effekt mod enårig rapgræs. Der er indikation 
for, at effekten, målt som biomasse, skal op 
på 90 procent. Der er god overensstemmelse 
mellem de ovennævnte resultater af forsøgene 
i �007 og de tre års forsøg. Forsøgsled 5 og 10 
har været med i forsøgene i to år. Resultaterne 
har været samstemmende og kan ses i Tabel-
bilagets tabel E�1.
 Forsøgene er gennemført på marker med 
sandjord JB 1 til �. I en del af forsøgene har 
hvedeafgrøden været forholdsvis åben og 
dermed givet lys til enårig rapgræs, hvilket er 
meget almindeligt på denne jordtype. Det må 
antages, at ringe konkurrence fra afgrøden er 
årsagen til, at det har været nødvendigt med 
omkring 90 procent effekt for at sikre det bed-
ste økonomiske resultat. I afgrøder med større 
konkurrence anses enårig rapgræs ikke for 
at være så stor en konkurrent mod afgrøden, 
hvilket betyder, at effektkravet i Planteværn 
Online er fastsat til 80 procent ved mindre end 
150 planter pr. m� og 85 procent ved mere end 
150 planter pr. m�.
 Figur 5 viser, at nettomerudbyttet for at 
anvende øget dosering mod enårig rapgræs 

naturligvis øges med stigende kornpris, og at 
dette er mest udtalt ved den største indsats. 

Tidspunkt for forårsbekæmpelse af 
enårig rapgræs
To forsøg viser, at Atlantis bør anvendes i før-
ste halvdel af april for med reducerede doser 
at opnå god effekt på enårig rapgræs.
 Ukrudtsmidlet Atlantis giver gode mulig-
heder for forårsbekæmpelse af enårig rapgræs 
på arealer, hvor efterårsbekæmpelse ikke er 
gennemført eller har været utilstrækkelig. I 
praksis har det ofte været diskuteret, om tid-
lig forårsanvendelse på småt ukrudt og kølige 
temperaturer ville være at foretrække frem 
for sprøjtning senere på foråret, hvor tempe-
raturforholdene er bedre for herbicidvirknin-
gen, men ukrudtet samtidig er større. Der er 
gennemført to forsøg, som belyser dette, idet 
Atlantis OD er udsprøjtet på tre forskellige 
tidspunkter fra starten af april til begyndelsen 
af maj. Forsøgene er gennemført med logarit-
mesprøjte, hvilket giver mulighed for i hvert 
tilfælde at tilpasse doseringskurver, som be-
skriver sammenhængen mellem dosis og ef-
fekt til data. Resultaterne, baseret på bedøm-
melser fire uger efter sidste sprøjtning, er vist 
i tabel 18.

Bekæmpelse af enårig rapgræs
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2,0 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,15 l Oxitril
1,0 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,15 l Oxitril

0,5 l Boxer + 0,025 l DFF

Figur 5

Figur 5. Nettomerudbytte for bekæmpelse af 
enårig rapgræs med stigende indsats ved for-
skellige kornpriser.

Hvedeafgrøder på sandjord er ofte mere lys-
åbne end på lerjord. Det betyder, at selv be-
stande af enårig rapgræs på under 150 planter 
pr. m2 kan udvikle sig til et tæt tæppe i bunden 
af afgrøden, og at effektiv bekæmpelse derfor 
giver store merudbytter. (Foto: Poul Henning 
Petersen, Landscentret, Planteproduktion).
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I forsøg 1 er hveden etableret efter pløjning, 
og ukrudtet er 1� dage efter såning efterårsbe-
kæmpet med 1,0 liter Boxer + 0,0� liter DFF 
+ 0,15 liter Oxitril pr. ha, hvilket på basis af 
erfaringerne fra efteråret �006 formentlig har 
haft pæn effekt. Den milde vinter har imidler-
tid givet gode betingelser for genfremspiring 
af enårig rapgræs, så der i foråret har været 
en stor mængde rapgræs ved sprøjtningen, der 
er blevet gennemført henholdsvis 6. april, ��. 
april og �. maj.
 Forsøg � er gennemført på en bedrift, hvor 
der praktiseres reduceret jordbearbejdning, 

og hvor efterårsindsatsen med Boxer + Stomp 
+ Lexus + DFF + Oxitril er iværksat relativt 
sent, fire uger efter såning, således at der vi-
suelt ikke har kunnet ses nogen effekt af ef-
terårsbehandlingen på enårig rapgræs. Som 
følge heraf har der været en tæt bestand af 
store rapgræsplanter ved forårsbehandlingen, 
der er blevet udført henholdsvis 1�. april, �6. 
april og �. maj.
 Disse forskelle slår tydeligt igennem i 
ED

90
-værdierne (doseringer af Atlantis OD 

svarende til 90 procent effekt på enårig rap-
græs) i tabel 18. Det har været muligt at opnå 

Tabel 17. Enårig rapgræs i vinterhvede på sandjord. (E19, E20, E21)

Vinterhvede Sta-
dium

Be-
hand-
lings-
indeks

Antal græs
pr. m�

Antal ukrudt
pr. m�, forår Bio-

masse
enårig 
rap-

græs1)

Pct. dækning
i stub

Hkg kerne
pr. ha

Efterår Forår To-
kimbl.

Enårig
rap-
græs

Enårig
rapgræs

To-
kimbl.
ukrudt

Udb. 
og mer-

udb.

Netto-
mer-
udb.

2007. 5 forsøg
 1. Ubehandlet - - 1�0 1�� 88 1�5 100 65 �0 43,2 -
 �. �,0 l Stomp Pentagon

+ 0,05 l DFF + 0,15 l Oxitril 11-1� 0,81 �0 �8 9 �7 �0 �0 6 17,5 15,�
 �. �,0 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,15 l Oxitril 11-1� 0,97 6 9 10 8 7 18 6 �1,0 18,�
 �. 1,0 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,15 l Oxitril 11-1� 0,69 � 1� 1� 1� 9 �� 5 18,6 16,8
 5. 0,75 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,15 l Oxitril

0,75 l Boxer
11-1� 

1� 0,8� � 1� 11 1� 11 �0 5 18,6 16,0
 6. 1,0 l Boxer + 5 g Lexus

+ 0,05 l DFF + 0,15 l Oxitril 11-1� 0,9� 8 1� 9 1� 11 �1 � 19,� 17,�
 7. 0,5 l Boxer + 5 g Lexus

+ 0,0�5 l DFF 11-1� 0,5� 1� �� 19 �1 �7 �� 7 1�,� 1�,8
 8. 0,5 l Boxer + 0,0�5 l DFF 11-1� 0,�7 1� �� �� �1 �0 �� 6 1�,9 1�,8
 9. 0,5 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,15 l Oxitril

0,�75 l Atlantis OD
11-1�
april 0,96 1� 18 10 18 �0 �8 5 18,7 15,8

10. 1,0 l Stomp Pentagon + 0,0� l DFF
+ 0,� l Atlantis OD 1� 0,7� �6 10 15 10 7 �5 6 18,9 16,7

11. 0,5 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,15 l Oxitril
+ 0,15 l Atlantis OD
0,��5 l Atlantis OD

1�
april 0,96 �0 �6 1� �6 7 �� 5 18,� 15,5

1�. 1,0 l Flight
0,5 l Boxer + 5 g Lexus

11-1� 
1� 0,67 11 �� �9 �1 17 �9 6 16,7 1�,0

LSD 1-12 5,4
LSD 2-12 3,3

2005-2007. 16 forsøg
 1. Ubehandlet - - 1�9 17� 87 157 100 5� 18 51,6 -
 �. �,0 l Stomp Pentagon

+ 0,05 l DFF + 0,15 l Oxitril 11-1� 0,81 �1 6� 15 5� 18 �� � 1�,� 10,1
 �. �,0 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,15 l Oxitril 11-1� 0,97 15 �� �0 �6 6 1� � 15,� 1�,8
 �. 1,0 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,15 l Oxitril 11-1� 0,69 1� �0 16 �� 9 16 5 1�,� 1�,�
 6. 1,0 l Boxer + 5 g Lexus

+ 0,05 l DFF + 0,15 l Oxitril 11-1� 0,9� �5 55 15 �9 1� 17 � 1�,� 1�,�
 7. 0,5 l Boxer + 5 g Lexus

+ 0,0�5 l DFF 11-1� 0,5� �� 7� 19 67 �0 �9 6 11,5 10,1
 8. 0,5 l Boxer + 0,0�5 l DFF 11-1� 0,�7 �9 68 �7 61 19 �� � 11,� 10,1
 9. 0,5 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,15 l Oxitril

0,�75 l Atlantis OD
11-1�
april 0,96 �9 �0 9 �5 10 16 � 1�,7 10,8

11. 0,5 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,15 l Oxitril
+ 0,15 l Atlantis OD
0,��5 l Atlantis OD

1�
april 0,96 �5 �8 11 �1 7 15 � 1�,1 11,�

1�. 1,0 l Flight
0,5 l Boxer + 5 g Lexus

11-1� 
1� 0,67 �9 6� �7 55 1� �� 5 1�,� 9,7

LSD 1-12 2,7
LSD 2-12 1,8

1) Visuel bedømmelse af biomasse, ubehandlet forholdstal 100.
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tilstrækkelig effekt af Atlantis på alle bekæm-
pelsestidspunkter i begge forsøg, men der har 
i forsøg � været behov for næsten dobbelt så 
høj dosering for at opnå 90 procent effekt 
sammenlignet med forsøg 1. Begge forsøgene 
viser dog tydeligt, at doseringsbehovet stiger 
ved senere bekæmpelsestidspunkt på trods af 
forventede bedre virkningsbetingelser. Do-
seringsbehovet har været henholdsvis 5� og 
�� procent højere ved den sene bekæmpelse i 
forhold til den tidlige bekæmpelse i de to for-
søg.

Rajgræs
Rajgræs er bekæmpet effektivt om efteråret 
med Atlantis OD såvel som om foråret med 
Hussar OD. Merudbyttet har ligget på samme 
niveau, når der forud for bekæmpelse med 
Hussar OD er anvendt en ”grundbehandling” 
med Boxer om efteråret. For at undgå udvik-
ling af herbicidresistens hos rajgræs bør der 
vælges en strategi for bekæmpelse af rajgræs, 
hvor sulfonylurea-midlerne Atlantis OD og 
Hussar OD kun anvendes én gang i vækstsæ-
sonen, dvs. enten efterår eller forår.
 Resultaterne af fire forsøg med bekæmpel-
se af alm. og italiensk rajgræs er vist i tabel 
19. Ved bekæmpelse af rajgræs med Hussar 
OD om foråret i forsøgsled � er der registreret 
flere planter og større biomasse end ved efter-
årsbekæmpelse med Atlantis OD i forsøgsled 
�. En væsentlig del af rajgræsplanterne, som 
er sprøjtet om foråret, visner imidlertid lang-
somt ned, så effekten målt som antal aksbæ-
rende strå før høst er lidt bedre end ved efter-
årsbehandlingen med Atlantis OD. Forsøgs-
mæssigt har det været interessant at afprøve 
kombinationen af Atlantis OD som det mest 

effektive middel om efteråret og Hussar OD 
som det mest effektive middel om foråret. De 
anvendte doseringer har været meget lave, så 
effekten har ikke været helt tilfredsstillende. 
Løsningen kan ikke anbefales i praksis, idet 
der ved anvendelse af sulfonylurea-midler 
mod rajgræs både efterår og forår vil være alt 
for stor risiko for udvikling af herbicidresi-
stens hos rajgræsset. Blandingen af Boxer og 
Atlantis OD i forsøgsled 6 har ikke været helt 
så effektiv som Atlantis OD i forsøgsled �, 
men har resulteret i samme merudbytte. Boxer 
har en anden virkemekanisme end Atlantis 
OD og Hussar OD og bør derfor anvendes i 
en strategi til at imødegå udvikling af herbi-
cidresistens. Anvendelsen af �,0 liter Boxer 
pr. ha i forsøgsled 7 bekræfter tidligere års 
observationer, at Boxer har en rimelig effekt 
mod rajgræs. I et af de tre forsøg, der er vist 
samlet, har der været et meget lille udbytte i 
ubehandlet og meget store merudbytter, hvil-
ket betyder, at der ikke er sikker forskel på de 
opnåede merudbytter.
 Nederst i tabel 19 ses resultaterne af ni for-
søg fra �006 til �007, hvor visse forsøgsled 
går igen. Den højeste dosis af Hussar OD 
i forsøgsled � har i gennemsnit af de to års 
forsøg givet en større effekt end den lavere 
dosis i forsøgsled �, men merudbyttet ligger 
på samme niveau. Atlantis OD i forsøgsled � 
har også givet en meget effektiv bekæmpelse 
og har medført merudbytter på samme niveau 
som de førnævnte behandlinger.

Agerrævehale
Ved store bestande af agerrævehale er det for 
at opnå optimal bekæmpelse, både med hen-
syn til at undgå frøkast og sikring af udbytte, 
afgørende at sprøjte om efteråret med Abso-
lute 5, Atlantis eller Lexus og følge op om 
foråret med Topik. Der er i forsøgene opnået 
overbevisende bekæmpelse med disse midler 
i kombination med Boxer, som selv med 1,0 
liter pr. ha har bidraget til at øge den samlede 
effekt mod agerrævehale.
 Basismidlerne Absolute 5, Atlantis OD og 
Lexus mod agerrævehale om efteråret indgår 
i forsøg med en række strategier for bekæm-
pelse af agerrævehale. Forsøgsbehandlinger 
og resultaterne er vist i tabel �0. 60 gram Ab-

Tabel 18. Forårsbekæmpelse af enårig rap-
græs i vinterhvede

Vinterhvede Sta-
dium

BI-
dosis,
l pr. 
ha

Maks./
min. 

dosis,
l pr. ha

Forsøg 1 
ED

90
1)

Forsøg � 
ED

90
1)

Esti-
mat

Spred-
ning

Esti-
mat

Spred-
ning

2007. 2 forsøg
1. Atlantis OD�) beg. april 0,9 1/0,1 0,�6 0,0� 0,6� 0,06
�. Atlantis OD�) midt april 0,9 1/0,1 0,�� 0,0� 0,67 0,06
�. Atlantis OD�) beg. maj 0,9 1/0,1 0,55 0,0� 0,8� 0,09

1) Estimeret dosis svarende til 90 pct. effekt. �) Tilsat Renol.
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solute 5 pr. ha svarer til 10 gram Lexus + 0,05 
liter DFF pr. ha. Topik er anvendt til opfølg-
ningen om foråret.
 I tre forsøg i �007 har der været en stor be-
stand af agerrævehale på 1�0 til ��5 planter 
pr. m�, som næsten ikke har levnet plads til 
andet ukrudt. Alle behandlinger har givet en 
god bekæmpelse, og der er opnået meget store 
merudbytter, men for at undgå frøkast er det 
ønskeligt at kunne udpege strategier, der giver 
færrest mulige frøbærende agerrævehaleaks. 
Ved sammenligning af forsøgsled � og � ses 
det, at effekten af Absolute 5 er øget markant 
ved iblanding af 1,0 liter Boxer pr. ha, hvilket 
også ses i form af en tendens til, at merud-
byttet er øget. Erfaringsvis er der ved meget 

store ukrudtsbestande som i disse forsøg en 
stor forsøgsusikkerhed, hvilket betyder, at ud-
bytteforskelle i den aktuelle størrelsesorden 
sjældent kan påvises med statistisk sikker-
hed. I forsøgsled � er der ved ombytning af 
15 gram Absolute med 0,5 liter Boxer pr. ha 
opnået samme store effekt som i forsøgsled �. 
Da det kun er diflufenican (DFF), der adskil-
ler behandlingerne i forsøgsled � og 6, er der 
som forventet ikke betydende forskelle i ef-
fekten mod agerrævehale i de to forsøgsled.
 Strategierne i forsøgsled 5 og 8 sigter med 
anvendelse af tre forskellige virkemekanismer 
i henholdsvis Absolute/Atlantis, Boxer og To-
pik mod at forebygge udviklingen af såkaldt 
”target site baseret” herbicidresistens, det 

Tabel 19. Rajgræs i vinterhvede. (E22, E23)

Vinterhvede Sta-
dium

Be-
hand-
lings-
indeks

Antal ukrudt 
pr. m�, forår

Antal rajgræs
pr. m� Bio-

masse
raj-

græs1)

Raj-
græs-
aks pr. 
m� ved

høst

Pct. 
dækning 

i stub
i alt

Hkg kerne pr. ha

Græs Tokim-
bladet efterår forår Udb. og 

merudb.
Netto-

merudb.

2007. 3 forsøg 2 fs.
1. Ubehandlet - - �1� �� �6� �0� 100 ��7 �� 48,0 -
�. 1,0 l Boxer + 0,0� l DFF + 0,1� l Oxitril

0,06 l Hussar OD�)
10-11
april 1,�1 5� 0 16� 5� �6 16 0 19,6 15,8

�. 1,0 l Boxer + 0,0� l DFF + 0,1� l Oxitril
0,0�5 l Hussar OD�)

10-11
april 0,96 79 0 - 79 �� �1 � 18,� 15,1

�. 0,75 l Atlantis OD + 0,0� l DFF 1�-1� 1,0� �8 7 ��1 �7 10 �� � 19,7 16,9
5. 1,0 l Flight + 0,� l Atlantis OD

0,0�5 l Hussar OD�)
1�-1�
april 0,86 7� � �61 7� 18 5� 1 1�,0 10,�

6. 0,�5 l Atlantis OD + 0,0� l DFF
+ 1,0 l Boxer 1�-1� 0,99 �7 5 �79 �7 1� �� � 19,� 16,5

7. �,0 l Boxer + 0,0� l DFF + 0,1� l Oxitril 10-11 0,89 9� 1 1�7 9� 65 106 1 10,6 8,1
LSD 1-7 ns
LSD 2-7 ns

2007. 1 forsøg med få rajgræs
1. Ubehandlet - - �6 �6 �� 1 100 0 �1 72,1 -
�. 1,0 l Boxer + 0,0� l DFF + 0,1� l Oxitril

0,06 l Hussar OD�)
10-11
april 1,�1 0 0 0 0 0 0 0 0,� -�,5

�. 1,0 l Boxer + 0,0� l DFF + 0,1� l Oxitril
0,0�5 l Hussar OD�)

10-11
april 0,96 1 1 - 0 0 0 0 -0,� -�,6

�. 0,75 l Atlantis OD + 0,0� l DFF 1�-1� 1,0� 1 0 � 0 0 0 0 �,1 0,�
5. 1,0 l Flight + 0,� l Atlantis OD

0,0�5 l Hussar OD�)
1�-1�
april 0,86 1 0 � 0 0 0 1 �,1 -1,5

6. 0,�5 l Atlantis OD + 0,0� l DFF
+ 1,0 l Boxer 1�-1� 0,99 0 � 0 0 0 0 0 �,8 0,0

7. �,0 l Boxer + 0,0� l DFF + 0,1� l Oxitril 10-11 0,89 0 1 8 0 0 0 0 �,0 -0,�
LSD 1-7 ns

2006-2007. 9 forsøg 8 fs. 8 fs.
1. Ubehandlet - - 119 �� 159 105 100 161 �7 56,9 -
�. 1,0 l Boxer + 0,0� l DFF + 0,1� l Oxitril

0,06 l Hussar OD�)
10-11
april 1,�1 �0 0 6� �0 11 6 � 1�,5 10,7

�. 1,0 l Boxer + 0,0� l DFF + 0,1� l Oxitril
0,0�5 l Hussar OD�)

10-11
april 0,96 �9 1 7 �8 �� 1� 5 1�,6 11,�

�. 0,75 l Atlantis OD�) + 0,0� l DFF 1�-1� 1,0� 1� 7 9� 1� � 9 6 15,0 1�,1
5. 1,0 l Flight + 0,� l Atlantis OD�)

0,0�5 l Hussar OD�)
1�-1�
april 0,86 �6 1 110 �5 8 18 � 1�,9 9,�

LSD 1-5 6,1
LSD 2-5 ns

1) Visuel bedømmelse af biomasse, ubehandlet forholdstal 100. �) Tilsat Renol. �) I �006 Atlantis WG.
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vil sige resistens, som skyldes, at herbicidet 
ikke længere kan binde sig til virkningsstedet 
i planten. Dette hensyn ville kunne styrkes 
yderligere ved at øge doseringen af Boxer 
på arealer, hvor der er overhængende risiko 
for, at der findes en andel af agerrævehalebe-
standen, der allerede har udviklet herbicidre-
sistens. Der er i disse forsøgsled opnået den 
mest effektive bekæmpelse af agerrævehale. 
I forsøgsled 9 har kombinationen af �,0 liter 
Boxer pr. ha om efteråret efterfulgt af Topik 
forår også medført en stor effekt, men der er 
dog tendens til lidt mindre merudbytte. Af-
prøvningen af hel dosis Topik i forsøgsled 10 
viser, at midlet er meget effektivt mod ager-
rævehale, men at forårsbekæmpelse alene 
koster et stort og statistisk sikkert udbyttetab 
i forhold til at indlede bekæmpelsen om efter-
året.
 Nederst i tabel �0 ses resultaterne fra 1� 
forsøg i �005 til �007, hvor visse forsøgsled 
går igen. Resultaterne er i fuld overensstem-
melse med de resultater, der er opnået i �007.

Væselhale
Flight og Atlantis har i to forsøg vist sig at 
være de bedste bud på kemisk bekæmpelse 
af langstakket væselhale i vinterhvede. Boxer 
har også haft effekt, mens Monitor har haft 
en klart utilstrækkelig effekt. Effekten af de 
til rådighed værende kemiske midler er dog 
ikke tilstrækkelig, så sædskifte og andre for-
anstaltninger bør inddrages i strategien mod 
væselhale.
 Væselhale forekommer på stadigt flere lo-
kaliteter, særligt i områder, hvor der er eller 
har været frøavl af svingelarter, idet arten er 
nært beslægtet med svinglerne og tåler de 
græsmidler, som kan anvendes i svingel (Fu-
silade Max og Focus Ultra). Væselhale er 
enårig og vinterannuel ligesom vintersæd og 
kan derfor opformeres i sædskifter domineret 
af vintersæd, særligt hvor der samtidig prak-
tiseres reduceret jordbearbejdning, eller hvor 
vintersæden er dårligt etableret og giver ”hul-
ler”, hvor væselhale kan trives.

Tabel 20. Agerrævehale i vinterhvede. (E24, E25)

Vinterhvede Sta-
dium

Behand-
lings-
indeks

Antal ukrudt pr. m� Ved høst Hkg kerne pr. ha

Agerrævehale Tokim-
bladet

Ager-
ræve-
hale,
aks

pr. m�

Pct.
dækning

i stub
i alt

Udb. og 
merudb.

Netto-
merudb.

Efterår Forår Forår

2007. 3 forsøg
 1. Ubehandlet - 0 ��5 169 18 51� 8 42,3 -
 �. 60 g Absolute 5 11-1� 0,75 �6 �� � 9� � ��,9 ��,�
 �. 60 g Absolute 5 + 1,0 l Boxer 11-1� 1,0� 11 � 1 11 � �8,0 �5,7
 �. �5 g Absolute 5 + 1,5 l Boxer 11-1� 0,99 5 5 1 1� � �9,1 �6,6
 5. �5 g Absolute 5 + 1,0 l Boxer

0,� l Topik 100 EC1)
11-1�
april 1,�5 1� � 1 � � �8,� ��,�

 6. 10 g Lexus + 1,0 l Boxer 11-1� 0,79 6 5 0 19 7 �7,0 �5,0
 7. 0,75 l Atlantis OD + 0,0� l DFF 1�-1� 1,0� 11 7 1 1� � �9,� �6,5
 8. 0,� l Atlantis OD + 0,0� l DFF + 1,0 l Boxer

0,� l Topik 100 EC1)
1�-1�
april 1,�� 18 11 � � 6 �8,� ��,6

 9. �,0 l Boxer + 0,0� l DFF + 0,1� l Oxitril
0,� l Topik 100 EC1)

11-1� 
april 1,�9 1� 1� 0 1� � �5,0 �0,5

10. 0,05 l DFF + 0,15 l Oxitril 
0,� l Topik 100 EC1)

11-1� 
april 1,�0 ��8 98 1 � 5 16,7 1�,�

LSD 1-10 9,7
LSD 2-10 ns

2005-2007. 13 forsøg 11 fs.
 1. Ubehandlet - 0 �97 �9� 1� 51� � 42,8 -
 7. 0,75 l Atlantis OD + 0,0� l DFF 1�-1� 1,0� �58 �0 6 59 1 �5,9 ��,0
 9. �,0 l Boxer + 0,0� l DFF + 0,1� l Oxitril

0,� l Topik 100 EC1)
11-1� 
april 1,�9 66 1� 5 �0 � �5,5 �1,1

10. 0,05 l DFF + 0,15 l Oxitril 
0,� l Topik 100 EC1)

11-1� 
april 1,�0 �69 �5 � 15 � �0,5 16,1

LSD 1-10 2 5,7
LSD 7-10 3,8

1) Tilsat 0,5 liter Renol.
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Der er gennemført to forsøg, hvor midler med 
mulig effekt mod langstakket væselhale i vin-
terhvede er afprøvet ved logaritmesprøjtning. 
De afprøvede midler og anvendelsestidspunk-
ter fremgår af tabel �1. Flight er endnu ikke 
godkendt, men 1,0 liter Flight svarer til en 
tankblanding af 0,97 liter Stomp Pentagon og 
11 gram Pico. Atlantis OD er en ny formule-
ring, hvor 0,9 liter Atlantis OD svarer til �00 
gram Atlantis WG. Middelvalget er foretaget 
med baggrund i blandt andet erfaringer fra 
forsøg, gennemført hos DJF, som har indike-
ret, at Stomp, Boxer og Atlantis er de midler, 
der har bedst effekt på langstakket væselhale.
 Tabel �1 viser ED

75
-doseringer, dvs. doser 

svarende til 75 procent effekt for de forskelli-
ge afprøvede midler. I praksis vil dette effekt-
niveau være utilstrækkeligt de fleste steder, 
men på grund af doseringskurvernes forløb 
er beregning af doser svarende til 90 eller 95 
procent effekt behæftet med stor usikkerhed i 
disse forsøg.
 Forsøg 1 er gennemført på et sjællandsk 
areal, hvor der praktiseres pløjefri dyrkning, 
og hvor der i efteråret er optalt mere end 1.000 
væselhaleplanter pr. m�. Arealet har været 

vandlidende i efteråret, hvilket har resulteret 
i en tynd og dårligt udviklet hvedebestand. På 
baggrund heraf er det ikke overraskende, at de 
afprøvede ukrudtsmidler har haft utilstrække-
lig effekt, selv ved doseringer over de maksi-
malt tilladte doser. Bedst effekt er opnået ved 
tidlig anvendelse af Flight alene i vækststa-
dium 10-11 eller tidlig sprøjtning med Flight 
fulgt op med Atlantis OD i vækststadium 1�-
1�. På grund af den åbne afgrøde har der i 
alle forsøgsled været en kraftig genvækst af 
væselhale, som har givet anledning til store 
frøkast.
 Forsøg � er udført på et pløjet areal med 
rajgræs som forfrugt. Bestanden af væselha-
le har her været langt mindre med 5� planter 
pr. m�, optalt i efteråret, og hveden har været 
bedre etableret. Dette har resulteret i, at der 
er opnået 75 procent effekt med noget lavere 

Tabel 21. Væselhale i vinterhvede

Vinterhvede Sta-
dium

BI-
dosis,

l/g 
pr.
ha

Maks./min. 
dosis,

l/g pr. ha

Forsøg 1 
ED

75
1)

Forsøg � 
ED

75
1)

Esti-
mat

Spred-
ning

Esti-
mat

Spred-
ning

2007. 2 forsøg
 1. Flight 10-11 �,6 6/0,6 �,9 0,1 1,6 0,1
 �. Boxer EC 10-11 �,5 6/0,6 �,8 0,5 1,8 0,�
 �. Atlantis OD 1�-1� 0,9 �/0,� 1,�� 0,09 0,91 0,08
 6. Flight

Atlantis OD
10-11
1�-1�

�,6
0,9

� (konstant)
1/0,1 0,71 0,07 0,�1 0,01

 7. Flight
Atlantis OD

10-11
april

�,6
0,9

� (konstant)
1/0,1 >1 - 0,19 0,01

 9. Atlantis OD april 0,9 �/0,� 1,8� 0,0� 0,78 0,07
10. Monitor�) april �1,9 50/5 >50 - 18,5 0,6

1) Estimeret dosis svarende til 75 pct. effekt. 
�) Tilsat spredeklæbemiddel.

Langstakket væselhale er et stigende problem, 
ikke blot i frøgræs, men den optræder også i 
vintersæd på flere og flere lokaliteter. Artens 
biologi er beskrevet i Grøn Viden nr. 316 fra 
Danmarks JordbrugsForskning. Blomster-
standen er en top, der umiddelbart ligner de 
nært beslægtede svingelarter, men toppen er 
ofte ensidig med mere eller mindre sammen-
knebne sidegrene. Denne karakteristiske form 
ses tydeligt på det nederste billede. Når man 
først har lært arten at kende, er den let at gen-
kende på dette vækststadium. Den er desvær-
re et dyrt bekendtskab! (Foto: Poul Henning 
Petersen, Landscentret, Planteproduktion).
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doser end i forsøg 1. Tidlig anvendelse af 
Flight eller Boxer har været bedst med hen-
blik på at opnå 75 procent effekt. Hvis det 
imidlertid gælder om at opnå størst mulig 
effekt, har Flight i forsøgsled 1 eller Flight 
fulgt op med Atlantis OD i forsøgsled 6 og 7 
været bedst.
 Der er behov for en fortsat indsats med hen-
blik på at fastlægge de bedste strategier mod 
væselhale. Da de kemiske løsninger ikke altid 
vil kunne give tilstrækkelig effekt, er det nød-
vendigt at inddrage en øget dyrkning af våraf-
grøder og pløjning af arealerne som elementer 
i bekæmpelsen af denne ukrudtsart.

Tokimbladet ukrudt
Fox er for første gang afprøvet i landsforsøg 
og indgår i en række løsninger, som sigter 
mod en bred ukrudtseffekt. Der er opnået en 
god effekt af de prøvede behandlinger, hvil-
ket har resulteret i pæne merudbytter. For-
søgene har bekræftet, at Fox har svag effekt 
mod fuglegræs. Det skal der tages hensyn til 
ved anvendelse af Fox i middelblandinger el-
ler i bekæmpelsesstrategier, der er baseret på 
efterårssprøjtning fulgt op af supplerende for-
årssprøjtning. 
 Fox indeholder aktivstoffet bifenox, som 
endnu ikke er godkendt i Danmark og derfor 
heller ikke prissat. Planterne optager midlet i 
blade, nye skud og/eller rødder og virker ved 
at blokere klorofyl-syntesen. Midlet har ef-
fekt mod en række tokimbladede ukrudtsarter, 

herunder agerstedmoder, ærenpris og tvetand. 
Midlet er afprøvet som partner i en række løs-
ninger, som ses i tabel ��. Stomp Pentagon 
indgår som en grundbehandling i alle forsøgs-
led med det primære formål at kontrollere 
græsukrudt. Der har i forsøgene været en for-
holdsvis stor ukrudtsbestand af tokimbladet 
ukrudt, som har været domineret af fuglegræs 
og stedmoder.
 I forsøgsled � og � er Fox sammenlignet 
med Legacy, som er en generisk diflufenican, 
dvs. at midlet svarer til DFF. Sammenlignin-
gen viser, at i effekt mod fuglegræs er der en 
væsentlig forskel mellem Fox og Legacy, idet 
effekten af Fox har været meget lille. I for-
søgsled � og 5 indgår Fox i blandinger med 
henholdsvis Stomp Pentagon og Boxer + Bri-
otril. Der har ikke været væsentlig forskel i ef-
fekten af de to behandlinger. Efterårs- contra 
forårsanvendelse af Fox er belyst i forsøgsled 
6 og 7. De afprøvede strategier har givet en 
effektiv bekæmpelse.
 I et forsøg har der i det ubehandlede for-
søgsled været 56 storkenæb pr. m�. Der er 
opnået så godt som 100 procent bekæmpelse 
af alle behandlinger. I efteråret viser optællin-
gerne af storkenæb i forsøgsled 6 og 7, at Fox 
har givet et væsentligt bidrag til bekæmpelsen 
af storkenæb. Fox har som nævnt haft svag 
effekt mod fuglegræs, hvilket er specielt på-
faldende i et forsøg, hvor der om foråret er et 
stort antal fuglegræs tilbage i både forsøgs-
led 6 og 7, som i efteråret er behandlet med 

Tabel 22. Tokimbladet ukrudt i vinterhvede. (E26)

Vinterhvede Sta-
dium

Be-
hand-
lings-
indeks

Antal ukrudt pr. m�, forår Pct. dækning
i stub Hkg kerne pr. ha

Tokim-
bl. før 

behandl.

Tokim-
bladet 
i alt

Fugle-
græs

Sted-
moder

Enårig
rapgræs

Tokim-
bl.

ukrudt

Udb. 
og mer-

udb.

Netto-
mer-
udb.

2007. 5 forsøg 4 fs. 4 fs. 4 fs. 3 fs.
1. Ubehandlet - 0 - 195 51 1�� �5 11 66,0 -
�. 1,� l Stomp Pentagon + 0,0� l Legacy 500 SC

 + 0,1� l Briotril �00 EC 11-1� 0,57 - 9 � 0 16 7 9,8 8,�
�. 1,� l Stomp Pentagon + 0,� l Fox �80 SC 

+ 0,1� l Briotril �00 EC 11-1� 0,6� - �� 18 0 18 7 9,� -
�. 1,0 l Boxer + 0,� l Fox �80 SC 

+ 0,1� l Briotril �00 EC 11-1� 0,67 - �7 �0 � 1� 11 9,9 -
5. 1,� l Stomp Pentagon + 0,5 l Fox �80 SC 11-1� 0,58 - �� �� � 16 11 10,� -
6. 1,� l Stomp Pentagon 

0,�5 l Fox �80 SC + 0,� l Tomahawk 180 EC 
+ 0,�� tab. Ally ST 

11-1�

�5 1,06 �� � 1 1 19 6 9,� -
7. 1,� l Stomp Pentagon + 0,�5 l Fox �80 SC 

0,� l Tomahawk 180 EC + 0,�� tab. Ally ST 
11-1�

�5 1,06 �1 � 1 1 15 8 9,� -
LSD 1-7 4,4
LSD 2-7 ns
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henholdsvis Stomp Pentagon alene og Stomp 
Pentagon + Fox.

Storke- og hejrenæb
Årets forsøg bekræfter, at Lexus, Stomp Pen-
tagon/Flight (indeholder begge pendimetha-
lin) og Oxitril med 0,� liter pr. ha har god ef-
fekt mod storkenæb og hejrenæb om efteråret. 
I foråret har Ally ST, Hussar OD, Primus, 
Starane XL og NF-M 70 haft god effekt som 
opfølgning på efterårsindsatsen.
 Der er gennemført tre forsøg med henblik 
på at belyse effekten af en række strategier 
for bekæmpelse af storke- og hejrenæb. Fra 
praksis er det iagttaget, at forholdsvis små do-
seringer af Boxer, DFF og Oxitril efterlader 
så mange storkenæb, at der på længere sigt vil 
ske en opformering. Med udgangspunkt i tid-
ligere forsøgsresultater er en række strategier 
baseret på Lexus/Absolute 5 (med indhold af 
flupyrsulfuron), Stomp Pentagon/Flight (med 
indhold af pendimethalin) og Oxitril om ef-
teråret afprøvet i forventning om at opnå en 
god bekæmpelse. Efterårsløsningen med Ab-
solute + Boxer går igen i en række forsøgs-
led, hvor forskellige midler er afprøvet til den 
supplerende forårsbekæmpelse. Midler og do-
seringer fremgår af tabel ��. Der er med alle 
løsninger opnået over 90 procent effekt, målt 
som biomasse. Der har kun været hejrenæb i 
et af forsøgene, men i en stor og ensartet be-

stand. Resultaterne indikerer, at hejrenæb kan 
bekæmpes med de samme strategier som stor-
kenæb.
 To forsøg er gennemført med henblik på at 
belyse effekten af ukrudtsmidler mod storke-
næb. Midlerne, der er udsprøjtet med logarit-
mesprøjte, er anført i tabel ��, som også viser 
resultaterne i form af estimerede doser sva-
rende til 90 procent bekæmpelse (ED

90
-vær-

dier). 
 Tabellen viser endvidere til sammenligning 
resultaterne af et tilsvarende forsøg i �006.
 Det ses, at kun Flight blandt de afprøvede 
efterårsmidler har haft tilstrækkelig effekt 
mod storkenæb, hvorimod effekten af Atlan-
tis, Oxitril og Lexus har været klart utilstræk-
kelig. Det overrasker umiddelbart, at effekten 
af Lexus har været så dårlig, fordi midlet i 
forsøgene i �006 viste god effekt ved efter-
årsanvendelse. Forklaringen skal formentlig 
søges i, at Atlantis, Oxitril og Lexus alle har 
næsten udelukkende bladeffekt, og at vejrli-
get i efteråret �006 gav gode muligheder for 
fremspiring af storkenæb efter sprøjtningen. 
Ved forårsbekæmpelse er der meget bedre 
overensstemmelse mellem resultaterne i �006 
og �007, idet der er opnået god effekt med 
sulfonylurea-midlerne Ally, Express og Hus-
sar samt Primus. Middelvalget mod storke-
næb om foråret kan således afpasses efter den 
øvrige ukrudtsbestand i marken.

Tabel 23. Bekæmpelse af storke- og hejrenæb. (E27)

Vinterhvede Stadium

Be-
hand-
lings-
indeks

Planter pr. m� Biomasse1) Pct. dækn. af 
jordoverflade

ca. 1�/11 ca. �/6 ca. �0/7

Storke-
næb

Hejre-
næb

Storke-
næb

Hejre-
næb

Storke-
næb

Hejre-
næb

Storke-
næb

2007. 3 forsøg 1 fs. 1 fs. 1 fs.
 1. Ubehandlet - 0 51 50 �0 100 100 5 �5
 �. 5 g Lexus 50 WG + 0,5 l Boxer EC + 1 l Stomp Pentagon 11-1� 0,60 � 6 � � � 1 �
 �. 1,0 l Boxer EC + 0,05 l DFF + 0,� l Oxitril CM 11-1� 0,8� 0 1 � 0 � 1 �
 �. 1,0 l Flight + 0,� l Oxitril CM 11-1� 0,58 � 1 � 1 � 0 �
 5. �0 g Absolute 5 + 0,5 l Boxer EC 11-1� 0,5� 6 11 7 � 7 � 5
 6. �0 g Absolute 5 + 0,5 l Boxer 

0,5 tablet Ally ST 
11-1�

�5 0,8� - 1 1 1 � 1 �
 7. �0 g Absolute 5 + 0,5 l Boxer EC 

0,0�5 l Hussar OD + 0,5 l Renol 
11-1�

�5 0,87 - � 1 � 0 � 1
 8. �0 g Absolute 5 + 0,5 l Boxer EC 

0,05 l Primus 
11-1�

�5 1,0� - � 1 � � � �
 9. �0 g Absolute 5 + 0,5 l Boxer EC 

0,6 l Starane XL 
11-1�

�0 1,�� - 7 � � � � �
10. �0 g Absolute 5 + 0,5 l Boxer EC 

1,0 l NF-M 750 
11-1�

�0 1,0� - 7 � 1 1 1 1
1) Visuel bedømmelse af biomasse, ubehandlet forholdstal 100.
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Der er gennemført et forsøg med screening af 
midler til bekæmpelse af hejrenæb. Forsøget 
er gennemført efter samme forsøgsplan som 
forsøgene med storkenæb, og midlerne er ud-
bragt med logaritmesprøjte. Afprøvede midler 
og resultaterne ses i tabel �5, som også viser 
resultatet af et forsøg efter næsten samme 
forsøgsplan i �006. Flight har i begge år vist 
god effekt ved efterårsanvendelse, og Stomp 
Pentagon har haft nogen effekt. Flight er ikke 
godkendt, men svarer til en tankblanding af 
de godkendte midler Stomp Pentagon og Pico. 
Den bedre effekt af Flight må tilskrives Pico, 
der virker på samme måde som DFF, men har 
primært bladeffekt. Derimod har effekten af 
bladmidlerne Lexus og Oxitril været skuf-
fende eller usikker, hvilket eventuelt kan til-
skrives, at ikke alle ukrudtsplanter har været 
fremspiret på sprøjtetidspunktet. Blandt for-
årsløsningerne har Hussar, Ally, Express og 
Primus haft god effekt ved lave doser, mens 
Atlantis på trods af indholdet af iodosulfuron 
fra Hussar har givet utilstrækkelig effekt både 
ved efterårs- og forårsanvendelse.

Burresnerre
Primus og Starane XL er meget effektive mid-
ler mod burresnerre. Hussar har god effekt, 
mens Atlantis har vist utilstrækkelig effekt 
ved realistiske doseringer om foråret.
 Midler og middelblandinger mod bur-
resnerre er afprøvet i et forsøg med logarit-
mesprøjtning. Middelvalg og doseringer kan 
ses i tabel �6, som også viser estimerede 
ED

95
-værdier for de forskellige løsninger. På 

samme areal blev der i �005 og �006 gen-
nemført tilsvarende forsøg efter nogenlunde 
tilsvarende forsøgsplaner, og ED

95
-værdierne 

fra �006 forsøget er ligeledes vist i tabel �6. 
Det er bemærkelsesværdigt, at de efterårsan-
vendte midler Boxer og Stomp i forsøgsled 
1, � og � har haft meget dårlig effekt både i 
�007 og �006, hvorimod effekten i �005 var 
udmærket. Dette må hovedsageligt tilskrives, 
at forsøgene er gennemført på lerjord på en 
kystnær lokalitet, hvor de lune vejrforhold 
i efterårene �005 og �006 gav mulighed for 
meget sen fremspiring af burresnerre. Det kan 
heller ikke udelukkes, at Boxer og Stomp på 
grund af høj jordtemperatur blev nedbrudt 

Tabel 24. Storkenæb i vinterhvede

Vinterhvede Sta-
dium

BI-dosis , 
g/l/tab.
pr. ha

Maks./min. 
dosis,

g/l/tab. pr. ha

Forsøg 1
ED

90
1)

Forsøg �
ED

90
1)

Esti-
mat

Spred-
ning

Esti-
mat

Spred-
ning

2007. 2 forsøg
 1. Atlantis OD 1�-1� 0,9 0,75/0,075 >0,75 - >0,75 -
 �. Lexus 50 WG�) 1�-1� �0 �0/� >�0 - >�0 -
 �. Flight 1�-1� �,6 �/0,� 0,�0 0,�0 0,97 0,15
 6. Oxitril CM 1�-1� 1 �/0,� >� - 1,�5 0,��
 7. Atlantis OD april 0,9 0,9/0,09 0,�5 0,0� >0,9 -
 9. Hussar OD�) april 0,1 0,1/0,01 0,0�8 0,00� 0,07� 0,007
10. Express ST�) april � �/0,� 1,05 0,1� 1,08 0,��
1�. Primus april 0,1 0,15/0,015 0,075 0,008 0,0�5 0,007
1�. Ally ST april 1,6 1,5/0,15 1,1� 0,1� 0,�� 0,0�
15. Starane 180 maj 0,8 1,�/0,1� >1,� - 0,80 0,1�
16. NF-M750 (MCPA) maj � �/0,� �,�� 0,58 1,71 0,�5

2006. 1 forsøg
 �. Lexus 50 WG�) 1� �0 �0/� 6,� 0,8
 �. Flight 1� �,6 �/0,� 1,00 0,0�
 6. Oxitril CM 1� 1 �/0,� �,1 0,1
 9. Hussar OD�) �1 0,1 0,1/0,01 0,0�� 0,00�
10. Express ST�) �1 � �/0,� 0,99 0,07
1�. Primus �1 0,1 0,15/0,015 0,0�9 0,00�
1�. Ally ST �1 1,6 1,5/0,15 0,�5 0,01
15. Starane 180 �1 0,8 1,�/0,1� >1,� -
16. NF-M750 (MCPA) �1 � �/0,� 0,88 0,06

1) Estimeret dosis svarende til 90 pct. effekt. �) Tilsat sprede-klæbemiddel. �) Tilsat Renol.
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hurtigere i efterårene �005 og �006 end i 
�00�. Derimod viser ED

95
 for de afprøvede 

forårsmidler, som alle er udsprøjtet i starten 
af maj, god overensstemmelse de tre forsøgs-
år imellem. Når der ikke er angivet ED

95
 for 

Starane XL i tabel �6, skyldes det en fejl ved 
bedømmelsen. Midlet har imidlertid visuelt 
haft god effekt i forsøget.

Langsigtet ukrudtsbekæmpelse
En ny forsøgsserie er igangsat for at belyse 
de langsigtede konsekvenser af brug af lave 
doseringer i vintersædsbaserede sædskifter. 
Forsøgene er fastliggende og planlægges gen-
nemført over foreløbigt seks år, således at 
de flerårige konsekvenser af ukrudtsbekæm-
pelsen kan belyses. Forsøgene anlægges på 
svineproduktions- eller planteavlsejendomme 
med kornbaserede sædskifter med i størrel-
sesorden 75 til 80 procent kornafgrøder og 
�0 til �5 procent bredbladede vekselafgrøder. 
Det normale sædskifte på de pågældende mar-
ker følges, og vintersædsafgrøder skal sås til 
”normal tid” for den pågældende egn, så me-
get tidlige eller meget sene såninger undgås. 
Forsøgene er anlagt på marker med en for den 
pågældende egn almindeligt forekommende 
bestand af tokimbladet ukrudt og græsukrudt, 
hvorimod rodukrudt og vanskeligt bekæmpe-
lige ukrudtsarter er søgt undgået ved forsøgs-
periodens start.
 Forsøgsplanens to første forsøgsled består 
af faste, bredt virkende løsninger fastsat af 
Landscentret, således at forsøgsled 1 svarer til 
en relativt høj indsats svarende til 1,� gange 
måltallet i de forskellige afgrøder, mens for-
søgsled � har en relativt lav indsats på 0,6 
gange måltallet. Behandlingerne i forsøgsled 
� og � er fastlagt ved henholdsvis konsulta-
tion af Planteværn Online og ved den lokale 
planteavlskonsulents bedste forslag til be-
kæmpelse.
 Der er gennemført syv forsøg, hvoraf de 
seks har været i vintersæd (vinterhvede og tri-

Tabel 25. Hejrenæb i vinterhvede

Vinterhvede Sta-
dium

BI-
dosis, 
g/l/tab.
pr. ha

Maks./min. 
dosis,
g/l/tab. 
pr. ha

ED
90

1)

Esti-
mat

Spred-
ning

2007. 1 forsøg
 1. Atlantis OD 1� 0,9 0,75/0,075 >0,75 -
 �. Lexus 50 WG�) 1� �0 �0/� 15,1 0,7
 �. Flight 1� �,6 �/0,� 1,59 0,06
 6. Oxitril CM 1� 1 �/0,� 0,�9 0,��
 7. Atlantis OD �0 0,9 0,9/0,09 >0,9 -
 9. Hussar OD�) �0 0,1 0,1/0,01 0,0�1 0,00�
10. Express ST�) �0 � �/0,� 0,81 0,05
1�. Primus �0 0,1 0,15/0,015 0,0�0 0,001
1�. Ally ST �0 � 1,5/0,15 0,19 0,01
15. Starane 180 �7 0,1 1,�/0,1� 0,5� 0,0�
16. NF-M750 (MCPA) �7 � �/0,� 0,95 0,05
18. Stomp Pentagon 1� 0,1 5/0,5 �,0 0,�

2006. 1 forsøg
 �. Lexus 50 WG�) 1� �0 �0/� ��,6 �,0
 �. Flight 1� �,6 �/0,� 0,70 -
 6. Oxitril CM 1� 1 �/0,� 1,� 0,�
 9. Hussar OD�) �1 0,1 0,1/0,01 0,0�� 0,007
10. Express ST�) �1 � �/0,� 1,�5 0,07
1�. Primus �1 0,1 0,15/0,015 0,018 0,001
1�. Ally ST �1 1,6 1,5/0,15 0,�� 0,01
15. Starane 180 �1 0,8 1,�/0,1� 1,0� 0,07
16. NF-M750 (MCPA) �1 � �/0,� 1,�� 0,0�
18. Stomp Pentagon 1� �,8 6/0,6 �,�� 0,��

1) Estimeret dosis svarende til 90 pct. effekt. 
�) Tilsat sprede-klæbemiddel. �) Tilsat Renol.

Tabel 26. Burresnerre i vinterhvede

Vinterhvede Sta-
dium

BI-dosis, 
g/l pr. ha

Maks./min. dosis,
g/l pr. ha

ED
95

1) ED
95

1) �006

Estimat Spredning Estimat Spredning

2007. 1 forsøg
 1. Boxer + Stomp

1� -
1,5+1,5/

0,15+0,15 -�) - -�) -
 �. Boxer + DFF + Oxitril

1� -
�,5+0,05+0,5/

0,�5+0,005+0,05 -�) - -�) -
 �. Boxer + DFF + Oxitril 

+ Atlantis WG 1� -
1,5+0,05+0,5+�00/

0,15+0,005+0,05+�0 -�) - -�) -
 6. Atlantis WG�) 1� �00 �50/�5 >�50 - - -
 7. Atlantis WG�) �0 �00 �00/�0 >�00 >�00 -
 9. Starane XL �0 0,8� 1/0,1 - - 0,10� 0,006
10. Primus �0 0,1 0,1/0,01 0,0�8 0,008 0,019 0,001
1�. Hussar OD�), 5) �0 0,1 0,1/0,01 0,0�0 0,015 0,0�7 0,0�0

1) Estimeret dosis svarende til 95 pct. effekt. �) Effekten ved maks. dosis har været utilstrækkelig.
�) Tilsat Biopower. �) Tilsat Renol. 5) Hussar WG anvendt i �006.
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ticale). Resultaterne af vintersædsforsøgene 
er sammenfattet i tabel �7, mens resultaterne 
af et forsøg, udført i vårbyg, kan ses i Tabel-
bilagets tabel F�9. Efter kun et forsøgsår kan 
der kun drages nogle få konklusioner. Den 
lave indsats i forsøgsled � har som ventet gi-
vet lidt ringere effekt og lidt mindre renhed 
ved høst end den høje indsats i forsøgsled 1. 
Planteværn Online har i halvdelen af forsø-
gene kun udløst efterårsbehandling, mens 
der i de øvrige er udløst såvel efterårs- som 
forårsbekæmpelse. Indsatsen har ligget under 
Pesticidplanens måltal på 0,95 i vinterhvede. 
Der er ved forårsbedømmelse opnået 8� til 87 
procent effekt mod græsukrudt og 96 til 98 
procent effekt mod tokimbladet ukrudt, hvor 
særligt et forsøg med meget enårig rapgræs 
har resulteret i en ret stor dækning i stub ef-
ter høst. De lokale bekæmpelsesforslag har 
resulteret i en indsats lidt over måltallet med 
effekter på niveau med de øvrige forsøgsled.
 I lyset af de gennemgående gode effekter 
på ukrudtet er det ikke overraskende, at der 
ikke er sikker forskel på hverken brutto- eller 
nettoudbytter i forsøgene. Vigtigst er det, at 
forsøgene på alle syv lokaliteter er gennem-
ført tilfredsstillende, således at forsøgsserien 
kan fortsætte.

Kvik
Bedømmelse af langtidseffekten af kvikbe-
kæmpelse med Monitor i vinterhvede viser, at 
en kombineret indsats med 1�,5 gram Monitor 
pr. ha, efterfulgt af 1,5 liter Roundup Bio pr. 

ha i stubben et par uger efter høst, har været 
lige så effektiv som en ”traditionel” kvikbe-
kæmpelse i stub hen i september.
 I �00� til �006 er der gennemført ti forsøg 
med Monitor til bekæmpelse af kvik i vinter-
hvede. Forsøgene er omtalt i Oversigt over 
Landsforsøgene �006, side 8� til 8�. Før høst 
�007 er virkningen af behandlingerne i �006 
bedømt i fire forsøg. Se Tabelbilagets tabel 
E�6. Tabel �8 viser det samlede resultat fra 
forsøgsserien. Forsøgene bekræfter, at det 
ikke er tilstrækkeligt alene at bekæmpe kvik 
med Monitor, som det er sket i forsøgsled �, 
men at der er behov for at følge Monitorbe-
handlingen op med glyphosat et par uger efter 
høst, som det er sket i forsøgsled � og �. Be-
kæmpelse af kvik med �,0 liter Roundup Bio 
i stubben fire til fem uger efter høst har været 
meget effektiv.

Tabel 27. Langsigtet ukrudtsbekæmpelse i vintersædsbaserede sædskifter. (E28 til E35)

Vinterhvede Sta-
dium

Behand-
lings-
indeks

Antal ukrudt
pr. m�, forår1)

Pct. dækning
i stub Hkg kerne pr. ha

Græs Tokim-
bladet Græs Tokim-

bladet
Ud-
bytte

Netto-
udb.�)

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

+ 0.0� l DFF + 0.1� l Oxitril CM
0.0�5 l Hussar OD + 0.5 l Renol

11-1�
april 1,16 �� � 1� � 70,9 67,1

�. 0.5 l Boxer EC + 0.5 l Stomp Pentagon
 + 0.0�5 l DFF
0.0� l Hussar OD + 0.5 l Renol 

11-1�
april 0,57 �8 � 16 � 69,0 66,�

�. Planteværn Online, Ukrudt
Planteværn Online, Ukrudt

11-1�
april 0,79 �� 7 17 � 69,5 66,8

�. Lokalt bekæmpelsesforslag
Lokalt bekæmpelsesforslag

11-1�
april 1,00 �9 5 19 � 71,8 68,8

LSD 1-4 ns ns
1) I ubehandlede sprøjtevinduer er der i gns. optalt 186 græsukrudt og 180 tokimbladet ukrudt pr. m�.
�) Kerneudbytte fratrukket omkostninger til ukrudtsmidler og udbringning

Tabel 28. Kvik i vinterhvede, eftervirkning. 
(E36, E37)

Vinterhvede

Sta-
dium/
tids-
punkt

for beh.

Kvik før høst 
af efterfølgende 

afgrøde

Omkost-
ninger til
kemi og 
udbring-

ning,
kr. pr. ha

Bio-
masse1)

Skud 
pr. m�

2004-2006. 9 forsøg
1. Ubehandlet - 100 17�
�. 18,75 g Monitor�) �1 �5 89 ��8
�. 18,75 g Monitor�)

1,5 l Roundup Bio 
�1 

sept. 8 �1 �50
�. 1�,5 g Monitor�)

1,5 l Roundup Bio 
�1 

sept. 9 �� �65
5. �,0 l Roundup Bio sept. 9 17 179

1) Visuel bedømmelse før høst, ubehandlet forholdstal 100.
�) Tilsat sprede-klæbemiddel. 
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Effekt af ukrudtsmidler i vintersæd
Tabel �9 og tabel �0 viser den effekt, som 
i gennemsnit af flere års forsøg er opnået i 
landsforsøgene ved behandling med en række 
midler og middelblandinger mod henholds-
vis græsukrudt og tokimbladet ukrudt i vin-

tersæd. Effekten er vurderet ved optælling 
af antal ukrudtsplanter i april og maj for ef-
terårsbehandlingerne og ved optælling tre til 
fire uger efter forårsbehandlingerne. Tabel 
�9 viser den opnåede effekt mod græsukrudt. 
Mange behandlinger er prøvet over for vind-

Tabel 29. Effekt af udvalgte midler mod de vigtigste græsukrudtsarter i vinterhvede

Vinterhvede Prøvet dosis,
 kg/l pr. ha

Behand-
lings-
indeks

Kemi-
kalie-
pris

pr. ha
�007

Ager-
ræve-
hale

Raj-
græs

Enårig
rap-
græs

Vindaks

Efterår, stadium 10-12, 3-4 uger efter såning
 1. Boxer �,0 0,86 �0� *** **** **** *****
 �. Boxer1) 1,5 0,�� 15� - *** **** ****
 �. Boxer + DFF + Oxitril �,0+0,05+0,�5 1,07 �80 - *** ***** *****
 �. Boxer + DFF + Oxitril �,0+0,0�+0,15 0,87 ��9 - *** **** *****
 5. Boxer + DFF + Oxitril 1,0+0,05+0,�5 0,79 179 - - **** *****
 6. Boxer + DFF + Oxitril 0,75+0,0�+0,15 0,51 1�� - - *** ****
 7. Boxer + Oxitril �,0+0,5 1,07 �68 - *** **** *****
 8. Boxer + Stomp �,0+1,0 0,8� �0� - - ***** *****
 9. Boxer + Oxitril 1,0+0,�5 0,5� 1�� - - **** ****
10. Boxer + Stomp 1,0+�,0 0,79 �05 - - ***** *****
11. Boxer + Stomp 0,5+1,0 0,�9 15� - - **** ****
1�. Boxer + Lexus + Stomp Pentagon 0,8 + 5 g+ 1,0 0,68 �01 - - **** *****
1�. Boxer + Stomp Pentagon + Express 0,5+0,5+0,5 tab. 0,50 119 - - *** ****
1�. Boxer + Stomp + Oxitril 1,0+1,0+0,�5 0,79 ��6 - - ***** *****
15. Boxer + Stomp + Oxitril 0,5+0,5+0,�5 0,5� 1�� - - *** ****
16. DFF + Oxitril 0,1+0,5 1,00 156 - - ** *
17. DFF + Oxitril 0,05+0,�5 0,50 78 - - ** *
18. Lexus�) 10 g 0,50 100 **** - ** ****
19. Lexus + Stomp Pentagon 10 g+1,5 0,81 �0� **** - **** *****
�0. Stomp �,0 0,50 �0� - - **** ***
�1. Stomp 1,0 0,�5 10� - - ** **
��. Stomp + DFF + Oxitril 1,0+0,05+0,�5 0,75 180 - - *** ***
��. Stomp + Oxitril �,0+0,�5 0,75 ��7 - - **** ***
��. Stomp + Oxitril 1,0+0,�5 0,50 1�5 - - *** **

Efterår, st. 12-13, 6-8 uger efter såning
�5. Atlantis WG + DFF�) �50 g+0,0� 1,10 �06 **** **** **** ****
�6. Atlantis WG + DFF�) 1�5 g+0,05 0,7� 180 **** - *** ****
�7. Primera Super�) + Stomp 0,�+�,0 0,90 �6� ***** - **** *****
�8. Primera Super�) + Oxitril 0,�+0,75 1,15 �57 **** - - -
�9. Topik�) 5) 0,� 1,00 �8� ***** - ** ****

Forår
�0. Atlantis WG + DFF + Oxitril�) �00 g+0,05+0,15 1,�8 �89 ****6) - **** ****
�1. Atlantis WG + DFF + Oxitril�) 150 g+0,05+0,15 0,98 ��7 - - *** ****
��. Hussar OD�) 7) 0,1 1,00 �61 - ***** *** ****
��. Primera Super�) �) 1,0 1,00 �6� **** - * ***
��. Primera Super�) �) 0,8 0,80 �91 **** - - -
�5. Topik�) 5) 0,� 1,00 �8� ***** *** * ***

Efterår og forår
�6. Atlantis + Boxer + DFF

og Hussar OD�) 7)
100 g+1,0+0,0�

0,0�5 1,07 ��9 - ***** **** *****
�7. Boxer + DFF + Oxitril og Topik5) �,0+0,0�+0,15+0,� 1,�0 �5� ***** **** **** *****

Effektniveau: ***** over 95 pct., **** 86-95 pct., ***  71-85 pct., ** 50-70 pct., * under 50 pct. effekt, - effekt ikke belyst.
1) Afprøvet som Boxer + 0,1 liter Flexidor.
�) Sprede-klæbemiddel tilsat.
�) Sprede-klæbemiddel eller olie tilsat.
�) Tokimbladet ukrudt bekæmpet om efteråret eller om foråret.
5) Olie tilsat.
6) DFF + Oxitril udbragt efterår.
7) Afprøvet som Hussar WG og Hussar OD.
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Tabel 30. Effekt af udvalgte midler mod de vigtigste tokimbladede frøukrudtsarter i vinter-
hvede

Vinterhvede Prøvet dosis,
kg/l pr. ha

Behand-
lings-
indeks

Kemi-
kalie-
pris

 pr. ha
�007

Ager-
sted-

moder

Burre-
snerre

Fugle-
græs

Hyrde-
taske Kamille Korn-

blomst
Tve-
tand

Æren-
pris

Efterår, stadium 10-12, 3-4 uger efter såning
 1. Boxer �,0 0,86 �0� *** ***** ***** ***** ** - **** ****
 �. Boxer 1,5 0,�� 15� ** **** **** *** ** - - ****
 �. Boxer + DFF + Oxitril �,0+0,05+0,�5 1,07 �80 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 �. Boxer + DFF + Oxitril �,0+0,0�+0,15 0,87 ��9 **** ***** ***** ***** **** **** ***** ****
 5. Boxer + DFF + Oxitril 1,0+0,05+0,�5 0,79 179 ***** *** ***** ***** ***** **** ***** *****
 6. Boxer + DFF + Oxitril 0,5+0,05+0,�5 0,6� 1�9 **** *** ***** ***** **** - **** ****
 7. Boxer + DFF + Oxitril 0,75+0,0�+0,15 0,51 1�� *** *** **** **** *** - - ****
 8. Boxer + Oxitril �,0+0,5 1,07 �68 *** **** ***** ***** **** **** ***** *****
 9. Boxer + Oxitril �,0+0,�5 0,8� ��5 *** *** **** ***** **** *** ***** *****
10. Boxer + Oxitril 1,0+0,�5 0,5� 1�� *** ** **** ***** **** *** ***** *****
11. Boxer + Stomp �,0+1,0 0,8� �0� **** **** ***** ***** ** * ***** *****
1�. Boxer + Stomp 1,0+�,0 0,79 �05 **** *** ***** ***** *** - ***** *****
1�. Boxer + Stomp 0,5+1,0 0,�9 15� **** *** **** **** *** - **** *****
1�. Boxer + Lexus + Stomp P. 0,8+5 g+1,0 0,68 �01 *** *** **** ***** **** *** - *****
15. Boxer + Stomp + Oxitril 1,0+1,0+0,�5 0,79 ��6 **** **** ***** ***** **** **** ***** *****
16. Boxer + Stomp + Oxitril 0,5+0,5+0,5 0,77 167 *** - *** ***** **** **** ***** *****
17. Boxer + Stomp + Oxitril 0,5+0,5+0,�5 0,5� 1�� *** - **** ***** **** *** ***** *****
18. DFF + Oxitril 0,1+0,5 1,00 156 ***** *** ***** ***** ***** ***** ***** *****
19. DFF + Oxitril 0,05+0,�5 0,50 78 ***** ** ***** ***** **** **** ***** *****
�0. Express1) 1 tab. 0,50 7� * * **** *** *** *** *** **
�1. Express1) 0,5 tab. 0,�5 �0 * * *** *** *** ** ** **
��. Lexus1) 10 g 0,50 100 ** - **** **** *** ***** ***** ****
��. Lexus + Stomp Pentagon 10 g+1,5 0,81 �0� **** *** ***** ***** **** ***** ***** *****
��. Oxitril 0,5 0,50 66 ** ** *** **** **** **** **** ****
�5. Stomp �,0 0,50 �0� **** *** **** ***** ** - ***** *****
�6. Stomp 1,0 0,�5 10� **** *** *** **** * - ***** *****
�7. Stomp + DFF + Oxitril 1,0+0,05+0,�5 0,75 180 ***** *** ***** ***** ***** **** ***** *****
�8. Stomp + Oxitril �,0+0,�5 0,75 ��7 **** *** ***** **** **** *** ***** *****
�9. Stomp + Oxitril 1,0+0,�5 0,50 1�5 **** - **** **** **** *** ***** *****

Forår
 1. Ally ST�) 1,6 tab. 1,00 1�6 **** ** ***** ***** ***** * ***** ***
 �. Ally ST�) 0,8 tab. 0,50 7� *** * ***** ***** ***** * ***** **
 �. Ally ST�) 0,� tab. 0,�5 �7 ** * **** **** ***** * **** **
 �. Ally ST�) + Starane 180 0,8 tab.+0,6 1,�5 ��6 *** ***** ***** ***** **** * *** ***
 5. DFF + Oxitril 0,08+0,� 0,80 1�5 ***** **** **** ***** **** **** ***** *****
 6. DFF + Oxitril + Express 0,1+0,5+1 tab. 1,50 ��0 ***** ***** **** ***** ***** - ***** *****
 7. Express1) � tab. 1,00 1�5 ** ** ***** ***** **** **** *** ***
 8. Express + Starane 180 1 tab.+0,6 1,�5 ��7 ** ***** ***** ***** **** **** *** ***
 9. Harmony Plus1) � tab. 1,�0 188 *** ** ***** ***** ***** **** **** **
10. Oxitril 1,0 1,00 1�1 *** **** *** ***** **** **** **** ****
11. Oxitril + Express 0,75+1 tab. 1,�5 16� *** **** **** ***** ***** **** *** ****
1�. Oxitril + Starane 180 0,75+0,6 1,50 �61 *** ***** ***** ***** **** - ***** ****
1�. Primus 0,1 1,00 19� * ***** ***** **** ***** *** * *
1�. Primus 0,05 0,50 97 * **** ***** **** ***** - - *
15. Starane 180 0,6 0,75 16� ** ***** ***** **** ** - **** ***
16. Starane 180 0,� 0,�8 8� ** **** **** **** * - ** ***

Efterår stadium 10-12, opfølgning forår
 1. DFF + Oxitril + Hussar OD�), �) 0,0�+0,15+0,1 1,�0 �08 **** ***** ***** ***** ***** - - ****
 �. DFF + Oxitril + Hussar OD�), �) 0,0�+0,15+0,05 0,80 ��0 **** **** ***** ***** ***** - - ****
 �. DFF + Oxitril + Hussar OD�), �) 0,0�+0,15+0,0�5 0,55 156 *** **** ***** **** ***** - - ****
 �. Boxer + DFF + Oxitril

+ Hussar OD�), �)
1,0+0,0�+0,15

+0,05 1,09 ��1 ***** ***** ***** ***** ***** - ***** *****
 5. Boxer + DFF + Oxitril

+ Hussar OD�), �)
1,0+0,0�+0,15

+0,0�5 0,8� �57 ***** ***** ***** ***** ***** - ***** *****
 6. Boxer + DFF + Oxitril

+ Hussar OD�), �)
0,75+0,0�+0,15

+0,0�5 0,76 ��� **** ***** ***** ***** ***** - ***** *****
 7. Boxer + DFF + Oxitril

+ Primus
0,75+0,0�+0,15

+0,05 1,01 �19 **** ***** ***** ***** ***** - ***** *****
Effektniveau: ***** over 95 pct., **** 86-95 pct., ***  71-85 pct., ** 50-70 pct., * under 50 pct. effekt, - effekt ikke belyst.
Stomp P. = forkortelse af Stomp Pentagon.
1) Sprede-klæbemiddel tilsat. �) Afprøvet som Ally. �) Olie tilsat. �) Afprøvet som Hussar WG og Hussar OD.
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aks og enårig rapgræs. Væsentligt færre har 
været relevante at afprøve mod rajgræs og 
agerrævehale.
 Tabel �0 viser den opnåede effekt mod to-
kimbladede arter. For flertallet af midlerne og 
blandingerne gælder det, at de er prøvet i to 
eller flere doser. Det forbedrer mulighederne 
for, med kendskab til den aktuelle ukrudts-
flora, at vælge en dosis, der forener god effekt 
med lav pris og lavt behandlingsindeks.
 Alle løsninger kan anvendes i vinterhvede. 
Flere midler er ikke godkendt i vinterbyg, tri-
ticale og vinterrug.

Sygdomme
I figur 6 ses udviklingen af skadegørere i vin-
terhvede i �007 i Planteavlskonsulenternes 
Registreringsnet. Septoria (hvedegråplet) har 
været den mest udbredte skadegører, men an-
grebene har udviklet sig relativt sent. I figur 7 
er udviklingen af Septoriaangreb sammenlig-
net med tidligere år.
 Meldug har også været ret udbredt. Se figur 
8.
 Brunrust har været væsentligt mere udbredt 
end normalt. Se figur 9. Den milde vinter 
vurderes at have fremmet brunrust, som især 
har bredt sig kraftigt fra begyndelsen af juni. 
Angrebene har dog ikke været lige så kraftige 
som i triticale og rug.
 Angrebene af gulrust har været svage, men 
i Cardos, Robigus og Hattrick har der fra slut-
ningen af maj været meget gulrust i en del 
marker. Analyser ved Det Jordbrugsvidenska-
belige Fakultet har vist, at nye smitteracer af 
gulrust er kommet til landet.
 Vinterhveden har ligesom anden vintersæd 
udviklet sig meget hurtigt efter den milde vin-
ter. Se figur 10.

Bekæmpelse af bladsvampe
Årets forsøg har i lighed med tidligere år ho-
vedsageligt fokuseret på bekæmpelse af Sep-
toria (hvedegråplet). Der er endvidere anlagt 
forsøg efter en enkelt forsøgsplan, der speci-
fikt fokuserer på bekæmpelse af meldug og 
knækkefodsyge.
 I mange forsøgsplaner indgår en tidlig 
svampebekæmpelse i vækststadium �1-��, og 

her er valgt 0,15 liter Opus + 0,1�5 liter Flexi-
ty pr. ha. Flexity er p.t. ikke godkendt, og det 
er usikkert, om midlet kommer på markedet 
til sæson �008.
 I �007 er der indgået følgende nye midler 
i afprøvningen: Prosaro, Rubric, Riza og Ar-
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Figur 6. Udviklingen af skadegørere i vinter-
hvede i Planteavlskonsulenternes Registre-
ringsnet 2007.
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Figur 7. Udviklingen af Septoria i vinterhvede 
i 2002 til 2007 i Planteavlskonsulenternes Re-
gistreringsnet.
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mure. Bortset fra Armure drejer det sig dog 
om aktivstoffer, som allerede er på markedet. 
Normaldoseringen for Prosaro er 1,0 liter pr. 
ha, og indholdet svarer til 0,5 liter Proline + 
0,5 liter Folicur. Normaldoseringen for Ru-
bric er 1,0 liter pr. ha, og indholdet af aktiv-

stof svarer til 1,0 liter Opus. Normaldoserin-
gen for Riza er 1,0 liter pr. ha, og indholdet 
af aktivstof svarer til 1,0 liter Folicur. Armure 
indeholder to triazoler, nemlig propiconazol, 
som er kendt fra Bumper �5 EC, og difeno-
conazol, der er et nyafprøvet triazol, som dog 
har været på markedet i udlandet i flere år. 
Normaldoseringen for Armure på 0,8 liter pr. 
ha indeholder propiconazol svarende til 0,5 
liter Bumper �5 EC.
 Brunrust har været mere udbredt i forsø-
gene end normalt, men i de fleste tilfælde er 
angrebene kommet sent. Der har kun været 
gulrust i enkelte sorter, og angrebene er kom-
met relativt sent.

Bekæmpelse af meldug og knække-
fodsyge
I tre forsøg med et højt smittetryk af meldug 
er der opnået et nettomerudbytte på cirka � 
hkg pr. ha for meldugbekæmpelse, og der 
har været betaling for to behandlinger med 
 Flexity og Tern.
 Der har ikke været betaling for bekæmpelse 
af knækkefodsyge. Tildeling af 0,75 liter Bell 
pr. ha i vækststadium �1-�� i stedet for 0,� liter 
Opus pr. ha har øget nettomerudbyttet. Merud-
byttet tillægges en øget effekt på Septoria.

Vinterhvede 2002 - 2007, meldug
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Figur 8. Udviklingen af meldug i vinterhvede 
i 2002 til 2007 i Planteavlskonsulenternes Re-
gistreringsnet.

Vinterhvede 2002 - 2007, brunrust
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Figur 9. Udviklingen af brunrust i vinterhve-
de i 2002 til 2007 i Planteavlskonsulenternes 
Registreringsnet.
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Figur 10. Udviklingen i vækststadier i hvede i 
2002 til 2007 i Planteavlskonsulenternes Re-
gistreringsnet.
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I tabel �1 ses resultater af forsøg, der bely-
ser rentabiliteten i bekæmpelse af meldug og 
knækkefodsyge. Forsøgene er anlagt i marker 
med forfrugt eller forforfrugt korn, hovedsa-
geligt på lettere jord, hvor der erfaringsvis 
forekommer meldug. Udbytteniveauet er der-
for også relativt lavt. I tre forsøg i Samyl (to 
forsøg) og Solist har der været meget meldug. 
I forsøgsled � er der udført tre sprøjtninger 
med Opus, som har effekt mod Septoria, men 
kun svag effekt mod meldug. Ved at sammen-
holde forsøgsled � med forsøgsled �, 6 og 7 
kan merudbyttet for at bekæmpe meldug med 
Flexity, NF-1�9 og Tern udledes. Det frem-
går, at der er opnået et nettomerudbytte på 
omkring � hkg pr. ha for at bekæmpe meldug. 
De tre midler har bekæmpet meldug ensartet 
og resulteret i merudbytter på samme niveau. 

I forsøgsled � til 5 er effekten af en til tre be-
handlinger med Flexity mod meldug belyst, 
og det har været rentabelt at udføre to behand-
linger rettet mod meldug. Merudbyttet ved to 
og tre behandlinger ligger på samme niveau. 
I de øvrige to forsøg i Samyl og Solist har der 
kun været lidt meldug, som det ikke har været 
rentabelt at bekæmpe.
 Den milde vinter har givet knækkefodsyge 
gode muligheder for at udvikle sig, selv om 
det tørre vejr i foråret har hæmmet svam-
pen. I forsøgsled 8 og 10 er effekten af at be-
kæmpe knækkefodsyge med Bell og Stereo 
belyst. Normaldoseringen af Bell på 1,5 liter 
pr. ha indeholder 0,8 liter Opus og aktivstof-
fet boscalid (kendt fra midlet Cantus), hvor 
sidstnævnte middel har effekt mod knække-
fodsyge. Stereo indeholder Bumper �5 EC 

Tabel 31. Bekæmpelse af meldug og knækkefodsyge. (E38)

Vinterhvede Sta-
dium

Be-
hand-
lings-
indeks

Pct. dækning med Pct. 
strå 
med

knæk-
ke-
fod-
syge

Hkg kerne
pr. ha Pct. dækning med Pct. 

strå 
med

knæk-
ke-
fod-
syge

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.

ca. �0/6 ca. �0/6

2007. 2 forsøg med lidt meldug 3 forsøg med meget meldug
 1. Ubehandlet - 0 0 5 �� �9 48,4 - � �� �0 16 53,5 -
 �. 0,15 l Opus 

0,15 l Opus 
0,�5 l Opus 

�1-��
�9

55-61 0,55 0 � �9 - �,� 0,� 0 �1 1� - 5,� �,�
 �. 0,1�5 l Flexity 

0,15 l Opus + 0,1�5 l Flexity 
0,15 l Opus + 0,1�5 l Flexity 
0,�5 l Opus 

�9
�1-��

�9
55-61 1,�0 0 0,6 �1 - 1,9 -�,� 0,� 10 1� - 10,� 5,�

 �. 0,15 l Opus + 0,1�5 l Flexity 
0,15 l Opus + 0,1�5 l Flexity 
0,�5 l Opus 

�1-��
�9

55-61 1,05 0 0,� �0 - �,6 -0,5 0 9 1� - 9,� 5,0
 5. 0,15 l Opus + 0,1�5 l Flexity 

0,15 l Opus 
0,�5 l Opus 

�1-��
�9

55-61 0,80 0 � �9 - �,6 -1,0 0 1� 1� - 7,6 �,0
 6. 0,15 l Opus + 0,1�5 l NF-1�9 

0,15 l Opus + 0,1�5 l NF-1�9 
0,�5 l Opus 

�1-��
�9

55-61 1,05 0 0,� �1 - 0,� - 0,� 9 1� - 8,9 -
 7. 0,15 l Opus + 0,�5 l Tern 

0,15 l Opus + 0,�5 l Tern 
0,�5 l Opus 

�1-��
�9

55-61 1,05 0 � �9 - 1,9 -�,� 0,08 10 1� - 9,8 5,7
 8. 0,75 l Bell 

0,15 l Opus 
0,�5 l Opus  

�1-��
�9

55-61 1,�0 0 � �1 �� �,� -0,1 0,8 18 1� 8 9,� �,7
 9. 0,� l Opus 

0,15 l Opus 
0,�5 l Opus 

�1-��
�9

55-61 0,80 0 � �1 �� 0,8 -�,0 0 19 1� 1� 6,� �,6
10. 1,0 l Stereo �1�,5 EC 

0,15 l Opus 
0,�5 l Opus 

�1-��
�9

55-61 1,�� 0 0,6 �9 �6 0,7 -�,� 0 �0 1� 8 8,� �,�
11. 0,�5 l Bumper �5 EC

0,15 l Opus 
0,�5 l Opus 

�1-��
�9

55-61 0,90 0 0,6 �1 - 1,� -1,9 0 18 1� - 6,� �,�
1�. 0,15 l Opus 

0,�5 l Opus 
�9

55-61 0,�0 0 � �9 - �,� 1,1 0 19 1� - 5,0 �,9
LSD 1-12 2,4 3,4
LSD 2-12 ns 2,8
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og aktivstoffet cypronidil (kendt fra midlet 
Unix), hvor sidstnævnte middel har effekt 
mod knækkefodsyge. I forsøgsled 9 og 11 er 
der kun sprøjtet med den tilsvarende mængde 
af Opus henholdsvis Bumper �5 EC. Ved at 
sammenholde forsøgsled 8 og 9 henholdsvis 
10 og 11 kan det fastlægges, hvilken andel af 
merudbyttet der kommer fra en bekæmpelse 
af knækkefodsyge. I de tre forsøg med mel-
dug er der opnået et nettomerudbytte på �,1 
hkg pr. ha for at tilføje boscalid og 1,1 hkg 
pr. ha for at tilføje Unix. Kun merudbyttet for 
iblanding af boscalid er statistisk sikkert, og 
hovedparten af merudbyttet vurderes at skyl-
des en effekt på Septoria, da angrebene af 
knækkefodsyge har været svage. Angrebene 
af knækkefodsyge har ultimo juni været hal-
veret både ved brug af Bell og Stereo.
 I de øvrige to forsøg har der ikke været 
noget sikkert merudbytte for at bekæmpe 
knækkefodsyge, selv om angrebene af knæk-
kefodsyge har været kraftigere i disse forsøg. 
Det største nettomerudbytte er opnået ved den 
mindste indsats i forsøgsled 1�.

Bekæmpelse af brunrust
I to forsøg med kraftige angreb af brunrust 
er der udført en sen supplerende sprøjtning 
med Opus henholdsvis Folicur den �0. juni i 
vækststadium 71. I forsøget med meget kraf-
tige angreb på sprøjtetidspunktet er der ikke 
opnået noget nettomerudbytte for den sup-
plerende sprøjtning, mens der i forsøget med 
mere moderate angreb er opnået et sikkert 
nettomerudbytte på �,5 hkg pr. ha for den sup-
plerende sprøjtning.
 Brunrust har været væsentligt mere udbredt 
i �007 end normalt. Angrebene i hvede har 
dog været mindre kraftige end i rug og triti-
cale. Selv om der allerede i marts er fundet 
brunrust i mange marker, har der i de fleste til-
fælde først været kraftige angreb fra omkring 
midten af juni, hvor svampebekæmpelsen 
mange steder har været afsluttet.
 For at belyse rentabiliteten af en yderligere 
sen brunrustbekæmpelse er der ved Dansk 
Landbrug Sydhavsøerne udført to forsøg med 
en sen bekæmpelse af brunrust. Se tabel ��. 
Begge forsøg er forud blevet sprøjtet med 0,�5 
liter Opus pr. ha den 1. juni. Den �0. juni er 

der udført en yderligere sprøjtning i vækststa-
dium 71 med 0,5 liter Opus pr. ha henholdsvis 
0,5 liter Folicur pr. ha. På sprøjtetidspunktet 
har der i de to forsøg været � henholdsvis �8 
procent dækning af brunrust. Forsøgene er ud-
ført i Opus henholdsvis Samyl. Det fremgår, 
at der i forsøget med meget kraftige angreb på 
sprøjtetidspunktet ikke er opnået noget net-
tomerudbytte for den supplerende sprøjtning, 
mens der i forsøget med mere moderate an-
greb er opnået et sikkert nettomerudbytte på 
�,5 hkg pr. ha for den supplerende sprøjtning. 
I førstnævnte forsøg har sprøjtningen haft ka-
rakter af en ”hævnsprøjtning”, og der er der-
for ikke opnået noget merudbytte.
 Der er i forsøgene ikke bedømt angreb af 
brunrust efter sprøjtningen.
 Forsøg med bekæmpelse af brunrust i den 
meget modtagelige sort Stakado i �000 til 
�001 viste god betaling for bekæmpelse. Der 
henvises til Oversigt over Landsforsøgene 
�000, side 66 og Oversigt over Landsforsø-
gene �001, side 61.

Middelvalg og dosis ved aksbeskyt-
telsen
De senere års forsøg har vist, at Opus, Proline 
og Bell er de midler, som valget står mellem 
ved aksbeskyttelsen. Forsøgene viser, at Bell 
har været bedst, især ved højt smittetryk. Bell 

Brunrust i hvede. Den milde vinter har be-
virket, at brunrust allerede har kunnet findes 
i flere marker fra det tidlige forår. Angrebet 
har bredt sig i hvede, dog først fra begyndel-
sen af juni. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, 
Landscentret, Planteproduktion).
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må p.t. kun anvendes indtil skridning (vækst-
stadium 49), men firmaet har søgt om en for-
kortelse af sprøjtefristen for Bell. Proline har 
også klaret sig godt, mens Opus viser mere 
svingende resultater. Opus har dog klaret sig 
på niveau med Proline i årets forsøg ved Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Flakke-
bjerg. Halv til trekvart dosis af de tre midler 
har i gennemsnit af de sidste tre til fire års 

forsøg været optimalt ved aksbeskyttelsen. 
Aksbeskyttelsen kan udføres på en gang eller 
deles. Ved en delt aksbeskyttelse kan anven-
des Bell efterfulgt af Proline eller Opus.
 I tabel �� ses resultaterne fra årets forsøg, 
hvor Opus, Proline og Bell er afprøvet i tre-
kvart, halv og kvart dosis.
 I to forsøg (Hattrick og Abika) har der været 
meget Septoria. Det største nettomerudbytte 

Tabel 32. Sen supplerende sprøjtning mod brunrust. (E39)

Vinterhvede

Be-
hand-
lings-
indeks

Pct. dækning med Hkg kerne pr. ha Pct. dækning 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.før sprøjtning stadium 71 før sprøjtning stadium 71

2007. Forsøg 001 Forsøg 002
1. Ubehandlet 0 � 0 0 63,5 - �8 0 0 60,8 -
�. 0,5 l Opus 0,50 - - - �,5 �,5 - - - 1,5 -0,5
�. 0,5 l Folicur 0,50 - - - �,6 �,� - - - 0,� -1,1
LSD 1-3 3,5 ns

Led 1-� behandlet med 0,�5 liter pr. ha Opus 1. juni.
Led � og � er behandlet i stadium 71.

Tabel 33. Middelvalg og dosis ved aksbeskyttelsen. (E40, E41, E42)

Vinterhvede

Be-
hand-
lings-
indeks

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

pr. ha

brun-
rust

mel-
dug

Septo-
ria 

Udb.
 og 

mer-
udb.

Netto-
mer-
udb.

brun-
rust

mel-
dug

 
Septo-

ria 

Udb.
 og 

mer-
udb.

Netto-
mer-
udb.

2007. 2 forsøg med meget Septoria 5 forsøg, øvrige
 1. Ubehandlet 0 0,9 0,1 �0 75,0 - 0,5 0,01 8 68,2 -
 �. 0,15 l Opus + 0,1�5 l Flexity 

0,75 l Opus 1,15 0 0 8 1�,7 8,6 0 0 � 5,9 1,8
 �. 0,15 l Opus + 0,1�5 l Flexity 

0,5 l Opus 0,90 0 0 8 11,6 8,� 0 0 � 5,� 1,8
 �. 0,15 l Opus + 0,1�5 l Flexity 

0,�5 l Opus 0,65 0,01 0 10 8,� 5,8 0 0 5 �,5 0,9
 5. 0,15 l Opus + 0,1�5 l Flexity 

0,6 l Proline  1,15 0,01 0 8 1�,9 8,� 0 0 � 7,7 �,�
 6. 0,15 l Opus + 0,1�5 l Flexity 

0,� l Proline 0,90 0,01 0 1� 10,7 7,1 0 0 � 6,� �,8
 7. 0,15 l Opus + 0,1�5 l Flexity 

0,� l Proline 0,65 0,0� 0,01 10 7,6 �,8 0 0 5 �,5 1,7
 8. 0,15 l Opus + 0,1�5 l Flexity 

0,5 l Prosaro 0,96 0 0,01 9 10,8 7,� 0 0 � �,� 0,7
 9. 0,15 l Opus + 0,1�5 l Flexity 

0,�5 l Prosaro 0,68 0 0 10 9,� 6,6 0 0 � �,� 1,7
10. 0,15 l Opus + 0,1�5 l Flexity 

0,� l Opus + 0,15 l Zenit + 0,15 l Amistar 0,99 0 0 11 10,7 7,� 0,09 0 � �,5 1,�
11. 0,15 l Opus + 0,�5 l Zenit 

0,� l Opus + 0,15 l Zenit + 0,15 l Amistar 1,1� 0 0 8 10,8 7,6 0,0� 0 5 �,9 -0,�
1�. 0,15 l Opus + 0,1�5 l Flexity 

1,1�5 l Bell 1,75 0 0 10 16,5 11,7 0 0 � 7,� �,6
1�. 0,15 l Opus + 0,1�5 l Flexity 

0,75 l Bell 1,�0 0 0,01 9 1�,0 9,� 0 0 � 6,� �,�
1�. 0,15 l Opus + 0,1�5 l Flexity 

0,�75 l Bell 0,85 0 0,01 9 11,6 8,8 0 0 � 5,5 �,6
15. 0,15 l Opus + 0,1�5 l Flexity 

0,5 l Bell + 0,15 l Comet 1,15 0 0 8 1�,6 10,9 0 0 � 7,� �,6
16. 0,5 l Opus 0,50 0 0 9 11,6 9,7 0 0 5 �,8 �,9
LSD 1-16 2,9 2,1
LSD 2-16 2,4 2,1

Led �-15 er behandlet i stadium �1-�� og �5-51.
Led 16 er behandlet i stadium �5-51.

fortsættes
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er i disse forsøg opnået ved brug af Bell. Bell 
har ved trekvart og kvart dosis været sikkert 
bedre end Opus og Proline. For alle tre midler 
har der været betaling for brug af den største 
dosis. Blandingen Bell + Comet i forsøgsled 
15 har også klaret sig godt. Det nye middel 

Prosaro er afprøvet i halv og kvart dosis. Nor-
maldoseringen på 1,0 liter pr. ha indeholder 
to velkendte stoffer, nemlig 0,5 liter Proline 
+ 0,5 liter Folicur. Prosaro har klaret sig på 
niveau med Opus og Proline. Det gælder også 
blandingen Opus + Zenit + Amistar.
 Ved at sammenholde forsøgsled � og 16 
fremgår det, at den tidlige behandling ikke har 
været rentabel.
 I fem forsøg i Smuggler (to forsøg), Ambi-
tion, Frument og Hattrick har der været svagere 
angreb. Det største nettomerudbytte er opnået 
ved brug af Proline og Bell, men der har ikke 
været sikre forskelle mellem Opus, Proline og 
Bell. Det største nettomerudbytte er for de tre 
midler opnået ved kvart dosis Bell, trekvart 
dosis Proline og halv dosis Opus. Blandingen 
Bell + Comet har også klaret sig godt. Net-
tomerudbyttet ved brug af Prosaro og Opus + 
Zenit + Amistar ligger på niveau med Opus. 
Ved at sammenholde forsøgsled � og 16 frem-
går det, at den tidlige behandling ikke har væ-
ret rentabel i gennemsnit af de fem forsøg.
 I fortsættelsen af tabel �� ses resultaterne 
fra fire års forsøg, hvor Opus og Proline er 
sammenlignet. Det fremgår, at Proline har 
klaret sig bedst, og trekvart dosis har resulte-
ret i det største nettomerudbytte. I tre af årene 
indgik Bell også i forsøgene. Det fremgår, at 
Bell og Proline har resulteret i nettomerudbyt-
ter på samme niveau, men at Bell har klaret 
sig bedst. For begge midler har trekvart dosis 
resulteret i det største nettomerudbytte i gen-
nemsnit af forsøgene, men der har kun været 
meget lille forskel på nettomerudbyttet ved 
brug af kvart, halv og trekvart dosis Bell.
 I tabel �� ses forsøg efter en ny forsøgs-
plan, hvor der i forsøgsled 6 til 1� er udført 
en delt aksbeskyttelse med forskellige kombi-
nationer af Opus, Proline og Bell. I to forsøg 
 (Smuggler) har der været meget Septoria. I 
disse forsøg har der ikke været sikre forskelle 
på midlerne, men det største nettomerudbytte 
er opnået ved kombinationen Bell-Proline. 
I de to forsøg med lavt smittetryk (Deben, 
Smuggler) har der heller ikke været sikre 
forskelle, men det største nettomerudbytte er 
opnået med kombinationen Bell-Bell. Bell må 
kun anvendes indtil skridning (vækststadium 
�9), men kombinationen Bell-Bell er taget 

Tabel 33. Fortsat.

Vinterhvede

Be-
hand-
lings-
indeks

Pct. dækning med Hkg kerne
pr. ha

brun-
rust

mel-
dug

Septo-
ria 

Udb.
 og 

mer-
udb.

Netto-
mer-
udb.

2005-2007. 20 forsøg 
 1. Ubehandlet 0 0,� 0,� 16 76,2 -
 �. 0,15 l Opus 

+ 0,1�5 l Flexity 
0,75 l Opus 1,15 0 0,1 8 5,5 1,�

 �. 0,15 l Opus 
+ 0,1�5 l Flexity 
0,5 l Opus 0,90 0 0,� 9 �,7 1,�

 �. 0,15 l Opus 
+ 0,1�5 l Flexity 
0,�5 l Opus 0,65 0 0,� 10 �,5 0,8

 5. 0,15 l Opus 
+ 0,1�5 l Flexity 
0,6 l Proline  1,15 0 0,1 9 7,0 �,5

 6. 0,15 l Opus 
+ 0,1�5 l Flexity 
0,� l Proline 0,90 0 0,1 9 5,� 1,8

 7. 0,15 l Opus 
+ 0,1�5 l Flexity 
0,� l Proline 0,65 0 0,� 10 �,1 1,�

1�. 0,15 l Opus 
+ 0,1�5 l Flexity 
1,1�5 l Bell 1,75 0 0,1 9 7,� �,5

1�. 0,15 l Opus 
+ 0,1�5 l Flexity 
0,75 l Bell 1,�0 0 0,� 9 6,1 �,�

1�. 0,15 l Opus 
+ 0,1�5 l Flexity 
0,�75 l Bell 0,85 0 0,� 10 5,1 �,�

16. 0,5 l Opus 0,50 0 0,� 10 �,5 �,6
LSD 1-16 1,2
LSD 2-16 1,0

2004-2007. 27 forsøg
 1. Ubehandlet 0 0,� � 15 76,5 -
 �. 0,15 l Opus 

+ 0,1�5 l Flexity 
0,75 l Opus 1,15 0 0,� 7 6,7 �,6

 �. 0,15 l Opus 
+ 0,1�5 l Flexity 
0,5 l Opus 0,90 0 0,6 8 6,0 �,6

 �. 0,15 l Opus 
+ 0,1�5 l Flexity 
0,�5 l Opus 0,65 0 0,6 9 �,� 1,7

 5. 0,15 l Opus 
+ 0,1�5 l Flexity 
0,6 l Proline  1,15 0 0,� 7 8,1 �,6

 6. 0,15 l Opus 
+ 0,1�5 l Flexity 
0,� l Proline 0,90 0 0,� 8 6,6 �,0

 7. 0,15 l Opus 
+ 0,1�5 l Flexity 
0,� l Proline 0,65 0 0,6 9 5,� �,5

LSD 1-7 1,1
LSD 2-7 0,8

Led �-15 behandlet i stadium �1-�� og �5-51.
Led 16 behandlet i stadium �5-51.
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med i forsøgene, fordi firmaet har ansøgt om 
at få en kortere sprøjtefrist for Bell.
 I forsøgsled � og � er det nye middel Prosa-
ro sammenlignet med Proline, men Prosaro 
har ikke klaret sig bedre end Proline.
 I forsøgene i tabel �5 er afprøvet forskelli-
ge løsninger i halv dosis ved aksbeskyttelsen. 
Forsøgene er udført i Smuggler (to forsøg), 
Samyl og Hattrick. Det største nettomerud-
bytte er opnået ved brug af Bell og Proline. 
Det mindste nettomerudbytte er opnået ved 
brug af Proline + Acanto henholdsvis Opus. 
Midlet Rubric, som indeholder det samme 
aktivstof og aktivstofmængde som Opus, har 
dog klaret sig bedre. Der er udført endnu et 
forsøg efter forsøgsplanen, men i forsøgsled 
1� og 1� er den sidste sprøjtning ved en fejl 
ikke udført. Resultatet i de øvrige forsøgsled 
kan findes i Tabelbilaget, tabel E44. Det gæl-
der også yderligere et forsøg, hvor forsøgsled 
6 er blevet fejlsprøjtet.
 Ved at sammenholde forsøgsled � og 1� 
fremgår det, at den tidlige behandling ikke har 
været rentabel.

Sen supplerende aksbeskyttelse
I forsøgsled 1� og 1� i forsøgene i tabel �5 er 
det undersøgt, om det er rentabelt at udføre 
en sen supplerende sprøjtning med 0,15 liter 
Opus pr. ha cirka 1� dage efter behandlingen 

ved begyndende skridning. Ved at sammen-
holde forsøgsled � og � med forsøgsleddene 
1� og 1� fremgår det, at der er opnået et net-
tomerudbytte på omkring 1,0 hkg pr. ha for 
den supplerende sprøjtning, men merudbyttet 
er ikke statistisk sikkert.

Mikronæringsstoffer og påvirkning på 
udbytte og svampesygdomme
I forsøgsled � og � i forsøgene i tabel �5 er 
det undersøgt, om Solubor og Nutrimix har 
nogen gavnlig effekt på udbyttet eller på 
svampesygdomme. Solubor indeholder �1,5 
procent bor, og Nutrimix indeholder �0 gram 
kobber, �0 gram mangan, �0 gram zink og 0,� 
gram molybdæn pr. kg. Som det fremgår, har 
mikronæringsstofferne øget nettomerudbyttet 
lidt, men der er ikke tale om sikre forskelle. 
Udbytteniveauet i ubehandlet ligger relativt 
lavt i årets forsøg og har i de fire forsøg va-
rieret fra 5� til 7� hkg pr. ha. Året forinden, 
hvor udbytteniveauet lå på 7� til 90 hkg pr. 
ha, påvirkede mikronæringsstofferne hverken 
angrebet af svampesygdomme eller udbyttet.

Svampebekæmpelse og foderværdi
I forsøgene i tabel �� er det i lighed med �006 
belyst, hvilken betydning svampesprøjtning 
har for foderværdien til svin. Analyserne fore-
ligger ikke p.t., men vil senere kunne findes i 
Tabelbilaget, tabel E�0. Der udføres tilsvaren-
de undersøgelser i vårbyg. Forsøgene i �006 
viste, at der var en tendens til større nettomer-
udbytter, når foderværdien til svin blev ind-
draget. Svampebekæmpelse kan således både 
øge udbyttet og forbedre foderkvaliteten.

Betydningen af kornpris for svampe-
indsatsen
En kornpris på 1�0 kr. pr. hkg i stedet for 85 kr. 
pr. hkg medfører, at den optimale dosis ved aks-
beskyttelsen i gennemsnit ligger på 0,5 til 0,75 
i behandlingsindeks i stedet for 0,�75 til 0,5 i 
behandlingsindeks. Deles aksbeskyttelsen, er 
det den samlede mængde, som er angivet.
 I Oversigt over Landsforsøgene �006 blev 
der ved beregning af nettomerudbytter an-
vendt en hvedepris på 85 kr. pr. hkg. I dette 
års Oversigt over Landsforsøgene er der an-
vendt en hvedepris på 1�0 kr. pr. hkg. Hvilken 

Septoria (hvedegråplet) har bredt sig for-
holdsvis sent i 2007, og der er opnået mo-
derate merudbytter for svampebekæmpelse. 
(Foto: Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret, 
Planteproduktion).



90

Vinterhvede

betydning hvedeprisen har for den optimale 
dosis ved aksbeskyttelsen fremgår af figur 11 
til 13. I figurerne er 80 forsøg med forskel-
lige doser ved aksbeskyttelsen i 1999 til �007 
sammenstillet. Der er udvalgt forsøg, hvor 
der også er udført en forudgående sprøjtning i 
vækststadium �1-��. På x-aksen ses behand-
lingsindekset. Der er udført færrest forsøg 
med doseringen behandlingsindeks 0,�75. De 
fleste forsøg er udført med Opus, men forsøg 
med blandt andet Opera og Proline indgår 
også. Der indgår kun forsøg med Opera fra 
før der opstod resistens mod strobiluriner. Et 
behandlingsindeks på for eksempel 0,5 svarer 
til 0,5 liter Opus pr. ha, 0,� liter Proline pr. 
ha og 0,5 liter Opera pr. ha. Forsøg med Bell 
er ikke taget med i sammenstillingen, da nor-
maldoseringen for dette middel indeholder et 
behandlingsindeks over 1,0.
 Beregninger af nettomerudbytter ved en 
kornpris på omkring 85 kr. pr. hkg har vist, 

at en samlet mængde på 0,5 liter Opus pr. ha 
henholdsvis 0,� liter Proline pr. ha (50 pro-
cent normaldosering) oftest har været den 
mest optimale dosis i modtagelige sorter 
(sorter indgrupperet som �-� i SortInfo) ved 
aksbeskyttelsen, uanset om aksbeskyttelsen er 
blevet udført på en gang eller udført som en 
delt aksbeskyttelse. I de mindre modtagelige 
sorter (sorter indgrupperet som 0-1 i SortInfo) 
har 0,�75 liter Opus pr. ha og 0,� liter Pro-
line pr. ha (�7,5 procent normaldosering) væ-
ret det mest optimale. I figur 11 til 13 er alle 
sortsgrupper dog vist samlet.
 Figur 11 til 1� skal forstås som det er be-
skrevet i det følgende. Prikken i kasserne vi-
ser det gennemsnitlige tab i hkg pr. ha, man 
ville have haft, hvis man konsekvent brugte 
de enkelte doser/behandlingsindeks ved aks-
beskyttelsen. Tabet er målt i forhold til den 
dosis/behandlingsindeks, som i hvert af en-
keltforsøgene har været bedst. Det er kun en 

Tabel 34. Bekæmpelse af Septoria og andre svampe. Middelvalg ved delt aksbeskyttelse. (E43)

Vinterhvede

Be-
hand-
lings-
indeks

Pct. dækning med Hkg kerne
pr. ha Pct. dækning 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.ca. 1/7 ca. 1/7

2007. 2 forsøg med meget Septoria 2 forsøg, øvrige
 1. Ubehandlet 0,00 � 0 �� 78,8 - 0,01 0 5 68,0 -
 �. 0,15 l Opus + 0,1�5 l Flexity 

0,� l Proline EC �50 
0,� l Proline EC �50 1,0� 0,05 0 18 1�,5 7,9 0 0 1 �,� -0,�

 �. 0,� l Proline EC �50 
0,� l Proline EC �50 0,6� 0,� 0 �1 9,9 6,7 0 0,01 � �,8 -0,�

 �. 0,�5 l Prosaro 
0,�5 l Prosaro 0,68 0,05 0 19 6,5 �,6 0 0 � �,6 0,7

 5. 0,6 l Proline EC �50 0,75 0,6 0 �� 7,1 �,0 0 0 1 �,6 0,6
 6. 0,15 l Proline EC �50 

0,15 l Proline EC �50 0,�8 0,� 0 19 7,7 5,� 0 0 � �,� -0,1
 7. 0,� l Opus 

0,15 l Proline EC �50 0,�9 0,05 0 �5 8,� 6,� 0 0 � 1,8 -0,�
 8. 0,15 l Proline EC �50 

0,� l Opus 0,�9 0,8 0 17 7,� 5,� 0 0 � �,9 0,6
 9. 0,� l Opus 

0,� l Opus 0,�0 0,� 0 �5 9,7 7,6 0 0 � �,� 1,1
10. 0,� l Bell 

0,� l Opus 0,56 0,05 0 �� 8,8 6,5 0 0 1 �,0 0,7
11. 0,� l Opus 

0,� l Bell 0,56 0,� 0 �� 10,� 8,0 0 0 1 �,5 �,�
1�. 0,� l Bell 

0,� l Bell 0,7� 0,� 0 18 10,0 7,5 0 0 0,8 7,� �,7
1�. 0,� l Bell 

0,15 l Proline EC �50 0,55 0,� 0 �� 1�,5 11,� 0 0 1 �,6 0,�
1�. 0,� l Proline EC �50 0,�8 0,5 0 �� 6,5 �,7 0 0 � 1,9 0,1
LSD 1-14 ns ns
LSD 2-14 ns ns

Led � er behandlet i stadium �1-�� �9 55-61.
Led � og �  samt 6-1� er behandlet i stadium - �9 55-61.
Led 5 er behandlet i stadium - �9 -
Led 1� er behandlet i stadium - - 55-61.
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teoretisk mulighed, at man i hvert af de 80 
forsøg kunne have afgjort i vækstsæsonen, 
hvilken dosis der havde været optimal. Ved 
en kornpris på 85 kr. pr. hkg er prikken lavest, 
dvs. tabet er mindst ved et behandlingsindeks 
på 0,5. ”Kasserne” i figurerne viser, hvor 25 
til 75 procent af forsøgene ligger med hen-
syn til udbyttetab i forhold til optimum. Den 
nederste streg i kassen viser �5 procent af 
forsøgene, den midterste streg viser 50 pro-

cent af forsøgene, og den øverste streg i kas-
sen viser 75 procent af forsøgene. Jo tættere 
kassen ligger på x-aksen, og jo mindre kas-
sen er, jo mindre tab er der ved doseringen/
behandlingsindekset, og jo mere sikker er 
den. Den opadgående streg viser, hvilket tab 
der har været i forsøget med det største tab 
ved konsekvent at benytte den pågældende 
dosering/behandlingsindeks. Eksempelvis er 
det et af enkeltforsøgene med en dosering/
behandlingsindeks på 0,1�5, som har været 
dårligst. I dette forsøg har der eksempelvis 
ved en kornpris på 85 kr. pr. hkg været et ud-
byttetab på cirka 15 hkg pr. ha ved at benytte 
denne dosis i stedet for en større dosis. En 
lang opadgående streg er derfor tegn på en 
usikker løsning, og en kort opadgående streg 
er tegn på en sikker løsning.
 Sammenfattende kan det siges, at de bedste 
løsninger er de løsninger, hvor prikken og kas-

Tabel 35. Middelvalg ved aksbeskyttelse. Sen 
supplerende bekæmpelse. (E44, E45)

Vinterhvede

Be-
hand-
lings-
indeks

Pct. dækning med Hkg kerne
pr. ha

mel-
dug

Sep-
toria

brun-
rust

Ud-
bytte 
og 

mer-
ud-

bytte

Netto-
mer-
ud-

bytte
ca. �7/6

2007. 4 forsøg 3 fs.
 1. Ubehandlet 0 0,� 17 1 61,8 -
 �. 0,15 l Opus 

+ 0,1�5 l Flexity 
0,5 l Opus 0,90 0,01 7 0,0� 5,6 �,�

 �. 0,15 l Opus 
+ 0,1�5 l Flexity 
+ 0,15 kg Solubor 
+ 0,5 kg Nutrimix 
0,5 l Opus 
+ 0,15 kg Solubor 
+ 0,5 kg Nutrimix 0,90 0 6 0,01 7,5 �,7

 �. 0,15 l Opus 
+ 0,1�5 l Flexity 
0,�5 l Opus 0,65 0,01 6 0 5,5 �,8

 5. 0,15 l Rubric 
+ 0,1�5 l Flexity 
0,5 l Rubric 0,90 0 5 0 8,� �,9

 6. 0,15 l Rubric 
+ 0,1�5 l Flexity 
0,�5 l Rubric 0,65 0 7 0,0� 7,� �,8

 7. 0,15 l Opus 
+ 0,1�5 l Flexity 
0,� l Proline 0,90 0 6 0,01 9,� 5,6

 8. 0,15 l Opus 
+ 0,1�5 l Flexity 
0,75 l Bell 1,�0 0 6 0 10,� 6,�

 9. 0,15 l Opus 
+ 0,1�5 l Flexity 
0,� l Proline 
+ 0,1�5 l Amistar 0,90 0 6 0,01 8,1 �,5

10. 0,15 l Opus 
+ 0,1�5 l Flexity 
0,� l Proline 
+ 0,1�5 l Acanto 0,90 0 6 0,0� 5,9 �,�

11. 0,15 l Opus 
+ 0,1�5 l Flexity 
0,�5 l Opus 
+ 0,1�5 l Bumper 0,90 0,01 6 0 7,9 5,1

1�. 0,15 l Opus 
+ 0,1�5 l Flexity 
0,5 l Opus
0,15 l Opus 1,05 0,01 � 0 7,7 �,�

1�. 0,15 l Opus 
+ 0,1�5 l Flexity 
0,�5 l Opus
0,15 l Opus 0,80 0,01 6 0 7,5 �,9

1�. 0,5 l Opus 0,50 0,05 8 0,01 6,0 �,1
LSD 1-14 2,4
LSD 2-14 2,2

Vinterhvede

Be-
hand-
lings-
indeks

Pct. dækning med Hkg kerne
pr. ha

mel-
dug

Sep-
toria

brun-
rust

Ud-
bytte 
og 

mer-
ud-

bytte

Netto-
mer-
ud-

bytte
ca. �7/6

2006-2007. 9 forsøg 8fs. 8fs. 8fs.
 1. Ubehandlet 0 0,5 �1 0,� 69,3 -
 �. 0,15 l Opus 

+ 0,1�5 l Flexity1) 
0,5 l Opus 0,90 0 8 0,01 5,8 �,�

 �. 0,15 l Opus 
+ 0,1�5 l Flexity1) 
+ 0,15 kg Solubor 
+ 0,5 kg Nutrimix 
0,5 l Opus 
+ 0,15 kg Solubor 
+ 0,5 kg Nutrimix 0,90 0 7 0 6,5 �,7

 �. 0,15 l Opus 
+ 0,1�5 l Flexity1) 
0,�5 l Opus 0,65 0,01 8 0 �,� 1,7

1�. 0,15 l Opus 
+ 0,1�5 l Flexity1) 
0,5 l Opus
0,15 l Opus 1,05 0,01 7 0 6,6 �,�

1�. 0,15 l Opus 
+ 0,1�5 l Flexity1) 
0,�5 l Opus
0,15 l Opus 0,80 0,01 8 0 5,8 �,�

1�. 0,5 l Opus 0,50 0,05 9 0 �,9 �,0
LSD 1-14 1,8
LSD 3-14 1,5

Led �-11 er behandlet i stadium  �1-�� �5-51 -
Led 1�-1� er behandlet i stadium �1-�� �5-51 1� dage efter �. 
behandling.
Led 1� er behandlet i stadium - �5-51 -
1) I �006 blev der anvendt 0,�5 liter Opus Team i stadium �1-��.

Tabel 35. Fortsat.
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sen ligger tættest ved x-aksen, hvor kasserne 
er korte, og den opadgående streg er kort. Fi-
gurerne viser, hvilke doser/behandlingsindeks 
der har været bedst, og viser også, hvilke do-
ser der har været de mest sikre.
 Ved en kornpris på 85 kr. pr. hkg har et be-
handlingsindeks på 0,�75 til 0,5 været bedst. 
Se figur 11. Ses der på sorternes modtagelig-
hed, så har et behandlingsindeks på 0,5 været 
bedst i de modtagelige sorter (sorter indgrup-
peret som �-� i SortInfo), og et behandlings-
indeks på 0,�75 har været bedst i de mindre 
modtagelige sorter (sorter indgrupperet som 
0-1 i SortInfo).
 Ved en kornpris på 1�0 kr. pr. hkg har et 
behandlingsindeks på 0,5 til 0,75 været bedst 
i gennemsnit af alle sorter.
 Ved en kornpris på 175 kr. pr. hkg har et 
behandlingsindeks på 0,75 været bedst i gen-
nemsnit af alle sorter.
 Anvendes der eksempelvis Opus (1 be-
handlingsindeks = 1,0 liter pr. ha), svinger 
den optimale mængde ved aksbeskyttelsen i 
gennemsnit af sorterne således fra 0,5 liter pr. 
ha til 0,75 liter pr. ha ved en kornpris på 85 til 
175 kr. pr. hkg. Tilsvarende varierer mængden 
for Proline (1 behandlingsindeks = 0,8 liter pr. 
ha) fra 0,� til 0,6 liter pr. ha.
 Aksbeskyttelsen udføres i juni. Hvad korn-

prisen bliver efter høst �008 er det dog svært 
at forudsige på dette tidspunkt.

Bekæmpelse af hvedebladplet
I årets forsøg med svampebekæmpelse i hve-
de med forfrugt hvede og samtidig reduceret 
jordbearbejdning har der kun været svage an-
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Figur 13

Figur 11. Optimal dosis ved en hvedepris på 
85 kr. pr. hkg. Se nærmere forklaring i tek-
sten.

Figur 13. Optimal dosis ved en hvedepris på 
175 kr. pr. hkg. Se nærmere forklaring i tek-
sten.

Figur 12. Optimal dosis ved en hvedepris på 
130 kr. pr. hkg. Se nærmere forklaring i tek-
sten.
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greb af hvedebladplet og moderate angreb af 
Septoria. To behandlinger omkring skridning 
med Bumper �5 EC + Bell henholdsvis Bum-
per �5 EC + Opera N eller Bumper �5 EC + 
Opus har været bedst. 
 Siden �00� er der udført landsforsøg med 
bekæmpelse af hvedebladplet. Svampen er 
først og fremmest et problem ved dyrkning 
af hvede efter hvede og samtidig reduceret 
jordbearbejdning. Årsagen er, at smitstof sid-
der på planterester af hvede. I nogle marker 
og år er hvedebladplet ofte den dominerende 
svampesygdom. Når hvedebladplet får gode 
betingelser for at brede sig, bliver der nemlig 
ikke meget ”plads” til hvedegråplet. I andre 

marker og år er der typisk blandingsinfektio-
ner mellem hvedebladplet og hvedegråplet. 
Sidstnævnte har været tilfældet i �007.
 Årets forsøg i tabel �6 er alle udført i mar-
ker med forfrugt hvede og samtidig reduceret 
jordbearbejdning. Det fremgår, at der har væ-
ret sene og meget svage angreb af hvedeblad-
plet, mens angrebene af Septoria har været 
moderate. Det fremgår, at der ikke har været 
betaling for en tidlig svampebekæmpelse i 
vækststadium �1. Det største nettomerudbytte 
er opnået ved to behandlinger omkring skrid-
ning med Bumper �5 EC + Opera N i forsøgs-
led 9 henholdsvis med Bumper �5 EC + Bell 
i forsøgsled 10. To behandlinger med Bumper 

Tabel 36. Bekæmpelse af hvedebladplet og andre svampe i hvede med forfrugt hvede og samti-
dig reduceret jordbearbejdning. (E46, E47)

Vinterhvede Sta-
dium

Be-
hand-
lings-
indeks

Pct. dækning med Resistens mod 
hvedebladplet Hkg kerne pr. ha

hvedebladplet Sep-
toria

mel-
dug Pct.

G1��A
Pct.

F1�9L

Ud-
bytte

og mer-
udb.

Netto-
merud-
byttest. �1 st . �7 st. 7� st. 7� st. 7�

2007. 5 forsøg
 1. Ubehandlet - 0 0,� 1 � 9 0,5 - - 62,2 -
 �. 0,�5 l Zenit 575 EC 

0,1�5 l Bumper �5 EC + 0,15 l Opus 
0,1�5 l Bumper �5 EC + 0,15 l Opus 

�1
�7-�9
55-61 1,�0 - 0,8 0,� � 0,1 - - 7,8 �,6

 �. 0,� l Armure �00 EC 
0,� l Armure �00 EC 
0,� l Armure �00 EC 

�1
�7-�9
55-61 - - - 0,6 � 0,0� - - 9,1 -

 �. 0,1�5 l Bumper �5 EC + 0,15 l Opus 
0,1�5 l Bumper �5 EC + 0,15 l Opus 

�7-�9
55-61 0,80 - - 0,� � 0,1 - - 7,9 5,7

 5.  0,�5 l Bumper �5 EC + 0,15 l Opus 
 0,�5 l Bumper �5 EC + 0,15 l Opus 

�7-�9
55-61 1,�0 - - 0,6 � 0,05 - - 7,� �,5

 6. 0,15 l Opus 
0,15 l Opus 

�7-�9
55-61 0,�0 - - 1 � 0,1 - - 5,0 �,1

 7. 0,� l Proline EC �50 
0,� l Proline EC �50 

�7-�9
55-61 0,75 - - 0,6 � 0 - - 8,� �,8

 8. 0,� l Proline EC �50 
0,� l Proline EC �50 

�7-�9
55-61 0,50 - - 0,7 � 0,� - - 6,9 �,�

 9. 0,� l Opera N + 0,1�5 l Bumper �5 EC
0,� l Opera N + 0,1�5 l Bumper �5 EC 

�7-�9
55-61 0,8� - - 0,6 � 0,� - - 8,� 6,1

10. 0,�5 l Bell + 0,1�5 l Bumper �5 EC 
0,�5 l Bell + 0,1�5 l Bumper �5 EC 

�7-�9
55-61 1,10 - - 0,8 � 0,0� - - 8,9 6,�

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

2006-2007. 12 forsøg 7 fs.  7 fs.
 1. Ubehandlet - 0 0,6 1 7 1� 0,5 - - 63,8 -
 �. 0,�5 l Zenit 575 EC 

0,1�5 l Bumper �5 EC + 0,15 l Opus 
0,1�5 l Bumper �5 EC + 0,15 l Opus 

�1
�7-�9
55-61 1,�0 - 0,7 � 5 0,09 - - 6,1 �,9

 �. 0,1�5 l Bumper �5 EC + 0,15 l Opus 
0,1�5 l Bumper �5 EC + 0,15 l Opus 

�7-�9
55-61 0,80 - - � 6 0,1 - - 5,9 �,7

 5. 0,�5 l Bumper �5 EC + 0,15 l Opus 
0,�5 l Bumper �5 EC + 0,15 l Opus 

�7-�9
55-61 1,�0 - - � 6 0,0� - - 6,� �,8

 7. 0,� l Proline EC �50 
0,� l Proline EC �50 

�7-�9
55-61 0,75 - - � 5 0,01 - - 7,0 �,5

 8. 0,� l Proline EC �50 
0,� l Proline EC �50 

�7-�9
55-61 0,50 - - � 6 0,1 - - 5,� �,5

 9. 0,� l Opera N + 0,1�5 l Bumper �5 EC
0,� l Opera N + 0,1�5 l Bumper �5 EC 

�7-�9
55-61 0,8� - - � 7 0,08 59 17 6,8 �,5

LSD 1-9 1,7
LSD 2-9 ns
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�5 EC + Opus i forsøgsled � har også været 
godt. Hovedparten af merudbyttet vurderes at 
skyldes en bekæmpelse af Septoria.
 Det ikke godkendte middel Armure er nyt i 
afprøvningen. Armure indeholder to triazoler, 
nemlig propiconazol, som er kendt fra Bum-
per �5 EC, og triazolet difenoconazol, som 
har været på markedet i udlandet i flere år. 
Normaldoseringen for Armure er 0,8 liter pr. 
ha, og indholdet af propiconazol heri svarer 
til 0,5 liter Bumper �5 EC. Firmaet har ikke 
kunnet oplyse nogen forventet pris for midlet, 
hvorfor der ikke er udregnet noget nettomer-
udbytte.
 Der er nu også resistensudvikling hos hve-
debladplet mod strobiluriner. Allerede i �00� 
blev der fundet resistente isolater af hvede-
bladplet. I første omgang blev det fundet, at 
resistensen hos hvedebladplet mod strobi-
luriner skyldes en såkaldt F1�9L mutation. 
Denne mutation forventes kun at resultere i 
en lidt nedsat effekt mod strobiluriner. I �005 
blev der dog også fundet flere tilfælde af en 
såkaldt G1��A mutation hos hvedebladplet. 
Mutationen er den samme, som findes hos 
Septoriasvampen, og denne resistens har vist 
sig at kunne brede sig meget hurtigt og ned-
sætte effekten drastisk. I �007 er der i lighed 
med de to foregående år udtaget bladprøver 
fra forsøgene for at måle omfanget af resi-
stente isolater af hvedebladplet. Resultaterne 
foreligger ikke p.t., men vil senere kunne fin-
des i Tabelbilaget, tabel E�6. Analyser i �006 
viste, at mutationen G1��A er meget udbredt 
i Danmark, hvorfor der i mange marker for-
ventes svigtende effekt af strobiluriner mod 
hvedebladplet.

Svampestrategi i forskellige hvede-
sorter
Den optimale indsats af svampemidler i årets 
forsøg i fem hvedesorter har varieret fra be-
handlingsindeks 0,50 til 0,90. Til bekæmpelse 
af Septoria er der anvendt Opus. Måltallet for 
svampebekæmpelse i vinterhvede er et be-
handlingsindeks på 0,65. Dette måltal skal be-
tragtes som et gennemsnit for svampebekæm-
pelse i alle landets vinterhvedemarker. Årets 
forsøg viser, at midlet Bell har klaret sig godt, 
så dette middel vil givetvis fremover blive 

mere anvendt. Dette vil medføre en stigning 
i behandlingsindekset, da normaldoseringen 
for midlet efter den nye opgørelsesmetode 
svarer til et behandlingsindeks på 1,8 mod et 
behandlingsindeks på 1,0 for en normaldose-
ring af Opus. 
 I tabel �7 ses resultaterne fra forsøg efter 
en forsøgsplan, hvor forskellige svampestra-
tegier er afprøvet i fem hvedesorter. Der er 
sprøjtet på forskellige vækststadier og udført 
fra ingen til tre behandlinger med forskellige 
doser.
 Sorternes modtagelighed for sygdomme 
fremgår af tabel �8. Det fremgår, at Samyl er 
den mest modtagelige af de afprøvede sorter.
 I tabel �9 ses sygdomsudviklingen i ube-
handlet i de fem sorter. Det fremgår, at Septo-
ria har været den dominerende sygdom i alle 
sorter, selv om angrebene må betegnes som 
moderate i flere af sorterne. Angrebene af øv-
rige svampesygdomme har været svage. Selv 
i den meldugmodtagelige sort Samyl har mel-
dugangrebene kun været moderate. 
 I tabel �7 er vist resultater af to forsøg. Der 
er udført flere forsøg efter forsøgsplanen, men 
af forskellige årsager er der udgået et eller fle-
re forsøgsled i disse forsøg. Der henvises til 
Tabelbilaget, tabel E�8. Resultaterne fra til-
svarende forsøg i �006 er ikke vist, men kan 
findes i Oversigt over Landsforsøgene 2006, 
side 9�. Af de sorter, som er med i forsøgene i 
�007, er det kun sorterne Smuggler og Samyl, 
der indgik i forsøgene i �006. 
 Kun i Samyl har der været betaling for 
den tidlige behandling i vækststadium �1. I 
Smuggler, Ambition og Skalmeje har et be-
handlingsindeks på 0,50 været optimalt, men 
der er kun små forskelle i flere af strategierne. 
I Frument har et behandlingsindeks på 0,5 til 
0,75 klaret sig bedst. I Samyl har et behand-
lingsindeks på 0,9 været bedst.
 Behandlingsindekset har således varieret 
fra 0,50 til 0,90. Smittetrykket i forsøgene har 
været moderat.
 Forsøgsled � er taget med for at vurdere den 
svampestrategi, der følges i sortsforsøgene. I 
sortsforsøgene i hvede må der maksimalt an-
vendes en svampeindsats svarende til et be-
handlingsindeks på 0,65. Dette har også været 
gældende i forsøgene i tabel �7. Der er opstil-
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let vejledende måltal for behandlingsindekset 
i de enkelte afgrøder. Disse behandlingsindeks 
skal nås, hvis Pesticidplanens mål for en be-

handlingshyppighed på 1,7 i hele landet skal 
opfyldes i �009. Måltallet for svampebekæm-
pelse i vinterhvede er et behandlingsindeks på 
0,65. Dette måltal skal betragtes som et gen-
nemsnit for svampebekæmpelse i alle landets 
vinterhvedemarker.
 Svampestrategien, som de forsøgsansvar-
lige har valgt i de enkelte forsøg i forsøgsled 
�, fremgår af Tabelbilaget, tabel E�8. Der er 
på de enkelte lokaliteter valgt samme strategi 
i alle sorter. Der er i begge forsøg udført to be-
handlinger med 0,� liter Opus pr. ha omkring 
midten af maj, efterfulgt af 0,�5 liter Opus pr. 
ha omkring begyndelsen af juni. Det fremgår, 

Tabel 37. Svampebekæmpelse i fem vinterhvedesorter. (E48)

Vinterhvede

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. �/7 ca. �/7 ca. �/7

2007. 2 forsøg Frument Smuggler Ambition
1. Ubehandlet 0 0 7 0,06 81,1 - 0 7 0 72,7 - 0,1 6 0,1 79,4 -
�. Som sortsforsøg 0,65 0,01 � 0 6,� �,� 0 � 0 8,8 5,9 0,07 � 0 5,7 �,8
�. 0,1 l Opus + 0,15 l Flexity

0,15 l Opus 
0,�5 l Opus 0,90 0 � 0 8,� �,� 0 � 0 8,9 5,0 0,0� � 0 �,9 0,0

�. 0,15 l Opus 
0,�5 l Opus 0,50 0 � 0 5,� �,8 0 � 0 6,9 �,5 0,5 � 0 5,0 �,6

5. 0,15 l Opus + 0,15 l Flexity
0,�5 l Opus 0,80 0 � 0 6,9 �,8 0 � 0 7,6 �,5 0,01 � 0 5,9 �,8

6. 0,�5 l Opus 
0,5 l Opus 0,75 0 � 0 8,5 5,� 0 � 0 6,7 �,5 0,� � 0 �,9 -0,�

7. 0,�5 l Opus 
0,�5 l Opus 0,50 0,01 � 0 7,� �,9 0 � 0 7,� 5,0 0,� � 0 5,� �,0

8. 0,�5 l Opus 0,�5 0 � 0 5,� �,� 0,01 � 0 �,� �,� 0,05 � 0 �,0 1,8
9. 0,5 l Opus 0,50 0,08 � 0 6,� �,� 0 � 0 8,5 6,6 0,05 � 0 �,9 �,0
LSD 1-9 3,6 5,1 ns
LSD 2-9 ns ns ns

2007. 2 forsøg Samyl Skalmeje
1. Ubehandlet 0 � 19 1 67,2 - 0 19 0,01 72,7 -
�. Som sortsforsøg 0,65 � 9 0 1�,9 11,0 0 � 0,01 8,8 5,9
�. 0,1 l Opus + 0,15 l Flexity

0,15 l Opus 
0,�5 l Opus 0,90 � 10 0 1�,5 10,6 0,01 � 0,01 9,� 5,�

�. 0,15 l Opus 
0,�5 l Opus 0,50 � 10 0 10,9 8,5 0 � 0,08 8,7 6,�

5. 0,15 l Opus + 0,15 l Flexity
0,�5 l Opus 0,80 � 8 0 1�,0 9,9 0 � 0,01 8,� 5,�

6. 0,�5 l Opus 
0,5 l Opus 0,75 � 9 0 1�,7 9,5 0 � 0 9,� 6,0

7. 0,�5 l Opus 
0,�5 l Opus 0,50 � 10 0 11,9 9,5 0 � 0,01 9,5 7,1

8. 0,�5 l Opus 0,�5 � 1� 0 7,8 6,6 0,01 5 0,01 5,0 �,8
9. 0,5 l Opus 0,50 � 1� 0 7,6 5,7 0 � 0,01 7,� 5,5
LSD 1-9 7,6 4,0
LSD 2-9 ns ns

Led � er behandlet som sortsforsøg. Der må maksimalt anvendes svampemidler svarende til et behandlingsindeks på 0,65. 
Led � er behandlet i stadium �1 �5-�7 - 59-61.
Led �-6 er behandlet i stadium - �5-�7 - 59-61.
Led 7 er behandlet i stadium - - �9 59-61.
Led 8 og 9 er behandlet i stadium - - - 59-61.

Tabel 38. De fem vinterhvedesorters modtage-
lighed for svampesygdomme (SortInfo)

Vinterhvede Septoria
 (0-�)1)

Meldug 
(0-�)1)

Gulrust 
(0-�)1)

Brunrust 
(0-�)1)

Frument � 1 1 �
Smuggler � 1 1 1
Ambition 1 1 0 �
Samyl � � 0 �
Skalmeje � 1 1 �

1) 0 = ikke modtagelig, � = meget modtagelig.
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at nettomerudbytterne i forsøgsled � har lig-
get på niveau med de bedste løsninger.
 Årets forsøg viser, at midlet Bell har klaret 
sig godt, så dette middel vil givetvis fremover 
blive mere anvendt. Bell vil fremover erstatte 
Opus i denne forsøgsplan.
 I figur 14 er resultaterne fra de to forsøg i 
tabel 37 vist grafisk.

Havrerødsot
To forsøg med fem sorter viser, at der har væ-
ret mere havrerødsot i Ambition og Samyl end 
i Smuggler og Skalmeje. Forskellen forventes 
dog ikke at optræde i marker, da der her kun 
dyrkes en sort.
 Udbyttemålinger i en enkelt mark har vist, 
at udbyttetabet i pletter med angreb af havre-
rødsot har været �5 procent.
 Havrerødsot har i �007 været væsentligt 
mere udbredt i de sydlige og kystnære om-
råder end normalt. Havrerødsot overføres af 
bladlus om efteråret. Gennemsnitstemperatu-
ren i efteråret �006 (september til november) 
var � grader C højere end normalt, hvilket gav 
bladlusene (korn-, havre- og græsbladlus) god 
tid til at overføre viruset. 
 I et forsøg på Langeland henholdsvis Lol-
land efter forsøgsplanen i tabel �7 har der væ-
ret meget havrerødsot, hvorfor forsøgene ikke 

Tabel 39. Sygdomsudviklingen i forsøg med 
svampebekæmpelse i fem vinterhvedesorter

Sygdomsangreb
Pct. dækning, ubehandlet

�8/� 16/5 7/6 �/7

2007. 2 forsøg
Frument
Meldug 0 0,� 0,1 0
Septoria - � � 7
Gulrust 0 0 0 0
Brunrust 0 0 0 0,06

Smuggler
Meldug 0 0,09 0 0
Septoria - � � 7
Gulrust 0 0 0 0
Brunrust 0 0 0 0

Ambition
Meldug 0 0,� 0,� 0,1
Septoria - � � 6
Gulrust 0 0 0 0
Brunrust 0 0 0 0,1

Samyl
Meldug 0,0� 0,� 8 �
Septoria - � � 19
Gulrust 0 0 0 0
Brunrust 0 0 0 1

Skalmeje
Meldug 0 0,1 0,1 0
Septoria - � � 19
Gulrust 0 0 0 0
Brunrust 0 0 0 0,1

Vækststadium �� �7 61 75
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Figur 14. Opnåede brutto- og nettomerudbytter for forskellige svampestrategier i de to forsøg 
i tabel 37. De respektive forsøgsled er markeret under søjlerne.
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er taget med i tabel �7. Der er dog bedømt 
angreb af havrerødsot i forsøgene, og resulta-
tet ses i tabel �0. Der har været sikre forskelle 
på angrebet af havrerødsot i sorterne. Som 
det fremgår, er der fundet mest havrerødsot i 
Ambition og Samyl, og det mindste udbytte 
er også høstet i disse sorter. I de to forsøg har 
bladlusene haft mulighed for at udvælge de 
mest attraktive sorter. I praksis dyrkes der kun 
én sort pr. mark, så spørgsmålet er, om for-
skellene også vil vise sig, når bladlusene om 
efteråret udvælger marker at flyve ind i. Dette 
vurderes ikke at være tilfældet. I �007 er der i 
praksis ikke set klare sortsforskelle. De kraf-
tigste angreb er derimod set i de mest milde 
områder af landet og ved tidlig såning. Der 
findes ikke resistens mod havrerødsot hos de 
dyrkede sorter i Danmark. Der kan derimod 
godt være forskel på sorternes tolerance over 
for angreb, men der findes ingen viden om de 
i Danmark dyrkede sorter. Det er beskrevet 
fra udlandet, at sorter, som er mørke i farven, 
er mest attraktive for bladlusene, fordi bladlus-
ene er ude efter kvælstof.
 For at vurdere udbyttetabet i pletter i mar-
ken angrebet af havrerødsot er konsulenterne 
blevet opfordret til at indsende aksprøver fra 

angrebne henholdsvis uangrebne pletter før 
høst. På grund af lejesæd har det kun været 
muligt at opgøre udbyttetabet i angrebne plet-
ter i en enkelt mark. Udbyttetabet i de angreb-
ne pletter har været �5 procent i forhold til 
uangrebne pletter. Fra Tyskland er der i sorts-
forsøg målt udbyttetab som følge af havre-
rødsot på i gennemsnit cirka �0 procent med 
en variation på 0 til 85 procent udbyttetab. I 
�007 har der også været meget goldfodsyge 
i mange marker med forfrugt korn. I nogle 
marker har der været angreb af både havrerød-
sot og goldfodsyge.

Tabel 40. Angreb af havrerødsot i to sorts-
forsøg

Vinterhvede

Pct. 
planter 

med 
havrerødsot, 

forår ved 
beg. vækst

Udbytte,
 hkg 
kerne 
pr. ha 
i ube-

handlet

Pct. 
planter 

med 
havre-
rødsot, 
�1/6

Udbytte,
 hkg 
kerne 
pr. ha 
i ube-

handlet
Gns. alle led Gns. alle led

2007.  Forsøg 002 Forsøg 005
Frument �� 76,� 11 7�,0
Smuggler 8 75,� � 79,5
Ambition 58 59,7 1� 70,0
Samyl 5� 60,0 1� 6�,7
Skalmeje 8 7�,6 � 67,�

Havrerødsot har i 2007 været væsentligt mere udbredt end normalt i de sydlige og kystnære 
områder. De tidligst såede marker har været mest angrebne. Havrerødsot overføres af bladlus 
om efteråret. Gennemsnitstemperaturen i efteråret 2006 (september til november) var 3 gra-
der C højere end normalt, hvilket gav bladlusene god tid til at overføre viruset. Ved angreb 
af havrerødsot får hvede i løbet af foråret røde bladspidser. (Fotos: Ghita Cordsen Nielsen, 
Landscentret, Planteproduktion).
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Merudbytte ved tidlig og sen svampe-
bekæmpelse
Forsøgene viser, at svampesprøjtning om-
kring skridning er den sprøjtning, som giver 
det største merudbytte.
 Hvert år udføres der forsøg, hvor merudbyt-
tet for en enkelt svampebehandling omkring 
skridning kan sammenlignes med merudbyt-
tet for to svampebehandlinger i vækststadium 
�1-�� omkring begyndelsen af maj henholds-
vis omkring skridning. Bekæmpelse på det 
tidlige tidspunkt er hovedsageligt rettet mod 
meldug og/eller gulrust, mens en bekæmpelse 
senere hovedsageligt er rettet mod Septoria.
 I figur 15 ses, hvilken andel af bruttomer-
udbyttet for de to behandlinger der alene er 
opnået ved behandling omkring skridning. 
Bemærk, at der de seneste år indgår et rela-
tivt begrænset antal forsøg. Det fremgår, at 
der i alle årene er opnået ensartede resultater. 
I �007 er 98 procent af bruttomerudbyttet ved 
to sprøjtninger opnået alene ved en aksbeskyt-
telse. 

Svampebekæmpelse i forskellige 
 sorter og år
I �007 er der opnået moderate merudbytter 
for svampebekæmpelse. Merudbytterne har 
været større end i �005 og �006, men mindre 
end i �00� til �00�.
 I tabel �1 ses en sammenstilling af de op-
nåede bruttomerudbytter for svampebekæm-
pelse i forskellige sorter i �00� til �007. Der 
er udvalgt sortsforsøg med de anvendte strate-

I mange hvedemarker med forfrugt korn har 
goldfodsyge optrådt usædvanligt tidligt og 
udbredt i 2007. Det milde efterår har fremmet 
svampen. Foråret har været meget tørt, og det 
har bevirket, at udbyttetabet som følge af an-
grebet er blevet stort mange steder. De værst 
angrebne marker har stået meget uensartet, 
og bladspidserne har været gule. På billedet 
ses uangrebne henholdsvis angrebne rødder. 
(Foto: Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret, 
Planteproduktion).

Angreb af brunrust og gulrust på samme blad. 
Både gulrust og brunrust optræder i starten 
spredt på bladpladen. Senere optræder gul-
rust dog i striber og er let at adskille fra brun-
rust, der altid optræder spredt på bladpladen. 
Pustlerne er brune ved brunrust og orange 
ved gulrust. I 2007 har brunrust været mest 
udbredt, men der har også været udbredte an-
greb af gulrust fra slutningen af maj i blandt 
andet Cardos, Robigus og Hattrick. (Foto: 
Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret, Plante-
produktion).
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gier for svampebekæmpelse i de pågældende 
år samt planteværnsforsøg med en relativt 
stor indsats af planteværnsmidler. Middelval-
get har både i sorts- og planteværnsforsøgene 
varieret fra år til år. Formålet med sammen-
stillingen er at vurdere årsvariationen i de op-
nåede merudbytter for svampebekæmpelse. 
Merudbytterne er både et udtryk for sorternes 
modtagelighed, årets smittetryk og midlernes 
effektivitet. Udviklingen i svampeangrebene 

i 2007 fremgår af figur 6 til 9 først i dette af-
snit. Tilsvarende figurer findes i Oversigt over 
Landsforsøgene de respektive år.
 Det fremgår, at der i �007 er opnået mo-
derate merudbytter for svampebekæmpelse. 
Merudbytterne har været større end i �005 og 
�006, men mindre end i �00� til �00�. Mer-
udbytterne skyldes hovedsageligt en bekæm-
pelse af Septoria, der har udviklet sig relativt 
sent. Brunrust har også optrådt mere udbredt 
end normalt, men vurderes at være kommet 
relativt sent i de fleste marker. I de fleste til-
fælde har angrebene ikke medført store mer-
udbytter for bekæmpelse. Dette er i modsæt-
ning til i rug og triticale, hvor angrebene har 
udviklet sig tidligere og kraftigere.

Monitering af fusariumtoksiner i hvede
Indholdet af fusariumtoksiner er relativt lavt i 
hvede i �007. Kun i enkelte prøver fra marker 
med reduceret jordbearbejdning og forfrugt 
hvede har der været et stort indhold.
 For at vurdere niveauet af fusariumtoksiner 
i dansk dyrket hvede er der i �00� til �007 
hvert år gennemført en monitering af indhol-
det i 80 til 100 prøver. I de fleste af årets for-
søg med svampebekæmpelse i hvede er der til 
dette brug igen udtaget kornprøver ved høst. 
Prøverne bliver analyseret for følgende fem 
toksiner: Deoxynivalenol (DON), nivalenol 
(NIV), T-�, HT-� og zearalenon (ZEA). DON, 
NIV, T-� og HT-� giver diarre og nedsætter 
tilvæksten. ZEA kan være årsag til reproduk-
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Figur 15. Procentdel af bruttomerudbyttet for 
to behandlinger, der er opnået alene ved be-
handling i vækststadium 39 til 51 i 1999 til 
2007. n = antal forsøg.

Tabel 41. Årsvariation med hensyn til bruttomerudbytte for svampebekæmpelser1)

Vinterhvede

�00� �00� �00� �005 �006 �007

Antal 
forsøg

Merudb.,
hkg

 pr. ha

Antal 
forsøg

Merudb.,
hkg

 pr. ha

Antal 
forsøg

Merudb.,
hkg

 pr. ha

Antal 
forsøg

Merudb.,
hkg

 pr. ha

Antal 
forsøg

Merudb.,
hkg

 pr. ha

Antal 
forsøg

Merudb.,
hkg

 pr. ha

Abika - - - - � �,6 � �,� 1� �,7 11 7,1
Ambition - - - - � 7,7 � �,1 1� �,7 1� 5,7
Frument - - - - - - � 6,� � 6,� 1� 8,�
Hattrick 5 18,7 6 15,1 �5 10,9 19 6,� �0 5,� 7 7,9
Opus 5 15,� � 15,7 �0 6,8 �5 �,� �6 �,5 11 �,�
Robigus 5 1�,5 � 1�,9 �� 9,7 �� 6,6 �1 6,0 11 7,5
Samyl - - -  - � 10,5 �5 7,6 �� 5,9 11 9,�
Skalmeje 5 1�,� � 1�,7 � 5,7 11 �,9 11 �,0 1� 6,8
Smuggler 5 11,6 � 11,� 1� 9,7 �� 5,� �5 �,9 �0 6,6
Solist �8 11,� �1 10,� �1 8,8 11 5,5 11 �,5 11 9,0
Tommi - - � 10,0 � 6,7 � �,0 11 �,5 9 7,�
Vægtet 
gennemsnit 5� 1�,8 67 11,� 1�9 9,1 171 5,8 197 5,0 1�9 7,�

1) Se tekst.
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tionsproblemer hos grise. Der blev i EU pr. 
1. juli �006 fastsat grænseværdier for fusari-
umtoksiner i korn til human ernæring. Græn-
seværdien for hvede til human ernæring er 
1.�50 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 �50 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 søges klarlagt. Resultaterne publiceres 
hvert år i ”Planteavlsorienteringer”.
 I �007 bliver der analyseret cirka 70 hve-
deprøver, og p.t. er der analyseret 60 prøver. 
I tabel �� ses en oversigt over procent prøver 
med fund af de fem toksiner. Tallene for �007 
er baseret på de hidtil analyserede prøver. 
Kun i tre prøver er grænseværdien for DON 
i korn til human ernæring (1.�50 μg pr. kg) 
overskredet. I disse marker er der praktiseret 
reduceret jordbearbejdning, og forfrugten er 
hvede. Grænseværdien for ZEA på 100 μg pr. 
kg for hvede til human ernæring er overskre-
det i to af disse prøver. Det største indhold har 
været �.7�1 μg DON pr. kg og ��8 μg ZEA 
pr. kg.

Moniteringen har vist, at de højeste niveauer 
af fusariumtoksiner findes 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.

Siden �006 er der for cirka 15 af markerne 
samtidig analyseret toksinindhold i halmprø-
ver. Årets resultater foreligger ikke p.t., men 
vil senere blive publiceret i "Planteavlsorien-
tering", når moniteringen i �007 afrapporte-
res. I �006 var indholdet af DON i halmen ge-
nerelt højere end i kernerne, men niveauerne 
var også lave i halmen. 
 Siden �005 er indholdet af toksiner også 
undersøgt i et mindre antal prøver af triticale 
og vårbyg. I �007 bliver indholdet i omkring 
�0 havre- og rugprøver yderligere undersøgt. 
Resultaterne fra �007 foreligger ikke p.t., men 
vil senere blive publiceret i "Planteavlsorien-
tering", når moniteringen i �007 afrapporteres. 
Indholdet af DON og ZEA har i vårbyg i �005 
til �006 generelt ligget på et lavere niveau end 
i hvede, men til gengæld er der fundet mere 
af toksinerne HT-� og T-�. For disse toksiner 
forventes også fastsat grænseværdier på sigt. 
Indholdet af DON og ZEA har i triticale ligget 
højere eller på niveau med indholdet i hvede, 
hvilket er i overensstemmelse med tyske un-
dersøgelser.
 Den femårige monitering stopper nu, men 
vil fortsætte, hvis der kan skaffes de nødven-
dige midler.

Svampesprøjtning og fusarium-
toksiner
I et enkelt forsøg i en mark, hvor der senere er 
påvist et højt indhold af fusariumtoksiner i det 
høstede korn, er indholdet af DON reduceret 
med cirka �5 procent ved sprøjtning med 0,6 
liter Proline pr. ha under blomstring.

Tabel 42. Fund af fusariumtoksiner i monite-
ringen i hvede i 2003 til 2007

Toksin
Pct. prøver med fund

�00� �00� �005 �006 �007

DON 99 99 9� 69 90
NIV 77 60 6� �5 ��
ZEA 18 6� �6 �7 �7
HT-� � 8 15 17 8
T-� � 7 � � �

I alt ��7 prøver undersøgt i �00� til �007.
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I tabel �� ses resultatet af forsøg, der skal be-
lyse effekten af sprøjtning mod Fusarium og 
dermed effekten på indholdet af fusariumtok-
siner. Forsøgene er udført i marker med for-
frugt hvede, og hvor der samtidig er prakti-
seret reduceret jordbearbejdning, fordi dette 
øger risikoen for angreb. Der findes ingen 
svampemidler med god effekt mod Fusarium. 
Af de godkendte midler har kun Proline samt 
Folicur og Juventus nogen effekt på Fusari-
um. I forsøgene er også afprøvet midlet Riza, 
der indeholder samme aktivstof og aktiv-
stofmængde som Folicur, og midlet Prosaro, 
hvor normaldoseringen på 1,0 liter pr. ha in-
deholder 0,5 liter Folicur + 0,5 liter Proline. 
For at få bare nogenlunde effekt er det vig-
tigt, at sprøjtningen udføres under blomstring 
(vækststadium 61 til 65). I marker med even-
tuel risiko for Fusariumangreb anbefales der-
for en delt akssprøjtning, som det også er sket 
i forsøgene.
 Ved sprøjtning i vækststadium �1 er der 
i alle tilfælde anvendt Bumper �5 EC, fordi 
hvedebladplet også kan optræde ved forfrugt 
hvede og samtidig reduceret jordbearbejd-
ning. Proline har også god effekt på hvede-

bladplet. Det fremgår, at der i forsøgene kun 
har været svage angreb af hvedebladplet, men 
mere udbredte angreb af Septoria. I et enkelt 
forsøg i Cardos har der fra omkring begyn-
dende skridning været kraftige angreb af gul-
rust.
 I fire forsøg er der kun målt et meget lavt 
indhold af fusariumtoksiner i forsøgsled �, 
hvorfor der ikke er indsendt yderligere prøver 
fra de øvrige forsøgsled. I et forsøg i sorten 
Opus er der dog målt et meget højt indhold af 
fusariumtoksiner, og der er derfor målt toksi-
nindhold i alle forsøgsled i dette forsøg. Dette 
forsøg er derfor vist for sig selv i tabel ��. 
Udbytteniveauet har været lavt i forsøget. Det 
fremgår, at sprøjtning med 0,6 liter Proline pr. 
ha har reduceret indholdet af DON med cirka 
�5 procent. Indholdet er dog ikke kommet un-
der grænseværdien.
 Sprøjtning kan godt være rentabel, såfremt 
toksinindholdet kommer under grænseværdi-
erne, selv om der ikke opnås et positivt net-
tomerudbytte. 
 Forsøgene blev påbegyndt i �005, men 
forsøgsplanen blev ændret i �006. Forsøgs-
resultater fra 2005 kan findes i Oversigt over 
Landsforsøgene �005, side 9� og toksinana-
lyserne i Tabelbilaget fra �005, tabel E5�. I 
�005 blev der ikke opnået noget nettomerud-
bytte for svampesprøjtning, men DON-ind-
holdet blev i gennemsnit af forsøgene reduce-
ret fra 1.11� til 590 μg pr. kg (knap 50 procent 
bekæmpelse) ved brug af 0,6 liter Proline pr. 
ha under blomstring. I �006 var toksinindhol-
det lavt i alle forsøg, og der blev ikke udført 
yderligere analyser.
 Forsøgene fortsætter.

Tabel 43. Procent hvedeprøver med et ind-
hold af DON under henholdsvis over græn-
seværdien for hvede til human ernæring i 
moniteringen i 2003 til 2007

DON 
µg/kg

Pløjede marker Reduceret 
jordbearbejdning

Procent prøver

�00� �00� �005 �006 �007 �00� �00� �005 �006 �007

Under 1.�50 85 9� 100 100 100 70 65 87 100 87
Over 1.�50 15 7 0 0 0 �0 �5 1� 0 1�

Aksfusarium i hvede. Fusariumsvampene 
danner toksiner. Moniteringen viser, at ind-
holdet af toksiner overvejende er lavt i år. 
Nedbør under blomstring og en forsinket høst 
som følge af hyppig nedbør fremmer angreb. 
Lejesæd, hvor aksene er i kontakt med jorden, 
fremmer også angreb af aksfusarium. (Foto: 
Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret, Plante-
produktion).
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Vinklede dyser ved bekæmpelse af 
aksfusarium
I årets forsøg har der kun været et lavt ind-
hold af fusariumtoksiner. Effekten på toksin-
indholdet af at sprøjte med vinklede dyser har 
derfor ikke kunnet belyses. Der har i lighed 
med tidligere års forsøg ikke været nogen 
udbyttemæssige forskelle på sprøjtning med 
lodrette dyser og vinklede dyser.
 I tabel �5 ses resultaterne fra forsøg, hvor 
effekten af de såkaldte Twincap dyser mod 
bladsvampe og aksfusarium er undersøgt. 
Forsøgene er udført i marker med forfrugt 
hvede, og hvor der samtidig er udført reduce-
ret jordbearbejdning, fordi der i sådanne mar-
ker er størst risiko for angreb af aksfusarium. 
Twincap dysen er en dyseholder med to dyser, 
hvor den ene dyse er �0 grader bagudrettet, 
og den anden er �0 grader fremadrettet. Dette 
skulle give en øget afsætning på akset, hvor 
Fusarium sidder. Da en analyse af det høstede 
korn efterfølgende har vist et meget lavt tok-
sinniveau i begge forsøg, er der ikke indsendt 
prøver fra flere forsøgsled til analyse for tok-
siner.
 Det fremgår, at der er opnået små merud-
bytter, og at der i lighed med �006 ikke har 
været forskel på udbyttet ved anvendelse af 
de lodrette og vinklede dyser.
 I �005 blev der også udført landsforsøg 
med de vinklede dyser, men efter en lidt an-
den forsøgsplan. Der henvises til Oversigt 
over Landsforsøgene �005, side 9� og Tabel-
bilaget �005, tabel E51. Toksinindholdet var 
her lavt, og der var ikke forskel på de to dy-
setypers effekt. På samme side er vist forsøg 
med Twincap dyserne, udført af LandboCen-
trum. Heller ikke her øgede Twincap dyserne 
effekten mod Septoria eller udbyttet.
 Ved Danmarks JordbrugsForskning blev der 
i �00� udført et enkelt forsøg, hvor Twincap 
dyserne blev sammenlignet med lodrette dy-
ser. Der var ikke forskel på dyserne, hverken 
med hensyn til merudbytte eller effekt på aks-
fusarium og Septoria. Dyserne er også testet i 
udenlandske forsøg, hvor effekten på toksin-
indholdet har været svingende. Septoria (hve-
degråplet) sidder på bladene, og det forventes 
derfor ikke, at de vinklede dyser har større ef-
fekt mod Septoria end de lodrette dyser.

Tabel 44. Effekt af svampesprøjtning på ind-
hold af fusariumtoksiner. (E49, E50)

Vinterhvede

Be-
hand-
lings-

in-
deks

Pct. dæk-
ning med

Deoxi-
nivale-

nol 
(DON),
μg/kg 

Hkg kerne
pr. ha

Sep-
toria

hvede-
blad-
plet

Ud-
bytte 
og 

mer-
ud-

bytte

Netto-
mer-
ud-

bytte
ca. 19/6

2007. 1 forsøg med højt indhold af fusariumtoksiner
1. Ubehandlet 0 1� � �1�8 46,7 -
�. 0,1�5 l Bumper �5 EC 

0,�5 l Bumper �5 EC 
+ 0,15 l Opus 
0,�5 l Bumper �5 EC 
+ 0,15 l Opus 1,55 � 0,1 �7�1 �,7 -0,6

�. 0,1�5 l Bumper �5 EC 
0,� l Proline EC �50 
0,6 l Proline EC �50 1,�5 � 0,1 �71� 6 1

�. 0,1�5 l Bumper �5 EC 
0,� l Proline EC �50 
0,� l Proline EC �50 1,00 � 0,1 ���8 �,9 0,6

5. 0,1�5 l Bumper �5 EC 
0,� l Proline EC �50 
0,5 l Juventus 90 1,00 � 0,1 ��68 �,7 0,9

6. 0,1�5 l Bumper �5 EC 
0,� l Proline EC �50 
0,5 l Riza 1,00 � 0,1 �989 5,8 �,�

7. 0,1�5 l Bumper �5 EC 
0,� l Proline EC �50 
0,5 l Prosaro 1,06 � 0,1 ��6� 5,8 1,7

LSD 1-7 3,1

2007. 4 forsøg med lavt indhold af fusariumtoksiner
1. Ubehandlet 0 15 � - 57,5 -
�. 0,1�5 l Bumper �5 EC 

0,�5 l Bumper �5 EC 
+ 0,15 l Opus 
0,�5 l Bumper �5 EC 
+ 0,15 l Opus 1,55 � 0,� 106 7,9 �,6

�. 0,1�5 l Bumper �5 EC 
0,� l Proline EC �50 
0,6 l Proline EC �50 1,�5 � 0,5 - 8,8 �,7

�. 0,1�5 l Bumper �5 EC 
0,� l Proline EC �50 
0,� l Proline EC �50 1,00 � 0,� - 8,1 �,9

5. 0,1�5 l Bumper �5 EC 
0,� l Proline EC �50 
0,5 l Juventus 90 1,00 � 0,� - 9,� 5,�

6. 0,1�5 l Bumper �5 EC 
0,� l Proline EC �50 
0,5 l Riza 1,00 � 0,8 - 6,5 �,0

7. 0,1�5 l Bumper �5 EC 
0,� l Proline EC �50 
0,5 l Prosaro 1,06 � 0,6 - 7,1 �,0

LSD 1-7 2,0
LSD 2-7 ns

2006-2007. 13 forsøg 12 fs.
1. Ubehandlet 0 17 � - 61,4 -
�. 0,1�5 l Bumper �5 EC 

0,�5 l Bumper �5 EC 
+ 0,15 l Opus 
0,�5 l Bumper �5 EC 
+ 0,15 l Opus 1,55 9 0,7 �9� �,8 1,5

�. 0,1�5 l Bumper �5 EC 
0,� l Proline EC �50 
0,6 l Proline EC �50 1,�5 9 1 - 6,� 1,�

�. 0,1�5 l Bumper �5 EC 
0,� l Proline EC �50 
0,� l Proline EC �50 1,00 8 0,9 - 6,1 1,9

5. 0,1�5 l Bumper �5 EC 
0,� l Proline EC �50 
0,5 l Juventus 90 1,00 8 1 - 5,� 1,�

LSD 1-5 1,6
LSD 2-5 ns

Led �-7 er behandlet i stadium �1, �7-�9 og 61-65.
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Svampemidlernes effekt
I tabel �6 ses den relative virkning af de god-
kendte midler mod de forskellige svampesyg-
domme i korn.
 Skemaet er udarbejdet i samarbejde med 
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved 
Aarhus Universitet og baseret på resultater 
fra såvel forsøg hos Det Jordbrugsvidenska-
belige Fakultet som landsforsøgene. Grund-
laget er forsøg med nedsatte doser. Der er 
en vis spredning i bekæmpelseseffekten fra 
forsøg til forsøg, afhængigt af anvendt do-
sering, antal behandlinger, angrebsniveau, 
og hvor lang tid efter sprøjtningen effekten 
er målt. Effekten mod Ramularia i byg er 
udelukkende opgjort ud fra forsøg hos Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. Ramula-
ria har i �007 været væsentligt mere udbredt 
i vårbyg end normalt, men først fra omkring 
slutningen af juni.
 Der er i �007 hovedsageligt sket justerin-
ger af effekterne mod rustsvampe. Disse har 
været meget udbredte i �007. Derudover er 
effekten af de ældre triazoler mod Septoria 
blevet nedjusteret.
 Der er effektive løsninger til rådighed mod 
de fleste svampe.
 I tabel �7 ses den relative virkning af nye 
svampemidler, som de seneste år er afprøvet 
i korn i landsforsøgene. Der er relativt få nye 
midler med i afprøvningen.

Strobilurinet Acanto indgår sammen med ak-
tivstoffet i Unix i midlet Acanto Prima. Flexity 
(metrafenon) er et nyt specifikt meldugmiddel. 
Det er usikkert, om midlet kommer på marke-
det til sæsonen 2008. NF-149 (cyflufenamid) 
er også et nyt specifikt meldugmiddel, som 
ifølge firmaet tidligst forventes på markedet 
i �009. Begge midler har en ny virkemeka-
nisme. Kayak indeholder det samme aktivstof 
som Unix, men i en anden koncentration og 
formulering. Opera N indeholder de samme 
aktivstoffer som Opera, men i et andet blan-
dingsforhold. I Opera N er mængden af stro-
bilurinet Comet nedsat, mens mængden af 
triazolet Opus er øget. Resistensudvikling hos 
flere svampe mod strobiluriner har medført et 
behov for at nedsætte andelen af strobilurin. 
Normaldoseringen for Opera N er �,0 liter 
pr. ha, og indholdet heri svarer til 0,68 liter 
Comet + 1,0 liter Opus. Til sammenligning er 
normaldoseringen for Opera 1,5 liter pr. ha, 
og indholdet heri svarer til 0,8 liter Comet + 
0,6 liter Opus. Ifølge firmaet forventes Opera 
N først markedsført til sæsonen �009. Nor-
maldoseringen for Prosaro er 1,0 liter pr. ha, 
og indholdet heri svarer til 0,5 liter Folicur + 
0,5 liter Proline. Prosaro forventes ifølge fir-
maet godkendt til sæson �009.
 Midlerne Armure, Rubric og Riza er også 
afprøvet, men effekterne er ikke vist i tabel 
�7. Dette skyldes, at Armure kun er afprøvet 

Tabel 45. Vinklede dyser mod aksfusarium. (E51, E52)

Vinterhvede Dysetype

Køre-
hastig-

hed,
km i 
timen

Liter 
vand

Dyse-
tryk,
bar

Stadium

Ca. ��/6 Deoxyni-
valenol 
(DON), 
μg/kg  
kerne

Udb. og 
merud-
bytte,
hkg 

kerne 
pr. ha

Pct. dækning med

mel-
dug 

Sep-
toria

hvede-
bladplet

2007. 2 forsøg
1. Ubehandlet - - - - - 0,5 18 0 106 66,9
�. 0,5 l Opus

0,� l Proline �50 EC
Lowdrift ISO LD 0�
Lowdrift ISO LD 0�

6
6

160
160

�,0
�,0

�9
61-67 0,05 � 0 - 5,9

�. 0,5 l Opus
0,� l Proline �50 EC

Lowdrift ISO LD 0�
Twincap LD 01

6
6

160
160

�,0
�,0

�9
61-67 0,05 5 0 - 6,1

LSD 1-3 ns
LSD 2-3 ns

2006-2007. 6 forsøg
1. Ubehandlet - - - - - 0,� �9 � 159 71,0
�. 0,5 l Opus

0,� l Proline �50 EC
Lowdrift ISO LD 0�
Lowdrift ISO LD 0�

6
6

160
160

�,0
�,0

�9
61-67 0,0� 17 0,8 - �,9

�. 0,5 l Opus
0,� l Proline �50 EC

Lowdrift ISO LD 0�
Twincap LD 01

6
6

160
160

�,0
�,0

�9
61-67 0,0� �0 1 - 5,0

LSD 1-3 2,4
LSD 2-3 ns
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Tabel 46. Relativ virkning af godkendte svampemidler i korn

Sygdomme

Acan-
to 

Prima

Ami-
star

Bell Bum-
per

�5 EC

Co-
met

Foli-
cur 
EC 
�50

Ju-
ven-
tus
90

Opera Opus Opus 
Team

Orius 
�0 EW

Pro-
line 
�50 
EC1)

Stereo 
�1�,5 
EC

Tern Tilt 
top 
500 
EC

Unix 
75 

WG

Zenit 
575 
EC

(picoxy-
strobin + 
cypro-
dinil)

(azoxy-
strobin)

(epoxi-
conazol+
boscalid)

(propi-
conazol)

(pyraclo-
strobin)

(tebu-
conazol)

(met-
conazol)

(pyraclo-
strobin + 

epoxi-
conazol)

(epoxi-
conazol)

(epoxi-
conazol + 
fenpro-
pimorf)

(tebu-
conazol

(prothio-
conazol)

(propi-
conazol + 

cypro-
dinil)

(fen-
propidin)

(propi-
conazol + 
fenpro-
pimorf)

(cypro-
dinil)

(propi-
conazol + 
fenpro-
pidin)

Knækkefodsyge * - ** - - - - - - - - ** ** - - ** -
Hvedemeldug **�) *�) *(*) ** *�) *** ** **�) ** *** *** ** *** **** *** *** ***(*)
Bygmeldug ****�) **(*)�) **(*) *** ***(*)�) **** *** ***(*)�) *** **** **** *** *** **** **** **** ****
Gulrust *** ***(*) ***** **** ****(*) ****(*) *** ****(*) ***** ***** ****(*) *** **** ** **** * ****
Brunrust *** ***(*) ****(*) *** ****(*) ****(*) ***(*) ****(*) ****(*) ****(*) ****(*) *** *** *** **** * ***(*)
Bygrust *** ***** ****(*) *** ****(*) ***** **** ****(*) ****(*) ****(*) ***** **** *** *** **** * ***(*)
Septoria *�) *�) ****(*) ** *�) **(*) ***(*) ****�) ****(*) ****(*) **(*) **** ** * ** * **
Hvedebladplet *�) *�) ** ***(*) *�) * * **�) ** ** * ***(*) **(*) * ***(*) * ***(*)
Skoldplet **** **(*) ***(*) *** ***(*) *** *** **** ***(*) **** *** **** **** **(*) ***(*) *** ***(*)
Bygbladplet ***** ***** **** ***(*) ***** *** *** ***** ***(*) ***(*) *** ***(*) **** *(*) ***(*) ***(*) ***(*)
Ramularia *(*) ** ****(*) - ** - - ***(*) ***(*) ***(*) - ***(*) - - - - -
Aksfusarium - - (*) (*) - ** ** - (*) (*) ** **(*) - - (*) - -
Sneskimmel - - - - - *** - - - - *** - - - - - -
Trådkølle - - - - - **** - - - - **** - - - - - -
Normaldosering, 
l/kg pr. ha 1,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,5 1,0 1,5

1,�5/
1,9�) 0,8

1,6/
�,0�) 1,0 0,�55) 1,0 1,0

Pris pr. 
normaldosering 
inkl. afgift, 
ekskl. moms �96 �16 �87 100 �0� �50 ��� 600 �7� ��0

�50/
�80 ��0

�80/
�50 �71 �7� �65 ���

* = svag effekt (under �0 %), ** = nogen effekt (�0-50 %), 
*** = 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 fem måneder efter.
�)  På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug, Septoria og hvedebladplet nu meget begrænset. 

Mod bygmeldug kan nu også forventes tilfælde af nedsat effekt.
�) 1,9 liter pr. ha i byg og 1,�5 liter i andet korn.
�) 1,6 liter pr. ha i byg og �,0 liter pr. ha i hvede og rug.
5) Pr. 15/8-�005 maks. 0,�5 liter pr. ha. Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha.

Tabel 47. Relativ virkning af nye svampemidler, afprøvet i korn

Sygdomme

Acanto Flexity Kayak NF-1�9 Opera N Prosaro

(picoxy-
strobin)

(metra-
fenon) (cyprodinil)

(cyflu-
fenamid)

(epoxi-
conazol + 
pyraclo-
strobin)

(tebu-
conazol + 
prothio-
conazol)

Knækkefodsyge - ** ** - - *
Hvedemeldug *1) ****(*) *** ****(*) **1) ***
Bygmeldug ***(*)1) ****(*) **** ****(*) ***(*)1) ***(*)
Gulrust ***(*) - * - ***** ****
Brunrust ***(*) - * - ****(*) ****
Bygrust ****(*) - * - ****(*) ****
Septoria *1) - * - ****(*)1) ***(*)
Hvedebladplet *1) - * - **1) ***
Skoldplet *** - *** - **** ***(*)
Bygbladplet ***** - ***(*) - ***** ***(*)
Ramularia *(*) - - - ***(*) ***
Aksfusarium - - - - - **(*)
Normaldosering, l/kg pr. ha 1,0 0,5 1,5 0,5 �,0 1,0
Pris pr. normaldosering 
inkl. afgift, ekskl. moms�) 500 �75 �65 - 600 �00
* = svag effekt (under �0 %), ** = nogen effekt (�0-50 %), 
*** = middel til god effekt (51-70 %), **** = meget god effekt (71-90 %),
***** = specialmiddel (91-100 %), (*) = en halv stjerne.

1)  På grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten af strobilurindelen mod hvedemeldug, Septoria og hvedebladplet 
nu meget begrænset. Mod bygmeldug kan nu også forventes tilfælde af nedsat effekt.

�) Priserne er foreløbige priser.
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i relativt få danske forsøg. Armure indehol-
der to triazoler, nemlig propiconazol, som er 
kendt fra Bumper �5 EC, og triazolet difeno-
conazol, som har været på markedet i udlandet 
i flere år. Normaldoseringen for Armure er 0,8 
liter pr. ha, og indholdet af propiconazol heri 
svarer til 0,5 liter Bumper �5 EC. Midlerne 
Rubric og Riza indeholder samme aktivstof 
og mængde som Opus henholdsvis Folicur og 
er derfor ikke taget med i tabellen.

Skadedyr
Bladlusangrebene har overvejende været sva-
ge i �007.

Hvedegalmyg
Der har mange steder været en kraftig flyv-
ning af hvedegalmyg i �007. Galmyggene 
er dog generelt kommet for sent til at skade 
vinterhveden. Flyveintensiteten viser dog, at 
skadedyret i visse år potentielt kan være af 
betydning i Danmark. I nogle marker har hve-
degalmyggene nået at angribe sideskuddene. 
Dette kan være årsagen til, at der i forsøgene 
er opnået små, men sikre merudbytter for en 
pyrethroidsprøjtning.
 I Slesvig-Holsten har der de senere år været 
øget opmærksomhed på angreb af hvedegal-
myg i områder med udbredt hvededyrkning, 
hvor hvedegalmyg har gode betingelser for at 
opformere sig. Hvedegalmyggens larver suger 
på kernerne, som bliver skrumpne. Der er kun 
risiko for betydende angreb, hvis der er sam-
menfald mellem galmyggenes flyvning og et 

følsomt vækststadium hos hveden. Hveden 
er kun modtagelig for angreb i et meget kort 
tidsrum, nemlig i perioden fra begyndende 
skridning til begyndende blomstring (vækst-
stadium �7 til 61).
 For at vurdere problemets omfang i Dan-
mark har der i �006 og �007 i samarbejde 
med planteavlskonsulenterne været opsat fe-
romonfælder i 80 til 100 hvedemarker med 
forfrugt hvede. I hver mark har der været 
opstillet to fælder. Fælderne har ikke været 
placeret i marker med sorterne Robigus og 
Glasgow, da disse sorter er resistente mod den 
orangegule hvedegalmyg. I feromonfælderne 
sidder et duftstof fra den hunlige orangegule 
hvedegalmyg, som tillokker hannerne, og næ-
sten alle orange myg i fælderne er derfor hve-
degalmyg. Fangsterne på de cirka 80 lokalite-
ter har løbende i vækstsæsonen kunne følges 
på LandbrugsInfo. I �008 vil der igen være 
udstationeret feromonfælder, så flyvningen 
kan følges på LandbrugsInfo.
 Fra England findes en tærskel for fangster 
i feromonfælderne. Fanges der i gennemsnit 
af de to feromonfælder inden for to nætter 
over �0 til �0 hvedegalmyg, anbefales be-
kæmpelse, hvis hveden er i vækststadiet fra 
begyndende skridning til begyndende blom-
string.
 I �007 har vinterhveden været i dette vækst-
stadium omkring ��. til �0. maj (uge �1 til ��). 
I tabel �8 ses fangsterne i �007. Fangsterne er 
vist ugevis for forskellige landsdele. Der har 
været sikre forskelle på antallet af hvedegal-
myg i landsdelene. Det fremgår, at der i flere 

Tabel 48. Fangster af orangegule hvedegalmyg i feromonfælder i forskellige landsdele

Vinterhvede

Nord-
jyllands 

amt

Ring-
købing 

amt

Århus 
amt

Vejle 
amt

Ribe 
amt

Sønder-
jyllands 

amt

Fyns 
amt

Vest-
sjællands 

amt

Roskilde 
amt

Stor-
strøms 

amt

Born-
holms 
amt

Gennemsnitlig fangst af hvedegalmyg pr. uge

Uge �0 - - - 0 - 0 - - - - -
Uge �1 � 0 1 � - � 1 1 15 � -
Uge �� 1 0 � � �1 19 �7 11 �1 �1 �
Uge �� �� 16 5� 68� ��7 86 75 ��9 �6� 1�5 88
Uge �� �0� 1�9 ��7 669 566 68� �99 �70 158� �09 976
Uge �5 180 1� 898 - - 5�� 156 - 107� 0 �1�
Uge �6 - - �� - - �58 118 - �51 - -
Uge �7 - - - - - - 1�� - 15 - -
Fangst i alt �09 177 1��6 1�56 9�� 1771 916 611 �5�0 567 1�77

Antal lokaliteter 10 � 9 1 � 1� 6 6 � 10 �
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områder er fanget rigtig mange hvedegalmyg, 
men først fra uge ��, hvor hveden har været 
forbi det følsomme udviklingstrin. Til og med 
uge �� (�8. maj til �. juni) er der overvejende 
fanget hvedegalmyg under tærsklen på �0 til 
�0 hvedegalmyg pr. to døgn. Flyvningen har 
toppet på de fleste lokaliteter i uge 24.
 Fangsterne viser dog, at den orangegule 
hvedegalmyg findes udbredt i Danmark, og at 
vi også i Danmark skal være mere opmærk-
somme på dette skadedyr. 
 Medio til ultimo juli har planteavlskonsu-
lenterne for at få vurderet angrebsgraden af 
hvedegalmyg kunnet indsende aksprøver fra 
et ubehandlet område i de marker, hvor der 
har været udstationeret feromonfælder. Akse-
ne er blevet analyseret ved Jordbruksverket, 
Växtskyddscentralen Alnarp, og resultatet ses 
i tabel �9.
 Det fremgår af tabel �9, at der overvejende 
har været få procent angrebne kerner, hvil-
ket stemmer overens med den relativt sene 
flyvning i relation til hvedens udviklingstrin. 
Det fremgår også, at sideskuddene har været 
mest angrebne. Dette stemmer overens med, 
at sideskuddene blomstrer nogle få dage se-
nere end hovedskuddene og derfor ikke har 
undsluppet angrebene i samme omfang. Den 
højeste angrebsgrad på hovedskuddene har 
været 1,� procent angrebne kerner, mens der 
på sideskuddene er fundet op til �� procent 
angrebne kerner.
 Fra England angives en skadetærskel på 10 
procent angrebne kerner i foderhvede og 5 
procent angrebne kerner i brødhvede og frem-
avlshvede, hvor faldtallet henholdsvis spire-
evnen kan påvirkes ved angreb. Det antages, 
at kernestørrelsen reduceres med �0 procent 
ved angreb. Ved 10 procent angrebne kerner 
svarer det til et udbyttetab på � procent. Un-
der de nuværende prisforhold er tærsklen la-
vere.
 Det fremgår af tabel �9, at der ikke har væ-
ret angreb af den gule hvedegalmyg. I �006 
blev der i mindre omfang også fundet kerne-
angreb af den gule hvedegalmyg. Feromonet 
i feromonfælderne tiltrækker kun den orange-
gule hvedegalmyg. Der er p.t. ikke udviklet 
feromonfælder til at følge flyvningen af den 
gule hvedegalmyg.

Af figur 16 fremgår det, at der i lighed med 
2006 har været en tendens til flest hvedegal-
myg, hvor der forud er dyrket meget hvede, 
men forskellen er ikke signifikant. At der er 
fundet et større antal i �. års hvede end i �. 
og �. års hvede skyldes hovedsagelig to lo-
kaliteter med �. års hvede, hvor der har været 
et massivt antal hvedegalmyg. Hvedegalmyg 
overvintrer i jorden i marker, hvor der dyrkes 
hvede.
 I tabel 50 ses resultater fra forsøg med be-
kæmpelse af hvedegalmyg og bladlus. For-
søgsled 6 er taget med for at vurdere, hvilken 
andel af merudbyttet der skyldes bekæmpelse 
af bladlus. Pirimor har kun effekt mod bladlus. 
Karate er udsprøjtet i forskellige vækststadier 
for at belyse betydningen af sprøjtetidspunkt. 
I et tysk forsøg med kraftige og tidlige angreb 
af hvedegalmyg har en bekæmpelse i vækst-
stadium �� (akset ikke synligt, men begynder 
at svulme) været bedst (cirka �0 hkg pr. ha 
i merudbytte), efterfulgt af vækststadium 59 
(akset fuldt gennemskredet, merudbytte cirka 
18 hkg pr. ha). Sprøjtning i vækststadium 
71 (afblomstret, kernens indhold vandagtigt, 
merudbytte cirka 5 hkg pr. ha) har været alt 
for sent.

20 21 22 23 24 25
2. års hvede (17 marker)

2. års hvede, hvede i 2004 (6 marker)
3. års hvede (14 marker) 4. års hvede (16 marker)
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Figur 16. Fangster af orangegule hvedegal-
myg i 2007 i hvedemarker med forskellige 
sædskifter.
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Tabel 49. Fangster af hvedegalmyg i feromonfælder og kerneangreb

Vinterhvede

Fangster i feromonfælder Pct. angrebne kerner i juli

Uge �1 Uge �� Uge �� Uge �� Uge �5 Uge �6

Orangegule 
hvedegalmyg

Gule 
hvedegalmyg

Hoved-
skud Sideskud Hoved-

skud Sideskud

Nordjylland
Handest, 8990 Fårup - 0 �� 191 �8 - 0 0 0 0
9��0 Hjallerup - 0 11 �1 115 - 0,�5 - 0 -
9�5� Dybvad - 0 8 6� 850 - 0 0 0 0
Gjøl, 9��0 Aabybro 1 1 0 1�� 95 - 0 0 0 0
Døstrup, 9500 Hobro - 0 6 1�6 �6 - 0 0 0 0
St. Brøndum, 95�0 Skørping � 7 �5 950 - - 0 0 0 0
9700 Brønderslev - 0 5 ��5 110 - 0 0 0 0
Harken, 9760 Vrå - 1 109 199 160 - 0,66 7,85 0 0
Vejby, 9760 Vrå - 1 �� ��5 - - 0 0 0 0

Ringkøbing amt
Møborg, 7660 Bækmarksbro 0 0 �� 180 1� - 0 0,�5 0 0

Århus amt
Fjelsted, 9550 Mariager - 0 16� 5�5 105� - 0 1,�7 0 0

Vejle amt
8700 Horsens � � 68� 668 - - 0 18,09 0 0

Ribe amt
Briksbøl, 6705 Esbjerg Ø - �8 670 955 - - 0 1�,�6 0 0

Sønderjyllands amt
Knud Skovvej, 6100 Haderslev 0 0 - 800 - �00 0,�6 0 0 0
Stenderup, 6100 Haderslev � 5 - 1�00 - - 0,�9 0 0 0
Klinting, 6�00 Sønderborg � 1� �� 165 - -
6��0 Nordborg - 10� �61 ��0 ��0 - 0 - 0 -
Ribevej, 6500 Vojens - - �60 �500 �00 - 0 0,5 0 0
Skovgårdvej, 6500 Vojens 1 - �5 500 - - 0,�8 0 0 0
Kestrup, 6560 Sommersted 0 0 55 750 - 500 0 0 0 0

Fyns amt
59�5 Bagenkop � �0 185 1�� 17� 117 0 0 0 0

Roskilde amt
�6�� Bjæverskov 1� 1� �00 7�� 86� - 0 0 0 0

Vestsjællands amt
���� Boeslunde - - 69� 7�5 - - 0 �1,�� 0 0
��50 Fuglebjerg 0 51 15� 6�� - - 0,6� �1,7� 0 0

Storstrøms amt
�700 Næstved 0 � �5 161 - - 0 0 0 0
�780 Stege - 0 0 - - - 0 0 0 0
Grønt Center, �960 Holeby - �1 �81 - - - 0 0,97 0 0
Kjærstrup Gods, �960 Holeby - �� 581 - - - 0,75 6,�5 0 0
�98� Dannemare 9 1�7 - - - - 0,�9 0,99 0 0
�990 Sakskøbing 0 8 �00 - - - 0 0,96 0 0

Bornholms amt
Aaker, �7�0 Aakirkeby - 1 7� 7�9 �75 - 0 1,�� 0 0
Poulsker, �7�0 Neksø - � 10� 1�0� 1�8 - 1,�� 8,�� 0 0

Forsøg
8600 Silkeborg - 18 �18 9�7 1090 �� 0 - 0 -
8500 Grenaa 0 6 �7 676 - - 0 5 0 0
Møgeltønder, 6�70 Tønder 0 1 87 9�8 1��1 - 0,�6 - 0 -
Snogbæk, 6�00 Sønderborg 11 9 9 589 1��0 750 0 - 0 -
5�70 Odense N 0 � 176 ��8 - - 0 - 0 -
�000 Roskilde 16 50 5�6 ���0 585 �16 0 - 0 -
�87� Væggerløse - 1� 101 - - - 0 - 0 -



108

Vinterhvede

På alle lokaliteter er flyvningen af den oran-
gegule hvedegalmyg fulgt med feromonfæl-
der, og fangsterne fremgår af Tabelbilaget, ta-
bel E53. I alle forsøg har der været flyvning af 
hvedegalmyg, men i alle tilfælde under tærsk-
len på �0 til �0 hvedegalmyg inden for to næt-
ter eller først efter begyndende blomstring, 
hvor hveden ikke længere er modtagelig. Der 
er i gennemsnit af forsøgene opnået sikre mer-
udbytter for behandling med Karate og Mav-
rik, men ikke for behandling med Pirimor, der 
kun har effekt mod bladlus. Merudbytterne 
ved brug af Karate og Mavrik kan foruden en 
bladlusbekæmpelse skyldes en bekæmpelse 
af angreb af hvedegalmyg på sideskuddene. 
I forsøgene er der desværre ikke skelnet mel-
lem angreb på hoved- og sideskud.
 Forsøgene fortsætter.

Vækstregulering 
I årets forsøg med vækstregulering er der kun 
opnået små eller negative nettomerudbytter 
for vækstregulering, selv om der har været le-
jesæd i forsøgene, og omfanget af lejesæd er 
blevet reduceret af behandlingen.

Den lange milde vinter har resulteret i en kraf-
tig vækst i flere marker, hvorfor der er blevet 
iværksat en forsøgsplan, der belyser effekten 
af vækstregulering. Se tabel 51. Efterfølgende 
har mange marker ikke udviklet sig så kraftigt. 
Mange vinterhvedemarker er dog blevet slået 
ned af kraftig regn og blæst den �7. juni. I ta-
bel 51 ses resultatet af vækstregulering i seks 
forsøg. Forsøgene er delt op i tre forsøg med 

Tabel 50. Bekæmpelse af hvedegalmyg og bladlus. (E53, E54)

Vinterhvede

Be-
hand- 
lings- 
indeks

Sta-
dium

Fangst af hvedegalmyg i 
feromonfælder inden for 

ca. 1� dage

Pct. 
strå
med 
blad- 
lus

Pct. angrebne 
kerner, 

stadium 77

Hkg kerne
pr. ha

orange-
gule gule Udb. og 

merudb.

Netto- 
mer-

udbyttest. �� st. 59 st. 71 st. 75 st. 71 hvedegalmyg

2007. 6 forsøg 5 fs. 5 fs. 5 fs.
1. Ubehandlet 0 - 0 �7 85� 158� � 0 0 74,0 -
�. 0,� kg Karate �,5 WG 0,67 �1-�� - - - - � 0 0 �,5 1,7
�. 0,� kg Karate �,5 WG 0,67 59 - - - - � 0 0 �,6 1,8
�. 0,� l Mavrik �F 1,00 59 - - - - � - - 1,8 0,6
5. 0,05 l Mavrik �F 0,�5 59 - - - - � - - �,8 �,�
6. 0,� kg Pirimor G 0,80 59 - - - - � - - 1,1 -0,�
7. 0,� kg Karate �,5 WG 0,67 71 - - - - - - - 1,6 0,9
LSD 1-7 1,6
LSD 2-7 ns

2006-2007. 14 forsøg 13 fs. 12 fs.
1. Ubehandlet 0 - 1 �7 688 957 1� - - 73,9 -
�. 0,� kg Karate �,5 WG 0,67 �1-�� - - - - 8 - - �,� 1,�
�. 0,� kg Karate �,5 WG 0,67 59 - - - - 7 - - �,� 1,�
�. 0,� l Mavrik �F 1,00 59 - - - - 5 - - �,0 0,8
5. 0,05 l Mavrik �F 0,�5 59 - - - - 7 - - �,� 1,5
6. 0,� kg Pirimor G 0,80 59 - - - - 8 - - 0,9 -0,�
7. 0,� kg Karate �,5 WG 0,67 71 - - - - 8 - - 1,7 0,9
LSD 1-7 1,0
LSD 2-7 ns

Tabel 51. Vækstregulering i vinterhvede. (E55)

Vinterhvede

Be-
hand-
lings-
indeks

Før høst Hkg kerne
pr. ha

Kar. 
for 

leje-
sæd1)

Strå-
længde, 

cm

Ud-
bytte
og

mer-
udb.

Netto-
mer-
udb.

2007. 3 forsøg med lejesædskarakter over 5 
1. Ubehandlet 0 7 85 85,2 -
�. 1,5 l Cycocel 750

1,5 l Terpal C �,�0 1 77 1,� -1,�
LSD ns

2007. 3 forsøg med lejesædskarakter under 5 
1. Ubehandlet 0 � 76 70,9 -
�. 1,5 l Cycocel 750

1,5 l Terpal C �,�0 � 7� �,8 0,�
LSD 1,4

Led � er behandlet i stadium �0 og i stadium ��-�7.
1) 1-10 skala, hvor 10 = 100 pct. lejesæd.
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meget lejesæd ved høst og tre forsøg med kun 
lidt lejesæd, men der er ingen sammenhæng 
mellem omfanget af lejesæd ved høst og mer-
udbytte for vækstregulering. I de tre forsøg 
med mindst lejesæd er der opnået et lille, men 
sikkert nettomerudbytte, mens der i forsøgene 
med meget lejesæd ikke er opnået rentable 
merudbytter, selv om de to behandlinger med 
vækstreguleringsmidler har reduceret omfan-
get af lejesæd til næsten ingenting.

Lejesæd i hvede. Mange vinterhvedemarker 
er slået ned af kraftig regn og blæst den 27. 
juni. (Foto: Jørgen Ravn, Agrovi).
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Flere gode vårbygsorter at vælge mellem

Fem sorter har i årets landsforsøg med vår-
bygsorter givet � procent i merudbytte i for-
hold til målesortsblandingen. Det er sorterne 
Varberg, Quench og Keops samt nummersor-
terne PF 12079-51 og Br 8125d7. Endnu fire 
sorter, Fairytale, Anakin, Ingmar og Afrodite, 
har givet � procent mere end målesortsblan-
dingen. Quench, Keops og Anakin var også i 
�006 blandt de højestydende sorter.
 Der har i alle sorter været store merudbyt-
ter for bekæmpelse af svampesygdomme. 
Merudbyttet har varieret fra �,7 hkg pr. ha i 
nummersorten Br 81�5d7 og helt op til 17,1 
hkg pr. ha i sorten Quench.
 Prøver fra landsforsøg med vårbygsorter i 
�006 er analyseret for indhold af foderenhe-
der til svin. I �006 blev der høstet det stør-
ste udbytte af foderenheder til svin i sorten 
Quench. Blandt de mest dyrkede sorter har 
Power og Simba givet de største udbytter af 
foderenheder til svin pr. ha.

Ved valg af vårbygsort bør der lægges vægt 
på, hvordan sorten har klaret sig gennem flere 
års afprøvning. I tabel 1 i dette afsnits hvide 
sider er forholdstal for udbytter i de seneste 
fem års landsforsøg med vårbygsorter præ-
senteret.

Vælg en vårbygsort, der

•  har givet et stort udbytte i flere års  
forsøg,

•  er modstandsdygtig over for sygdom-
mene (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.

Ved dyrkning af byg til malt vælges en 
maltbygsort, der er accepteret af handels-
partneren. 

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

Ved dyrkning af vårbyg til fodring af svin er 
også indholdet af foderenheder en væsentlig 
parameter i sortsvalget. Der var godt 700 fo-
derenheder pr. ha i forskel mellem den bedste 
og dårligste vårbygsort i 2006.
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Lille kvælstofbehov i vårbyg i 2007

Den optimale kvælstofmængde i vårbyg med 
forfrugt korn er i gennemsnit af 11 forsøg i 
�007 bestemt til 1�1 kg kvælstof pr. ha. Det 
er 10 kg kvælstof mindre end i de foregående 
fem år. Dette til trods for, at N-min indholdet 
før anlæg af forsøgene har været betydeligt 
lavere end normalt. Udbyttet i forsøgene har 
været på samme niveau, mens proteinindhol-
det har været lidt højere end i de foregående 
år. Der er kun observeret moderat lejesæd i 
forsøgene.

Husdyrgødning til vårbyg har god 
 effekt
I �007 er der ikke opnået merudbytte for at 
placere en lille mængde handelsgødning til 
vårbyg, hvor der i forvejen har været nedfæl-
det svinegylle.
 Der er heller ikke høstet merudbytte for 
svovltilførsel i handelsgødning. Forsøgene er 
anlagt for at undersøge, om man kan realisere 
hele udbyttepotentialet ved at nedfælde gylle, 
eller om man kan øget potentialet yderligere 
ved at placere fosfor og/eller kalium ved så-
ning af vårbyggen.
 Fjerkrægødning, udbragt og nedpløjet forud 
for såning af vårbyg om foråret, har en meget 
stor kvælstofeffekt. Uanset typen af fjerkræ-
gødning kan der forventes en kvælstofvirk-
ning (værdital) på 70 til 80 procent. Samme 
høje kvælstofvirkning kan forventes i andre 
forårssåede afgrøder.

Ikke afgørende forskel på vårbygsor-
ters følsomhed for manganmangel
Tre års forsøg viser, at der ikke er afgørende 
forskel på vårbygsorters følsomhed over for 
manganmangel. Merudbyttet for udsprøjtning 
af mangan har været næsten ens i de forskel-
lige sorter.

God effekt af korsblomstrede efter-
afgrøder
I gennemsnit af tre forsøg er der opnået en 
positiv udbytteeffekt af at nedpløje kors-
blomstrede efterafgrøder forud for vårbyg. 
Derimod er der opnået en negativ virkning på 
udbyttet ved nedpløjning af en efterafgrøde af 
alm. rajgræs forud for vårsæd. Det kan skyl-
des, at nedpløjningen først er sket lige forud 
for såning af vårbyg. De korsblomstrede ef-
terafgrøder har desuden været mest effektive 
til at reducere N-min i jorden om efteråret og 
dermed risikoen for kvælstofudvaskning. 
 Forsøgene med gødskning er nærmere om-
talt i afsnit Gødskning.

Kvælstof til vårbyg

Kvælstofbehovet skal fastsættes ud fra 
jordtype, forfrugt, udbytteniveau og mar-
kens dyrkningshistorie. Ved dyrkning af 
vårbyg til malt bør proteinanalyser fra 
tidligere år inddrages i beregningsgrund-
laget.

•  Tildel handelsgødning før såning.

•  Placer handelsgødning, herunder spe-
cielt kvælstof og fosfor, frem for at 
bredsprede. Herved opnås typisk et 
merudbytte i størrelsesordenen � til 5 
procent.

•  Gylle skal udbringes før såning. Gyllen 
skal straks indarbejdes i jorden. Bedst 
er nedfældning før eller efter pløjning.

•  Pløj fast husdyrgødning ned forud for 
såning om foråret på sandjord (JB 1 til 
�) og eventuelt sidst på efteråret på ler-
jord.

Strategi
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Vårbyg – ukrudt

Beskedne merudbytter

Tørken i april har gjort det vanskeligt at fast-
lægge det optimale tidspunkt for ukrudtsbe-
kæmpelsen i vårbyg, idet en del af ukrudtet 
mange steder ikke var spiret frem i den tørre 
jord, mens den del af ukrudtet, der var spi-
ret sammen med afgrøden, var blevet stadig 
større. Tørken har ført til et tykt vokslag på 
ukrudtsplanterne. Under sådanne forhold har 
det været nødvendigt at hæve doseringen.
 De opnåede merudbytter for ukrudtsbe-
kæmpelse i vårbyg har med omkring � hkg pr. 
ha været forholdsvis beskedne.

Vigtige resultater
En række nye midler har haft god effekt mod 
de ukrudtsarter, der har været på forsøgsarea-
lerne. Se tabel 15.
 I tre forsøg med bekæmpelse af enårig rap-
græs er der opnået interessante og positive 
resultater med en sprøjteteknik, hvor sprøj-
tedouchen er vinklet �5 grader fremad i kør-
selsretningen. Forskellen i effekt med og uden 
vinkling har været statistisk sikker på et af de 
to tidspunkter, hvor effekten er vurderet. Det 
er for tidligt at drage endelige konklusioner, 
men resultaterne er på linje med andre forsøg, 
hvor det er vist, at vinkling af sprøjtedouchen 
kan øge effekten ved bekæmpelse af små 
planter af græsukrudt, så forsøgsarbejdet sø-
ges fortsat.

Kend midlerne
I Planteværn Online – ukrudt finder du blandt 
andet effektprofiler for de aktuelle midler, og 
du kan beregne effekten af dine egne blandin-
ger. Se www.plantevaern-online.dk

Få styr på ukrudtet

Lær dit ukrudt at kende ved marktilsyn 
før sprøjtning og før høst.

På arealer uden sent fremspirende 
ukrudtsarter som snerlepileurt og hanekro 
er det optimalt at bekæmpe ukrudtet, når 
det største ukrudt har to løvblade.

Hvor sent fremspirende ukrudtsarter fore-
kommer, er det bedst at afvente fremspi-
ring af disse, selv om det først fremspi-
rede 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 modvirker du udvikling 
af resistens hos ukrudtet.

Omkring halv normaldosis er oftest øko-
nomisk optimalt og giver tilstrækkelig 
effekt, da veletableret vårbyg er meget 
konkurrencedygtig over for ukrudt.

Vær opmærksom på ”vanskelige” 
ukrudtsarter som gul okseøje, lægejord-
røg og storkenæb. Hvor de forekommer, 
vælges løsninger, der kan bekæmpe dem.

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.

Vårbyg giver normalt ikke enårig rapgræs 
plads til at blive et problem, så behov for 
bekæmpelse af enårig rapgræs i vårbyg 
vil primært opstå, hvor der praktiseres re-
duceret jordbearbejdning. 

Hvor flyvehavre forekommer, kan man 
spare udgiften til en ekstra sprøjtning ved 
at udføre bekæmpelse samtidig med andet 
ukrudt i afgrødens vækststadium 1�-1�, 
hvor flyvehavren vil være spiret frem.

Der er gode muligheder for at bekæmpe 
rodukrudt i vårbyg. Bekæmp det, inden 
der bliver store bestande.

Strategi
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Op til 20 hkg pr. ha i bruttomerudbytte for at 
bekæmpe bygrust

I år har der været kraftige angreb af bygrust 
i mange vårbygmarker. Bygrust er den mest 
tabsvoldende svampesygdom i byg. I årets 
forsøg med meget bygrust er der opnået usæd-
vanligt store merudbytter for svampebekæm-
pelse - op til �0 hkg pr. ha i bruttomerudbytte. 
I forsøgene med mest bygrust har der været 
betaling for den højeste afprøvede indsats, 
det vil sige halv dosis i vækststadium �� (� 
knæ udviklet) efterfulgt af kvart dosis under 
skridning.
 I maltbygforsøgene er nettomerudbytterne 
udregnet ved en maltbygpris på både 165 kr. 
pr. hkg og �00 kr. pr. hkg. En højere kornpris 
forbedrer selvfølgelig værdien af det merud-
bytte, der opnås ved en sprøjtning, men det 
har været de samme strategier, som har været 
mest rentable ved begge kornpriser.
 I maltbygforsøgene med meget bygrust har 
svampebekæmpelse oftest forbedret sorterin-
gen, og i forsøgene med de kraftigste angreb 
er der foruden merudbyttet for sprøjtning 
yderligere opnået en merindtjening på op til 
cirka 700 kr. pr. ha alene som følge af en for-
bedret sortering.
 Svampebekæmpelse har i årets forsøg redu-
ceret omfanget af strånedknækning.
 Årets forsøg har givet anledning til justerin-
ger af svampemidlernes effekt mod bygrust.

Svampebekæmpelse i vårbyg

I vårbyg kan der være behov for op til to 
svampebehandlinger.

Ved lavt smittetryk kan behandling und-
lades.

Ved moderat smittetryk er der ofte behov 
for en enkelt behandling med kvart til 
halv dosis i vækststadium �7 til 59 (fane-
bladet synligt til under 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 højt smittetryk af bygrust har der væ-
ret betaling for en samlet indsats på op til 
trekvart dosis, fordelt på to behandlinger.

Ved højt smittetryk af bygbladplet har to 
behandlinger med kvart dosis oftest været 
bedst.

Strobilurinholdige løsninger anbefales, 
det vil sige Amistar + et andet middel, 
Opera eller Acanto Prima. Sidstnævnte 
anbefales ikke ved meget bygrust.

Mange midler kan anvendes som blan-
dingspartner til Amistar. Vælg blandings-
partner med god effekt mod de fremher-
skende sygdomme.

Er der behov for svampebekæmpelse før 
vækststadium �� (� knæ udviklet), an-
vendes fortrinsvis svampemidler uden 
indhold af strobilurin.

Der er ikke fundet resistens hos bygrust, 
bygbladplet og skoldplet mod strobiluri-
ner. Der kan dog forekomme tilfælde af 
resistens hos bygmeldug mod strobiluri-
ner i nogle marker.

Strategi

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

Følg udviklingen af svampesygdomme 
i sæsonen i Planteavlskonsulenternes 
 Registreringsnet på www. lr.dk/regnet

Læ
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Sortsafprøvning
En væsentlig parameter i sortsvalget i vårbyg 
er et stort og stabilt udbytte. I tabel 1 ses for-
holdstal for udbytte i de seneste fem års lands-
forsøg med vårbygsorter.
 Der har i �007 været 61 sorter i landsfor-
søgene med vårbygsorter. Det er et fald på 
syv sorter i forhold til �006. Der er dog �� 
nye sorter med i �007, som ikke tidligere har 
været med i landsforsøgene, mens kun 1� 
vårbygsorter har været med i landsforsøgene i 
fem år eller mere. Der er således stadig en stor 
interesse for at få afprøvet og at markedsføre 
nye vårbygsorter til dansk landbrug.
 Ligesom sidste år har ni af de ti anlagte for-
søg i den fælles sortsafprøvning givet brugbare 
resultater. Der er som i de seneste år anvendt 
en sortsblanding som målesort. Den har be-
stået af sorterne Power, Anakin, Scandium og 
Hydrogen. I forhold til målesortsblandingen i 
�006 er sorten Otira erstattet af sorten Anakin. 
Udbyttet i målesortsblandingen har i �007 væ-
ret 6�,5 hkg pr. ha. Det er en stigning på �,5 
hkg pr. ha i forhold til udbyttet i �006 og på ni-
veau med de foregående fem års gennemsnit.
 Resultaterne af årets landsforsøg med vår-
bygsorter fremgår af tabel �. Der er i alle for-
søgene sprøjtet mod svampesygdomme. Der 
er anvendt en blanding af Amistar og Folicur 
�50 EC, svarende til et behandlingsindeks på 
0,�5 i alt, svarende til måltallet i Pesticidplan 
�00�-�009. Midlerne er udbragt ad en eller to 
gange.
 Tabel � indeholder udover udbyttet på 
Øerne, Jylland og hele landet også analysere-
sultaterne for råprotein- og stivelsesindholdet 
i det høstede korn. Proteinindholdet i årets 
forsøg ligger 0,5 procentpoint lavere end i 
�006. Stivelsesindholdet ligger i �007 meget 
tæt på sidste års indhold, mens sorteringen 
ligger cirka 0,5 procentenheder højere. Sorte-
ringen, der har stor betydning ved afregning 
af maltbyg, har varieret fra 96 procent kerner 
over �,5 mm i sorten Primadonna til kun 78 
procent kerner over �,5 mm i sorten Medea, 
som også lå lavest i sortering i �006. Forskel-
lene i kvaliteten kan formentlig forklares med 
de forskelle, der har været i vækstforholdene 
mellem de to år.

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

Vårbyg �00� �00� �005 �006 �007

Blanding1) 100 100 100 100 100
Justina 10� 107 10� 98 10�
NFC Tipple 101 105 99 99 101
Simba 10� 105 10� 10� 100
Barabas 10� 107 10� 98 100
Isabella 106 108 101 10� 99
Power 10� 106 10� 101 98
Scandium 105 109 10� 99 95
Prestige 100 97 96 95 95
Marigold 10� 106 100 100 9�
Class 10� 98 95 9� 9�
Hydrogen 10� 101 97 98 9�
Braemar 97 101 97 9� 9�
Sebastian 10� 98 9� 96 91
Keops 111 106 105 10�
Christina 10� 100 98 98
Henley 10� 10� 98 95
Varberg 107 10� 10�
Quench 106 10� 10�
Anakin 10� 10� 10�
Fairytale 10� 10� 10�
Mimer 10� 105 99
Gustav 100 105 98
Vanadium 10� 100 98
Nuevo 101 98
Publican 10� 10� 97
Imidis 10� 101 97
Hatifa 100 99 9�
Afrodite 100 10�
Medea 10� 10�
Marthe 10� 10�
Ingrid 101 100
Mercada 10� 99
Orfeus 101 98
Thorcall 96 98
JB Maltasia 98 97
SB 0�1�6 97 97
Auriga 96 95
Lanfeust 96 91
Br 81�5d7 10�
PF 1�079-51 10�
Ingmar 10�
STRG 01/�10/�1 10�
Styx 101
SJ 0675�� 101
SJ 0561�6 101
LP 1159.�.0� 101
AC 00/7�6/8 101
PF 1�167-55 101
Waldemar 100
INN 0616 100
Pinball 100
Nymfe 99
PF 10018-6� 99
LP 1��6.1.0� 98
Umbrella 98
LP 1�57.�.0� 97
Maltby 97
Troubadour 97
Br 81�5c5 97
INN 061� 96
Chamonix 95
Primadonna 9�

1) 2003: Barke, Otira, Jacinta, Hydrogen; 2004: Barke, Otira, 
Helium, Hydrogen; 2005: Power, Otira, Helium, Hydrogen; 
2006: Power, Otira, Scandium, Hydrogen; 2007: Power, Anakin, 
Hydrogen, Scandium.
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I fem forsøg er sorterne afprøvet med og uden 
svampebekæmpelse. Resultaterne fremgår af 
tabel �. Forsøgene afdækker værdien af sor-
ternes indbyggede resistens mod de svam-
pesygdomme, der har været fremherskende i 
vækståret. Strategien for svampebekæmpelse 
er fastlagt i begyndelsen af maj. På det tids-
punkt kan der gives et bud på, hvilke syg-
domme der i vækstsæsonen vil give de stør-
ste problemer. Generelt set har angrebene af 
svampesygdomme været kraftigere i �007 
end sidste år. Især bygrust har flere steder op-
trådt med kraftige angreb. Det afspejler sig 
også i merudbytterne for svampebekæmpelse, 

der i �007 har været væsentligt større end i de 
foregående år. Se tabel �.
 Det største merudbytte på hele 17,1 hkg pr. 
ha er høstet i sorten Quench. I alle de afprø-
vede sorter har den gennemførte behandling 
været rentabel. Se figur 1.

Foderværdi i vårbygsorter 2006
I årene �00� til �005 blev det i samarbejde 
med Landscentret Svin undersøgt, om der er 
forskelle i indholdet af foderenheder mellem 
forskellige sorter af vinterhvede, vårbyg og 
vinterbyg. I �006 blev der på baggrund af de 
lovende resultater i undersøgelsen analyseret 

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 
�,5 
mm

Mimer  -0,� -1,� -1,0 98 11,� 60,0 8�
Orfeus  -0,� -1,� -1,0 98 11,8 60,7 9�
Thorgall  �,5 -�,8 -1,0 98 11,� 61,� 9�
Power  -6,1 1,� -1,� 98 11,1 6�,� 91
Nuevo  �,1 -�,9 -1,� 98 10,9 6�,1 91
Gustav  -�,� -0,� -1,� 98 11,� 61,� 8�
Christina  �,8 -�,� -1,� 98 11,1 61,7 9�
Vanadium  0,� -�,� -1,� 98 10,8 61,7 87
Umbrella  -1,� -1,5 -1,� 98 11,5 61,6 9�
LP 1��6.1.0� 0,1 -�,1 -1,� 98 11,� 61,1 95
Publican  0,9 -�,9 -1,6 98 11,� 6�,� 95
Troubadour -�,6 -0,� -1,7 97 11,1 61,7 89
Imidis  -�,� -1,6 -1,8 97 10,7 6�,6 9�
JB Maltasia  -0,� -�,5 -1,8 97 11,� 6�,0 91
LP 1�57.�.0� 1,9 -�,8 -1,9 97 11,8 60,5 9�
Br 81�5c5 -0,� -�,9 -�,0 97 11,9 60,� 9�
Azalea 0,9 -�,� -�,0 97 11,� 61,� 9�
Maltby  0,5 -�,6 -�,� 96 10,9 61,9 9�
INN 061�  -1,� -�,� -�,6 96 11,6 61,� 9�
Henley  -0,� -�,� -�,0 95 11,� 61,� 9�
Prestige  -0,5 -�,6 -�,� 95 11,6 61,� 9�
Auriga  -1,� -�,6 -�,5 95 11,8 61,� 9�
Scandium  -5,� -�,6 -�,5 95 10,8 61,� 87
Hatifa  -5,7 -�,6 -�,7 9� 11,6 60,0 79
Primadonna  -1,1 -�,9 -�,7 9� 11,� 61,9 96
Marigold  -1,1 -5,� -�,0 9� 11,8 60,5 91
Class  -0,� -6,1 -�,1 9� 11,7 61,� 95
Hydrogen  -�,9 -5,� -�,5 9� 11,9 61,0 8�
Braemar  -0,6 -6,5 -�,5 9� 11,9 61,1 95
Sebastian -�,� -6,� -5,6 91 11,1 6�,1 9�
Lanfeust  -�,0 -8,0 -6,0 91 11,8 60,6 89
LSD 2,1 3,9 2,3

1) Power, Anakin, Hydrogen, Scandium.

Tabel 2. Landsforsøg med vårbygsorter 
2007, 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 
�,5 
mm

Antal forsøg 3 6 9 9 9 4
Blanding1) 69,1 62,2 64,5 100 11,1 61,9 89
PF 1�079-51  6,8 0,� �,6 10� 11,0 61,6 9�
Varberg  �,1 1,5 �,� 10� 10,6 6�,0 9�
Br 81�5d7 0,� �,5 �,� 10� 11,6 61,7 86
Keops  �,0 �,5 �,� 10� 11,1 61,6 8�
Quench  5,9 0,6 �,� 10� 10,8 6�,6 9�
Fairytale  6,0 0,1 �,1 10� 10,9 6�,� 9�
Anakin  5,� 0,� �,1 10� 10,8 6�,� 9�
Ingmar  0,9 �,5 �,0 10� 11,5 61,� 95
Afrodite  1,� �,1 1,9 10� 10,7 6�,� 9�
STRG 01/�10/�1 �,1 0,1 1,� 10� 11,5 61,1 9�
Medea  1,� 1,� 1,� 10� 11,0 61,� 78
Marthe  �,� 0,6 1,1 10� 11,5 61,5 95
Justina  �,7 0,� 1,0 10� 11,� 61,5 9�
LP 1159.�.0� 1,� 0,� 0,8 101 11,5 61,� 91
NFC Tipple  �,6 -1,0 0,6 101 10,8 61,9 9�
SJ 0561�6  0,� 0,8 0,6 101 11,1 61,7 9�
SJ 0675��  1,0 0,� 0,6 101 10,7 61,5 86
Styx  �,5 -0,7 0,� 101 11,� 61,� 91
PF 1�167-55  �,� -1,0 0,� 101 11,7 60,6 89
AC 00/7�6/8  1,� 0,0 0,� 101 10,9 61,� 89
Pinball 1,7 -0,6 0,� 100 11,0 61,9 9�
Barabas  1,9 -1,1 -0,1 100 11,� 61,5 88
Simba  -�,7 1,0 -0,� 100 11,8 60,� 89
Waldemar  -�,7 1,1 -0,� 100 11,5 60,8 90
Ingrid  �,0 -1,� -0,� 100 11,1 60,8 8�
INN 0616  �,6 -1,7 -0,� 100 11,� 61,9 9�
PF 10018-6� �,� -1,8 -0,5 99 11,1 6�,0 9�
Isabella  -1,6 -0,� -0,6 99 10,8 6�,0 91
Mercada  0,8 -1,� -0,6 99 10,9 61,6 9�
Nymfe  -1,6 -0,5 -0,9 99 11,� 61,� 9�

Tabel 2. Fortsat.
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�� vårbygsorter for indhold af foderenheder. 
Prøverne blev som for vintersædsarterne ud-
taget fra tre lokaliteter, hvor der var opnået 
normale udbytter, dvs. de var ikke stærkt præ-
get af tørke, sygdomme eller tilsvarende. Det 
skulle sikre, at analyserne med størst mulig 
sikkerhed viser reelle forskelle i sorternes 
kvalitet. Der vil også blive analyseret prøver 
fra høst �007. Resultaterne vil blive publice-
ret på LandbrugsInfo, når foderværdianaly-
serne foreligger. Analyseresultaterne for vår-
bygsorterne i høst �006 er præsenteret i tabel 
�. Der har været en forskel på cirka 700 FEsv 
pr. ha mellem de bedste og de dårligste sorter 
i �006.

Supplerende forsøg med vårbygsorter
Der er gennemført i alt �5 supplerende forsøg 
med vårbygsorter i �007. Forsøgene har om-
fattet et udvalg af de sorter, der har været med 
i landsforsøgene. Sorterne i de supplerende 
forsøg er udvalgt af de lokale planteavlskon-
sulenter, og der er enten tale om kendte sorter 
eller nye og lovende sorter.
 I tabel 5 er resultaterne opdelt på Øerne, 
Østjylland og Vestjylland. Ligesom i �006 
ligger forholdstallene for udbytte på lands-
plan meget tæt på dem fra landsforsøgene i 
årets forsøg. Der er ikke noget i resultaterne, 
der peger på, at der er nævneværdige forskelle 

Tabel 3. Vårbygsorter med og uden svampe-
bekæmpelse. (F2) 
A: Uden svampebekæmpelse 
B: 0,2 liter Amistar + 0,15 liter Folicur pr. 
ha eller 0,35 liter Opera pr. ha eller 0,1 li-
ter Amistar + 0,25 liter Folicur ad en til to 
gange. (BI =0,35)

Vårbyg

Procent angreb i A
Udbytte,
hkg kerne 

pr. ha

Merudb. 
for 

svampe-
bekæmp., 
hkg pr. ha

mel-
dug

byg-
rust

byg-
blad-
plet

A B B-A1), �)

Antal forsøg 5 5 5 5 5 5
Blanding�) 0,8 0,� 0,08 56,8 6�,9 8,1
Keops  0,0� 0,8 0,05 56,7 67,8 11,1
Varberg  1� 0,0� 0,09 56,6 67,7 11,1
Quench  0 1 0,08 50,� 67,� 17,1
PF 1�079-51  8 0,� 0,05 59,6 67,� 7,6
Br 81�5d7 0,� 0,� 0,07 6�,� 67,0 �,7
Afrodite  0,07 � 0,08 5�,� 66,9 1�,6
Medea  0 1 0,0� 5�,0 66,8 1�,8
Marthe  0 0,7 0,0� 5�,1 66,8 1�,7
Anakin  0,01 0,� 0,1 57,9 66,7 8,8
Ingmar  0 0,� 0,1 60,8 66,7 5,9
Justina  0 � 0,0� 5�,0 66,5 1�,5
Fairytale  0,8 0,� 0,05 59,� 66,5 7,�
Barabas  0 0,� 0,06 5�,5 66,0 11,5
STRG 01/�10/�1  0,� 0,1 0,0� 58,1 66,0 7,9
Simba  0 0,� 0,05 57,� 65,9 8,7
LP 1159.�.0� 0,01 0,5 0,0� 56,9 65,7 8,8
SJ 0561�6  0,8 0,1 0,07 57,0 65,6 8,6
PF 1�167-55  � 0,� 0,0� 57,� 65,� 8,0
Styx  � 0,� 0,0� 5�,� 65,� 10,8
Pinball 0 � 0,01 50,5 65,� 1�,7
INN 0616  0,01 0,1 0,07 56,� 65,0 8,6
SJ 0675��  0 0,� 0,� 5�,5 6�,9 11,�
AC 00/7�6/8  0,0� 0,9 0,0� 5�,7 6�,8 11,1
NFC Tipple  0,0� 0,1 0,07 57,� 6�,7 7,�
JB Maltasia  0,0� 0,5 0,0� 5�,8 6�,6 10,8
PF 10018-6� � 0,0� 0,1 59,� 6�,6 5,�
Waldemar  8 0,� 0,05 56,1 6�,5 8,�
LP 1�56.1.0� 0 1 0,08 51,5 6�,� 1�,8
Orfeus  0 0,� 0,07 55,5 6�,1 8,6
Mercada  16 0,05 0,0� 5�,0 6�,7 9,7
Isabella  11 0,1 0,0� 5�,0 6�,5 9,5
Publican  0,0� � 0,07 �8,6 6�,5 1�,9
Christina  17 0,1 0,01 50,7 6�,� 1�,7
LP 1�57.�.0� 0 0,� 0,05 5�,8 6�,� 8,5
Thorgall  0 0,� 0,07 5�,7 6�,� 8,6
Nuevo  0 0,� 0,� 5�,7 6�,� 10,5
Br 81�5c5 0,01 0,� 0,1 56,� 6�,� 7,0
Azalea 0,0� 0,7 0,1 5�,� 6�,1 8,7
Gustav  �� 0,1 0,0� 5�,5 6�,0 9,5
Power  � 0,07 0,05 57,0 6�,9 5,9
Imidis  0,05 0,6 0,0� 51,9 6�,9 11,0
Ingrid  0,� 0,5 0,0� 5�,5 6�,9 10,�
Nymfe  17 0,0� 0,09 55,� 6�,9 7,7
Troubadour 0,01 � 0,0� �9,6 6�,9 1�,�
Vanadium  1 0,� 0,0� 51,7 6�,8 11,1
Umbrella  8 0,0� 0,01 56,0 6�,6 6,6
Mimer  0,01 0,� 0,� 5�,6 6�,5 9,9
INN 061�  0 0,5 0,1 5�,1 6�,� 8,�
Prestige  0 0,� 0,1 5�,6 6�,1 7,5
Maltby  10 0,5 0,0� 5�,8 6�,1 8,�

Vårbyg

Procent angreb i A
Udbytte,
hkg kerne 

pr. ha

Merudb. 
for 

svampe-
bekæmp., 
hkg pr. ha

mel-
dug

byg-
rust

byg-
blad-
plet

A B B-A1), �)

Auriga  0 0,1 0,7 5�,1 61,6 7,5
Henley  0 1 0,� �9,0 61,� 1�,�
Class  0 0,� � 5�,� 61,� 7,9
Hatifa  0 0,09 0,09 55,� 61,1 5,7
Braemar  0 0,� 0,07 5�,1 60,8 7,7
Scandium  �0 0,1 0 �9,9 60,6 10,7
Marigold  0 0,1 0,07 5�,7 60,� 5,6
Hydrogen  0,01 0,7 0,05 50,� 60,� 10,0
Primadonna  8 0,06 0,0� 5�,6 59,9 7,�
Sebastian 10 0,� 0,0� �6,7 59,� 1�,5
Lanfeust  � 0,� 0,0� 50,� 58,� 7,8
LSD 2,5 2,5 0,4

1) LSD for vekselvirkning mellem sort og svampebekæmpelse: 4,0.
�) Omkostningen til svampebekæmpelse svarer til 1,7 hkg pr. ha.
�) Power, Anakin, Hydrogen, Scandium .

Tabel 3. Fortsat.
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i, hvordan sorterne klarer sig i de forskellige 
dele af landet.
 I tabel 6 ses resultaterne af de supplerende 
forsøg, opdelt efter forfrugt. Opdelingen viser 
ikke forfrugtens betydning for udbyttet, fordi 
forsøgene er gennemført på forskellige mar-
ker og dermed under forskellige dyrknings-
betingelser. Der er som sidste år ikke noget, 
der tyder på, at nogen af de afprøvede sorter 
er særligt velegnede med forfrugt korn, eller 
at der er sorter, som giver et særligt stort ud-
bytte, hvis de dyrkes med en anden forfrugt 
end korn.
 Tabel 7 viser resultaterne af de otte sup-
plerende forsøg med vårbygsorter, der er gen-
nemført med og uden svampebekæmpelse. 
Den anvendte bekæmpelsesstrategi svarer 
til den, der er anvendt i landsforsøgene. De 
opnåede merudbytter for svampebekæmpelse 
ligger ligesom i landsforsøgene på et noget 
højere niveau end i sidste års forsøg. I de sup-
plerende forsøg er det sorten Keops, der har 
givet det største merudbytte for svampebe-
kæmpelsen i �007.

Vårbygsorternes egenskaber og flere 
års forsøg
Årets registreringer i observationsparceller 
med vårbygsorter fremgår af tabel 8. De data, 
der bringes fra observationsparcellerne, er kun 
et udvalg af de indsamlede data. Der tages så-
ledes kun data med fra observationsparcelste-
der, hvor der er tilstrækkeligt sygdomsangreb 
til at belyse forskelle i sorternes modtagelig-
hed. Metoden sikrer, at det bliver tydeligere, 
hvilke sorter der har en god resistens over for 
de enkelte sygdomme. Det har dog den kon-
sekvens, at sortsforskellene bliver overdrevet, 

ligesom data ikke direkte kan bruges til at be-
skrive sygdomsniveauet i året �007.

Vårbygsorter 2007
med og uden svampebekæmpelse

40 45 50 55 60 65
Hkg pr. ha

Uden svampebekæmpelse
Nettoudbytte i behandlet

Omk. til udbringning
Omk. til svampemidler

1) Power, Anakin, Hydrogen, Scandium

Blanding1)
Keops

Varberg
Quench

PF 12079-51
Br 8125d7

Afrodite
Medea
Marthe
Anakin
Ingmar
Justina

Fairytale
Barabas

STRG
Simba

LP 1159.3.03
SJ 056146

PF 12167-55
Styx

Pinball
INN 0616
SJ 067534

AC 00/736/8
NFC Tipple
JB Maltasia

PF 10018-64
Waldemar

LP 1456.1.02
Orfeus

Mercada
Isabella

Publican
Christina

LP 1457.2.03
Thorgall

Nuevo
Br 8145c5

Azalea
Gustav
Power
Imidis
Ingrid

Nymfe
Troubadour

Vanadium
Umbrella

Mimer
INN 0612

Prestige
Maltby
Auriga
Henley

Class
Hatifa

Braemar
Scandium
Marigold

Hydrogen
Primadonna

Sebastian
Lanfeust

70

Figur 1. Udbytte og merudbytte i vårbygsorter 
med og uden svampebekæmpelse. Den lyse-
blå bjælke viser udbyttet uden svampebekæm-
pelse. Den samlede flerfarvede bjælke viser 
udbyttet med svampebekæmpelse. Den røde 
del af bjælken viser udgiften til svampemid-
ler, den gule del af bjælken viser udgiften til 
udsprøjtning ved en pris på 65 kr. pr. ha. Den 
mørkeblå del af bjælken viser nettoudbyttet.
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Der har i �007 kun været to dages forskel på 
modenhedstidspunktet. I alt otte sorter har 
været lige tidlige, mens den sildigste i �007 
har været sorten Nymfe. Der er konstateret en 
del lejesæd i observationsparcellerne med vår-
byg. Mindst tendens til lejesæd er fundet i sor-
ten Thorgall med karakteren 0,�, mens højeste 
karakter på 7,� er givet til sorten Varberg. Det 
har således i modsætning til tidligere år været 
muligt at påvise store sortsforskelle i denne 
egenskab. Strålængden har varieret fra 5� cm 
i sorten Gustav til 70 cm i sorten Ingmar. 

Karaktererne for nedknækning af aks og strå 
er korrigeret for forskelle i sorternes mod-
ningstidspunkt. Der er i alle sorter registreret 
tendens til nedknækning af aks. Højeste ka-
rakter på 8,0 for nedknækning af aks er givet 
til sorten Sebastian. I seks sorter er der ikke 
set tendenser til nedknækning af strået, mens 
der i sorten Afrodite er givet karakteren 7,0 
for denne egenskab.
 Der er igen i år registreret stor forskel i 
modtageligheden for meldug. Der er således 
ikke fundet så meget som spor af meldug i 15 

Tabel 4. Vårbygsorternes rangering i forhold til udbyttet af foderenheder, FEsv pr. ha, lands-
forsøg 2006

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) 105,� 10�,9 11,7 61,� 100 60,0 6.�18 6.�9�
Quench 107,7 107,1 11,� 6�,� 10� 6�,7 6.75� 6.715
Varberg 107,� 106,6 11,� 61,5 10� 6�,1 6.66� 6.6�0
Anakin 106,� 105,6 11,6 61,7 10� 6�,7 6.659 6.6�1
Marthe 108,5 107,5 1�,� 61,6 10� 61,1 6.6�9 6.568
Mercada 107,6 106,8 11,� 61,6 10� 61,5 6.617 6.568
Medea 105,9 105,� 11,7 60,9 10� 6�,� 6.598 6.566
Isabella 106,7 106,� 11,� 6�,� 10� 61,7 6.58� 6.559
Publican 107,5 106,6 11,8 61,9 10� 61,1 6.568 6.51�
Gustav 10�,5 10�,� 11,8 61,� 105 6�,1 6.5�1 6.5�5
Fairytale 106,0 105,5 11,5 6�,� 10� 61,6 6.5�0 6.�99
Keops 10�,� 10�,� 11,7 60,9 105 6�,1 6.5�5 6.518
Afrodite 108,� 107,5 11,6 61,8 100 60,1 6.515 6.�61
Power 107,0 106,� 11,6 61,8 101 60,8 6.506 6.�69
Orfeus 107,0 106,� 11,8 61,6 101 60,7 6.�95 6.�58
Mimer 10�,8 10�,8 11,6 60,9 105 6�,0 6.�76 6.�76
Ingrid 105,9 105,� 11,� 61,6 101 60,8 6.��9 6.�08
Simba 10�,� 10�,1 1�,0 60,9 10� 6�,� 6.��9 6.���
Barabas 108,1 107,� 11,8 61,6 98 59,1 6.�89 6.��6
Imidis 105,5 105,1 11,� 6�,� 101 60,5 6.�8� 6.�59
Scandium 106,7 106,� 11,� 61,9 99 59,6 6.�59 6.��0
Hydrogen 108,0 107,� 1�,1 61,� 98 58,7 6.��0 6.�9�
Henley 106,7 106,1 11,7 61,� 98 59,1 6.�06 6.�71
Marigold 10�,7 10�,� 11,6 61,� 100 60,0 6.�8� 6.�6�
Vanadium 10�,� 10�,0 11,1 61,9 100 60,1 6.�68 6.�50
CSBC-6569-� 106,� 105,5 11,9 61,� 98 59,0 6.�66 6.��5
Cicero 107,8 106,8 11,9 61,6 97 58,1 6.�6� 6.�05
Otira 10�,� 10�,8 11,9 60,6 100 59,9 6.��� 6.�18
Smilla 10�,9 10�,9 11,9 60,9 100 59,9 6.��� 6.���
Madeleine 10�,0 10�,0 11,� 61,5 100 59,8 6.�19 6.�19
Lanfeust 107,5 106,8 1�,0 60,9 96 57,7 6.�0� 6.16�
Nathalie 106,� 105,7 1�,1 61,� 97 58,� 6.19� 6.15�
Christina 105,6 105,� 11,9 61,7 98 58,6 6.188 6.171
Justina 10�,8 10�,6 1�,1 60,9 98 59,0 6.18� 6.171
Kulstof 10�,6 10�,� 1�,0 60,6 98 59,1 6.18� 6.170
Connexion 107,5 106,6 11,9 61,� 95 57,� 6.1�9 6.098
Westminster 107,� 106,� 11,7 61,8 95 56,9 6.100 6.0�8
Braemar 107,5 106,9 1�,� 61,1 9� 56,7 6.095 6.061
Prestige 106,� 105,8 1�,0 61,� 95 57,1 6.06� 6.0�1
Troon 107,8 106,9 1�,� 60,9 9� 56,� 6.058 6.008
Class 107,� 106,6 1�,1 61,1 9� 56,� 6.057 6.01�
Auriga 10�,8 10�,� 1�,1 61,1 96 57,7 6.0�7 6.0��
LSD ns ns

1) Power, Otira, Scandium, Helium.
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af sorterne, mens der er registreret 1� procent 
dækning med meldug i sorten Gustav, der 
også var hårdest ramt i observationsparcel-
lerne sidste år. Der har som i landsforsøgene 
været kraftige angreb af bygrust i observa-
tionsparcellerne i �007. Angrebsgraden har 
således varieret fra karakteren 0,8 procent i 
nummersorterne PF 1�079-51 og PF 1�167-
55 og helt op til over �0 procent dækning i 
sorterne Publican, Quench, Troubadour og 
Henley. I fem af sorterne er der ikke registre-
ret angreb af bygbladplet, mens den højeste 
angrebsgrad for bygbladplet er registreret i 
sorten Charmonix med 11 procent dækning. 
Endelig er der registreret forholdsvis stor for-
skel mellem sorterne i modtageligheden for 
Ramularia. Laveste angrebsgrad er observeret 
i sorten Ingrid og nummersorten PF 1�167-

Tabel 5. Vårbygsorter, supplerende forsøg 
med svampebekæmpelse 2007. (F3, F4)

Vårbyg

Udbytte i hkg pr. ha og forholdstal

Øerne Øst-
jylland

Vest-
jylland Jylland Hele 

landet

Antal forsøg 5 3 3 8 13
Blanding1), hkg kerne 
pr. ha 58,7 60,1 49,4 55,8 56,9
Blanding1) 100 100 100 100 100
Quench 10� 106 106 10� 10�
Scandium 101 9� 100 98 99
Henley 9� 98 99 98 96
Prestige 90 95 10� 98 95
Publican 95 101 101 99 97
Power 97 10� 10� 10� 100
Class 91 98 99 98 95
LSD (forholdstal) 2,6 3,8 ns ns 2,3

Antal forsøg 5 2 4 7 12
Blanding1), hkg kerne 
pr. ha 58,9 58,6 49,8 54,0 56,1
Blanding1) 100 100 100 100 100
Barabas 100 95 9� 95 97
Varberg 10� 108 10� 105 105
Keops 106 106 105 10� 10�
Simba 101 99 10� 100 100
Marigold 95 90 97 9� 9�
Anakin 101 97 10� 100 100
Mimer 98 99 96 96 97
LSD (forholdstal) 2,3 ns ns 3,7 2,3

1) Power, Anakin, Scandium, Hydrogen.

Tabel 6. Vårbygsorter 2007, 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 6 3 4
Blanding1) 58,0 100 59,3 100 53,4 100
Quench �,6 10� 0,� 101 0,� 101
Scandium -1,� 98 0,9 10� 0,0 100
Henley -1,9 97 -�,� 95 -�,0 9�
Prestige -�,8 95 -�,� 9� -�,0 9�
Publican -1,6 97 -1,6 97 -1,1 98
Power 0,7 101 -�,5 96 1,6 10�
Class -�,0 97 -�,9 95 -�,� 9�
LSD ns ns 3,6

Antal forsøg 5 4 3
Blanding1) 55,0 100 57,6 100 55,9 100
Barabas -�,0 96 -0,� 99 -�,� 9�
Varberg �,5 105 �,5 108 0,7 101
Keops �,6 105 1,9 10� 1,1 10�
Simba 1,0 10� 0,7 101 -1,7 97
Marigold -�,� 9� -�,7 95 -�,7 9�
Anakin -1,1 98 1,6 10� 0,6 101
Mimer -1,1 98 -1,� 98 -�,� 9�
LSD 2,6 ns ns

1) Power, Anakin, Scandium, Hydrogen.

Tabel 7. Vårbygsorter, supplerende forsøg med 
og uden svampebekæmpelse 2007. (F7, F8) 
A: Uden svampebekæmpelse 
B: 0,2 liter Amistar + 0,15 liter Folicur pr. 
ha eller 0,35 liter Opera pr. ha eller 0,1 li-
ter Amistar + 0,25 liter Folicur ad en til to 
gange. (BI =0,35)

Vårbyg

Procent dækning
i A

Udbytte,
hkg kerne

pr. ha

Merudbytte 
for svampe- 
bekæmpelse, 
hkg pr. ha,

B-A

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug A B Brutto Netto

4 forsøg
Blanding1) � 5 0,� 5�,9 60,1 7,� 5,7
Quench � 8 0 �9,8 61,� 11,� 9,9
Scandium � � 5 50,� 60,� 10,0 8,5
Henley � 7 0 �6,9 56,1 9,� 7,7
Prestige 5 � 0 �9,1 5�,9 �,8 �,�
Publican � 8 0 �7,8 57,� 9,5 8,0
Power � � 1 5�,9 58,9 6,0 �,5
Class � � 0 50,� 5�,9 �,5 �,0
LSD 2,2 2,2 1,1

4 forsøg
Blanding1) � 5 0,� 51,� 59,6 8,� 6,8
Barabas � 5 0 �8,8 57,8 9,0 7,5
Varberg � � 5 55,0 6�,6 7,6 6,1
Keops � 6 0 51,5 6�,6 1�,1 10,6
Simba 5 � 0 51,9 6�,5 10,6 9,1
Marigold � 5 0 51,� 56,8 5,6 �,1
Anakin � 7 0 51,� 59,9 8,6 7,1
Mimer 5 � 0 �8,0 57,� 9,� 7,7
LSD 2,5 2,5 1,3

1) Power, Anakin, Scandium, Hydrogen.
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Tabel 8. Vårbygsorternes egenskaber 2007

Vårbyg

Observationsparceller �007 Beskrivende Sortsliste 
�0071)

Dato 
for 

moden-
hed

Strå-
læng-

de, 
cm

Kar. 
for

leje-
sæd1)

Karakter for 
nedknækning af �) 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

byg-
blad-
plet

Ra-
mu-
laria

Antal forsøg 2 7 8 2 2 16 15 8 11
Blanding�) �1/7 59 � �,0 �,5 0,8 �,9 0,� 8
AC 00/7�6/8 �1/7 58 �,1 �,0 �,5 0,01 1� 0,01 9
Afrodite �0/7 68 6,� 6,0 7,0 0,01 18 0,01 9 Nej
Anakin �1/7 6� 1,6 1,5 �,5 0 10 0,8 15 Ja 9
Auriga �1/7 66 � �,5 �,5 0 �,1 8 15
Barabas �1/7 6� 1,8 �,5 0,0 0,01 8 0,01 7 Nej Mlo 6
Br 81�5d7 �1/7 6� �,9 �,5 6,5 0,06 �,1 �,5 �,� Nej
Br 81�5c5 �1/7 69 �,� �,0 �,0 0,0� �,� 1,9 10
Braemar �1/7 65 0,8 1,5 1,0 0,01 6 0,0� 1� Mlo
Chamonix �1/7 6� 0,� 7,0 1,5 0,01 6 11 7 Nej 7 7 �
Christina �1/7 6� 0,7 �,5 0,0 10 8 1 7 Ar,U�
Class �1/7 61 0,6 5,0 0,5 0,0� 9 9 1� Ja Mlo 7 7 �
Fairytale �1/7 67 0,7 1,5 0,0 0,9 1,9 0,01 �,1 Nej 5 8 �
Gustav �1/7 5� �,7 1,0 0,0 1� �,� 0 1,8 Ri,IM9,Hu
Hatifa �1/7 65 �,9 �,5 1,5 0,01 � 1,� �� Nej Mlo 7
Henley �1/7 68 1,� �,5 0,5 0,01 �� 0,9 9
Hydrogen �1/7 61 1,7 �,5 �,0 0 8 0,9 �0 Ja Mlo 5
INN 061� �1/7 61 �,� �,0 �,5 0 11 0,7 18
INN 0616 �1/7 6� 0,8 �,5 1,5 0,0� �,7 0,1 1�
Imidis �1/7 56 �,� �,0 0,5 0,01 10 0,0� 7 Nej Mlo 7
Ingmar �1/7 70 6,� �,0 5,0 0,0� 6 0,5 11
Ingrid �0/7 58 �,8 1,5 0,0 0,7 7 0,� 1,5 Nej
Isabella �1/7 6� �,9 5,0 1,5 6 6 0,01 �,9 Nej St1,Ri,La 6 7 �
JB Maltasia �0/7 61 �,5 �,0 �,5 0,01 11 0,� 1�
Justina �1/7 65 0,8 �,0 �,0 0 19 0,01 �7 Nej Mlo 6
Keops �1/7 55 �,1 1,0 0,0 0,01 17 0,� 19 Ja Mlo 7
LP 1159.�.0� �1/7 6� �,6 1,5 �,0 0,01 11 0 11 Ja
LP 1��6.1.0� �1/7 6� �,1 �,0 �,5 0 �0 1,1 9 Nej
LP 1�57.�.0� �1/7 65 �,6 1,0 �,0 0,01 9 0,09 9 Ja
Lanfeust �1/7 65 �,6 1,0 �,5 5 �,� 0,01 �9 Nej 6 6 5
Maltby �1/7 6� 1,6 �,0 1,5 �,� 1,1 0,01 6
Marigold �1/7 61 0,� �,5 1,0 0,01 �,� 0,� 7 Ja Mlo 7
Marthe �0/7 66 �,7 �,0 �,0 0 1� 1 7
Medea �0/7 61 �,6 �,0 �,5 0 17 0,06 15 Ja
Mercada �0/7 6� 6,8 6,5 �,0 7 � 0,01 1,6
Mimer �1/7 60 �,9 �,0 0,5 0,08 5 6 �,� Ja Ri,Tu�,La 6
NFC Tipple �1/7 58 0,9 �,5 0,5 0,� �,1 0,1 7 Ja Ri,IM9,Hu 7 7 �
Nuevo �1/7 6� 0,� 1,5 1,0 0 1� � 17 Nej
Nymfe 1/8 66 6 �,5 �,0 8 �,1 0,01 �,� Nej
Orfeus �1/7 6� 5,6 �,5 �,0 0 11 0,8 15 Ja
PF 10018-6� �1/7 68 �,1 �,5 �,5 1,� 1,� 0,8 �,7
PF 1�079-51 �1/7 6� 1,6 7,0 1,5 6 0,8 0,01 1,8 Ja
PF 1�167-55 �1/7 60 �,5 �,0 1,5 �,� 0,8 0,01 1,5 Nej
Pinball �1/7 6� �,1 5,5 �,5 0 �0 0,1 8 Nej
Power �1/7 61 7 �,0 �,5 1,5 � 0,0� �,� Ja St1,Ri,La 6 8 �
Prestige �1/7 6� 1,� 6,5 0,5 0,01 7 � 17 Ja Mlo 8 7 �
Primadonna �1/7 68 0,8 �,0 �,5 6 �,� 0,06 5
Publican �1/7 6� 1 �,0 1,5 0 �� 0 1� Ja Mlo 7 7 �
Quench �1/7 60 0,7 �,0 0,5 0 �1 0,1 �0 Ja Mlo 6 8 �
SB 0�1�6 �1/7 59 0,� �,5 0,5 0 9 �,5 15
SJ 0561�6 �0/7 6� �,� �,0 �,0 0,6 �,� 0,08 � Ja
SJ 0675�� �1/7 59 �,� �,0 1,0 0 8 1,7 6 Nej
STRG 01/�10/�1 �1/7 6� 1 6,0 1,0 0,� 1,9 0,01 �,9 Nej
Scandium �1/7 61 � �,5 1,5 9 � 0 �,� Nej 1-B-5� 5 8 �
Sebastian �1/7 55 0,8 8,0 1,0 8 7 0 �,� Ja Ar 6 7 �
Simba �1/7 59 �,5 �,5 �,0 0,01 �,� �,1 16 Ja Mlo 6
Styx �1/7 65 �,� 5,0 1,5 � 7 0,06 �,6 Nej
Thorgall �1/7 6� 0,� �,0 1,0 0,01 6 1,5 17
Troubadour �0/7 6� 6,7 �,5 5,5 0,01 �1 0,7 7 Ja

fortsættes
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55, mens de kraftigste angreb er registreret i 
sorten Lanfeust med �9 procent dækning.

I �1 af de afprøvede sorter er der dokumente-
ret resistens mod havrecystenematoder. Det er 
en væsentlig egenskab i sædskifter, hvor der 
dyrkes meget korn og/eller majs.
 Yderste til højre i tabel 8 findes resultater 
for kornvægt, ekstraktudbytte og viskositet 
for de �5 af de afprøvede sorter, der er op-
taget på den Beskrivende Sortsliste for korn, 
bælgsæd og olieplanter i Danmark. For malt-
bygsorter gælder det, at de blandt andet helst 
skal kombinere et højt ekstraktudbytte og en 
lav viskositet.
 Udbytte og udbyttestabilitet gennem flere år 
er en vigtig egenskab ved valg af vårbygsort. 
I tabel 9 præsenteres det gennemsnitlige for-
holdstal for udbytte igennem de seneste fem 
år, hvilket er et godt mål for udbyttestabilite-
ten. Der er ved beregningen af forholdstallene 
for flere års forsøg ikke taget hensyn til, hvor 

Vårbyg

Observationsparceller �007 Beskrivende Sortsliste 
�0071)

Dato 
for 

moden-
hed

Strå-
læng-

de, 
cm

Kar. 
for

leje-
sæd1)

Karakter for 
nedknækning af �) 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

byg-
blad-
plet

Ra-
mu-
laria

Umbrella �1/7 6� �,� �,5 1,5 �,� �,� 0,01 �,8 Ja 5 5 �
Vanadium �0/7 56 �,5 �,0 0,0 �,� 10 0,� 1� Nej 1-B-5� 6 8 �
Varberg �1/7 6� 7,� 5,5 0,5 5 � 0,08 �,7 Nej Ar,La 9 6 6
Waldemar �1/7 57 �,� �,0 1,0 �,� �,1 0,� �,1

1) Karakter 1-9, 1 = lav værdi. �) Karakter 0-10, 0 = ingen nedknækning eller lejesæd. �) Power, Anakin, Hydrogen og Helium.

Tabel 8. Fortsat.

Tabel 9. Forholdstal for udbytte i vårbygsor-
ter, landsforsøg, gennemsnit af to til fem år

Vårbyg �00�-�007 �00�-�007 �005-�007 �006-�007

Blanding1) 100 100 100 100
Simba 10� 10� 10� 10�
Isabella 10� 10� 101 101
Justina 10� 10� 101 100
Barabas 10� 10� 100 99
Power 10� 10� 100 100
Scandium 10� 10� 99 97
NFC Tipple 101 101 100 100
Marigold 101 100 98 97
Hydrogen 98 97 96 96
Braemar 97 96 95 9�
Prestige 97 96 95 95
Class 97 95 9� 9�
Sebastian 97 95 9� 9�
Keops 107 105 105
Christina 100 99 98
Henley 100 98 97
Quench 105 10�
Fairytale 10� 10�
Anakin 10� 10�
Mimer 10� 10�
Afrodite 10� 10�
Gustav 101 10�
Publican 101 100
Imidis 100 99
Vanadium 100 99
Hatifa 98 97
Varberg 10�
Medea 10�
Marthe 10�
Mercada 101
Ingrid 101
Orfeus 100
JB Maltasia 98
SB 0�1�6 97
Thorgall 97
Auriga 96
Lanfeust 9�

1)  2003: Barke, Otira, Jacinta, Hydrogen; 2004: Barke, Otira, 
Helium, Hydrogen; 2005: Power, Otira, Helium, Hydrogen; 
2006: Power, Otira, Scandium, Hydrogen; 2007: Power, Anakin, 
Scandium, Hydrogen.

Tabel 10. Vårbygsorter, der har dækket over 
1 procent af vårbygarealet. Tabellen viser 
sorternes procentandel af den solgte udsæd

Høstår �00� �00� �005 �006 �007

Simba 10 19 �1 �6
Power � 9 17 �5
Prestige 19 �5 16 9 9
Scandium � 6
Class 7 6 6
Barabas 5 5
Marigold �
Smilla � � �
Braemer �
Keops �
Henley �
NFC Tipple �
Sebastian � � � �
Auriga 1
Justina 1 � 1
Andre sorter 81 59 �� �� 6
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mange forsøg sorten har deltaget i det enkelte 
år.
 Det danske areal med vårbyg er faldet lidt 
til cirka �60.000 ha. Der er dog stadig stor in-
teresse for markedsføring og salg af vårbyg-
sorter. I tabel 10 ses de 15 vårbygsorter, der 
har udgjort mere end 1 procent af udsædsalget 
af vårbygsorter til høst �007. Maltbygsorterne 
udgør cirka �5 procent af den solgte udsæd i 
�007. Det er cirka samme andel som i �006.

Dyrkning af maltbyg på arealer med et 
højt udbyttepotentiale
I visse områder af landet har der i de senere 
år været problemer med at producere maltbyg 
med et tilstrækkeligt højt indhold af protein. 
Problemerne har især været knyttet til arealer, 
hvor der høstes et stort udbytte, hvor der ikke 
tilføres husdyrgødning i sædskiftet, og hvor 
vårbyggen følger efter sukkerroer.
 Med det formål at belyse, om man via en 
målrettet dyrkningsteknik, udsædsmængde, 
kvælstofmængde og tildelingsstrategi kan øge 
chancen for at producere maltbyg med et til-

strækkeligt højt proteinindhold, blev der i for-
året �00� startet en ny forsøgsserie, hvor disse 
dyrkningsfaktorer kombineres med forskelli-
ge mængder svovl. Der er en formodning om, 
at svovlmængden kan påvirke maltningskva-
liteten.
 Der er gennemført fire forsøg i 2007. Re-
sultaterne fremgår af tabel 11.
 Selv om udbyttet i de fire gennemførte 
forsøg er lidt større end sidste år, er udbyt-
teniveauet skuffende, især i de to forsøg på 
Sjælland. I gennemsnit er der kun høstet cirka 
60 hkg pr. ha. Det skuffende udbytte viser sig 
også ved et højt proteinindhold i de to sjæl-
landske forsøg. Det har i det ene af forsøgene 
således kun været muligt at producere malt-
byg med under 1� procent protein i forsøgs-
leddene med reduceret kvælstoftildeling. 
 Ligesom det var tilfældet i det seneste par 
års forsøg, er der i �007 set en tendens til et 
lidt større antal grønskud i de forsøgsled, hvor 
gødningen er tilført ad flere gange, og den sid-
ste del af kvælstofmængden først er tilført i 
vækststadium ��. Samtidig er der som tidli-

Tabel 11. Dyrkning af maltbyg på jorder med højt udbyttepotentiale. (F9)

Behandling A B C D E F G

Udbringning af gødning1) B B B B P P + B P + B

Kg N pr. ha i �1-�-10 ved såning 117 157�) 77 77 117 77 117�)

Kg N i NS ��-7 pr. ha st. �� �0 �0

Kg S pr. ha �0 �1 1� �� �0 �� �0

Gennemsnit 4 forsøg Udbytte, hkg pr. ha
175 spiredygtige kerner pr. m� 59,1 59,1 57,7 59,� 6�,0 60,5 60,8
�50 spiredygtige kerner pr. m� 58,9 58,� 57,9 60,� 61,1 61,6 6�,9
��5 spiredygtige kerner pr. m� 57,7 55,6 58,7 60,� 6�,5 61,0 61,7
LSD 1 ns
LSD 2 2,0

Grønskud pr. m2

175 spiredygtige kerner pr. m� 6� 91 �8 79 �9 76 �0
�50 spiredygtige kerner pr. m� 5� 66 �5 81 5� 6� ��
��5 spiredygtige kerner pr. m� �9 7� �6 65 �� 6� �9

Aks pr. m2

175 spiredygtige kerner pr. m� 6�1 575 611 680 668 670 6�8
�50 spiredygtige kerner pr. m� 598 661 670 669 7�5 7�6 690
��5 spiredygtige kerner pr. m� 71� 7�1 65� 69� 7�� 7�6 686

Procent råprotein
175 spiredygtige kerner pr. m� 11,� 1�,5 10,8 11,5 11,1 11,5 11,�
�50 spiredygtige kerner pr. m� 11,5 1�,6 10,� 11,5 11,0 11,� 11,0
��5 spiredygtige kerner pr. m� 11,5 1�,� 10,� 11,6 10,9 11,� 10,9

Sortering, procent kerner over 2,5 mm
175 spiredygtige kerner pr. m� 90 86 90 89 90 89 89
�50 spiredygtige kerner pr. m� 88 85 91 9� 88 87 88
��5 spiredygtige kerner pr. m� 91 8� 90 86 87 87 87

1) B: Bredspredt gødning, P: Placeret gødning ved såning. �) Heraf �0 kg N pr. ha i NS ��-7 udspredt ved såning. 
�) 80 kg N pr. ha, placeret ved såning, �0 kg N pr. ha i svovlsur ammoniak, udspredt ved såning.
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gere år en tendens til, at der er flest grønskud 
efter den mindste udsædsmængde. 
 Der er igen i �007 høstet det største netto-
udbytte ved en udsædsmængde svarende til 
�50 spiredygtige kerner pr. m�. Nettoudbyttet 
er størst, hvor gødningen er placeret. De eks-
tra �0 kg kvælstof pr. ha i forsøgsled B har i 
tre ud af de fire forsøg resulteret i proteinpro-
center på over 1�, hvilket betyder, at kornet 
afregnes som foderbyg. De gennemførte for-
søg tyder derfor på, at man under de skitse-
rede forhold skal så �50 spiredygtige kerner 
pr. m� og placere gødning ved såning.
 Forsøgsserien med dyrkning af maltbyg på 
arealer med højt udbyttepotentiale er nu af-
sluttet.

Udbytte mod nye mål, vårbyg
I foråret �005 blev der startet en ny forsøgs-
serie under overskriften: ”Udbytte mod nye 
mål”. Formålet med serien er at belyse, hvilke 
udbytter der kan nås via en optimal kombi-
nation af alle indsatsfaktorer ved dyrkning af 
vårbyg. Der er gennemført tilsvarende forsøg 
i vinterbyg og vinterhvede. I årets forsøg er 
der ændret en smule på dyrkningsstrategierne 
i forhold til sidste år. Målet med ændringerne 
er nemmere at kunne adskille strategier og ef-
fekten af indsatsfaktorerne fra hinanden. Der 
er i �007 afprøvet fem strategier med gradvis 
aftagende dyrkningsintensitet i de to sorter 
Power og Marigold. Sorten Power er valgt på 
grund af et højt udbyttepotentiale, mens Ma-
rigold er valgt på grund af de gode resistens-
egenskaber i sorten. Marigold anvendes også i 

strategi 11, den såkaldte ”Discountdyrkning”, 
hvor der er sparet mest muligt på indsatsfakto-
rerne. De i alt 11 strategier i ”Vårbygudbytte 
mod nye mål �007” fremgår af tabel 1�.
 I strategi 1 og 6 (udbyttemaksimering + 
ekstra kvælstof) satses der alene på at nå et 
stort udbytte i hkg pr. ha samtidig med, at der 
tildeles ekstra kvælstof. Der gødes med �0 
kg kvælstof pr. ha over N-min anbefalingen, 
der sprøjtes tre gange med 1 kg Nutrimix (mi-
kronæringsstoffer) pr. ha, og der sprøjtes to 
gange mod svampesygdomme med høj dosis 
for effektivt at sikre sorterne mod angreb af 
sygdomme, der kan begrænse udbyttet. For-
målet med strategi 1 og 6 er at belyse udbyt-
tepotentialet i sorterne Power og Marigold i 
Danmark.
 I strategi � og 7 (udbyttemaksimering, hkg 
pr. ha) satses der alene på at nå et stort udbytte 
i hkg pr. ha. Der sprøjtes med mikronærings-
stoffer og sprøjtes to gange mod svampesyg-
domme med samme doser som i strategi 1 og 
6. Den eneste forskel er, at der i strategi � og 7 
gødskes efter N-min anbefalingen. Strategi � 
og 7 kan i sammenligning med strategi 1 og 6 
give et bud på merværdien af at tildele ekstra 
kvælstof i de to sorter. 
 I strategi � og 8 (N-min + fuld svampebe-
kæmpelse) undersøges det, om udbyttet kan 
øges ved at tildele mikronæringsstoffer. Den 
eneste forskel på strategi � og 8 i forhold til 
strategi � og 7 er, at der ikke tildeles mikro-
næringsstoffer via Nutrimix. Svampebekæm-
pelse og kvælstofmængden er den samme 
som i strategi � og 8.

Tabel 12. Behandlinger i forsøg med Vårbygudbytte mod nye mål. (F10)

Strategi 1 � � � 5 6 7 8 9 10 11

Betegnelse Ekstra N Udb. 
maks.

N-min 
+ fuld 

svampe-
bek.

N-min + 
optimum 
svampe-

bek.

N som 
norm Ekstra N Udb. 

maks.

N-min 
+ fuld 

svampe-
bek.

N-min + 
optimum 
svampe-

bek.

N som 
norm

Discount-
dyrkning

Sort Power Power Power Power Power Marigold Marigold Marigold Marigold Marigold Marigold
Spiredygtige kerner pr. m� �50 �50 �50 �50 �50 �50 �50 �50 �50 �50 �00
Kvælstofniveau Norm + 

�0 kg N N-min N-min N-min Norm
Norm + 
�0 kg N N-min N-min N-min Norm Norm

Kvælstof kg N 160 1�� 1�� 1�� 119 160 1�� 1�� 1�� 119 119
Mikronæringsstoffer Nutrimix 

� gange 
1 kg/ha

Nutrimix 
� gange 
1 kg/ha Ingen Ingen Ingen

Nutrimix 
� gange 
1 kg/ha

Nutrimix 
� gange 
1 kg/ha Ingen Ingen Ingen Ingen

Svampebekæmpelse, BI 1,00 1,00 1,00 0,�5 0,�5 1,00 1,00 1,00 0,�5 0,�5 0,00
Antal behandl. mod svampe �,00 �,00 �,00 �,00 �,00 �,00 �,00 �,00 1,00 1,00 0,00

Marigold: Meldugresistens (Mlo), god resistens mod bygbladplet og skoldplet, bygrustmodtagelig. Power: Meldug- og bygbladpletmodtage-
lig, svagt modtagelig for bygrust og skoldplet. 
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I strategi � og 9 (N-min + optimal svampe-
bekæmpelse) undersøges det, om der er øko-
nomi i at bekæmpe svampesygdomme med 
en tilpasset dosering, der er fastlagt under 
hensyntagen til de to sorters resistensprofil. 
Kvælstofmængderne er de samme som i stra-
tegierne � og 8 for de to sorter.
 I strategi 5 og 10 (kvælstof som norm) 
tildeles en kvælstofmængde, der svarer til 
Plantedirektoratets norm for den pågældende 
afgrøde og mark. Indsatsen med svampemid-
ler svarer til den anvendte i henholdsvis stra-
tegi � og 9.

Tabel 13. Vårbygudbytte mod nye mål. (F10)

Vårbyg
Brutto-
udbytte, 

hkg pr. ha

Brutto-
udbytte, 
kr. pr. ha

Kg N pr. ha

Udgifter, kr. pr. ha
Netto-

udbytte, 
kr. pr. haudsæd kvælstof svampe-

midler

mikronæ-
rings-
stoffer

udsprøjt-
ning/spred-

ning

7 forsøg
Strategi 1 5�,� 7.196 160 ��6 761 ��� 150 1�0 5.�95
Strategi � 55,� 7.�69 1�� ��6 585 ��� 150 1�0 5.9�6
Strategi � 5�,8 7.�00 1�� ��6 585 ��� 0 1�0 6.0�6
Strategi � 5�,� 7.�05 1�� ��6 585 1�� 0 1�0 6.0�1
Strategi 5 5�,5 7.�6� 119 ��6 566 1�� 0 1�0 6.�08
Strategi 6 55,� 7.�75 160 �96 761 ��� 150 1�0 5.805
Strategi 7 5�,� 7.18� 1�� �96 585 ��� 150 1�0 5.690
Strategi 8 5�,9 7.�80 1�� �96 585 ��� 0 1�0 5.907
Strategi 9 51,1 6.89� 1�� �96 585 8� 0 65 5.86�
Strategi 10 51,1 6.90� 119 �96 566 8� 0 65 5.89�
Strategi 11 �1,9 5.66� 119 �55 566 0 0 0 �.7�1
LSD 4,3

Vårbygudbytte mod nye mål

5.000

6.000

7.000

8.000

3.500
3.000

4.000

K
r. 

pr
. h

a

Nettoudbytte
Udbringning UdsædKvælstof
Plantebeskyttelse

1 2 3 4 5 97
Strategi

86 10 11
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Figur 2. Det høstede udbytte og det beregne-
de nettoudbytte ved dyrkning af vårbyg 2007. 
Den samlede søjle viser det høstede brutto-
udbytte. Den røde kasse svarer til omkostnin-
gerne til svampemidler, den grønne svarer til 
udgiften til kvælstofgødning og mikronærings-
stoffer, den lyseblå kasse svarer til udgiften til 
udsæd, og den gule kasse svarer til udgiften 
til udbringning af gødning og pesticider. Den 
mørkeblå kasse illustrerer det høstede net-
toudbytte. Strategi 1: Udbyttemaksimering 
med ekstra kvælstof, Power; Strategi 2: Ud-
byttemaksimering, Power; Strategi 3: N-min 
gødskning og fuld dosis svampebekæmpelse, 
Power; Strategi 4: N-min gødskning og opti-
meret svampebekæmpelse, Power; Strategi 5: 

Normgødskning og optimeret svampebekæm-
pelse, Power; Strategi 6: Udbyttemaksime-
ring med ekstra kvælstof, Marigold; Strategi 
7: Udbyttemaksimering, Marigold; Strategi 8: 
N-min gødskning og fuld dosis svampebekæm-
pelse, Marigold; Strategi 9: N-min gødskning 
og optimeret svampebekæmpelse, Marigold; 
Strategi 10: Normgødskning og optimeret 
svampebekæmpelse, Marigold; Strategi 11: 
Discountdyrkning, Marigold.
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I strategi 11 (discountdyrkning) er sorten Ma-
rigold dyrket med så lille en indsats som mu-
ligt. Etableringen sker ved at drysse udsæden 
ud oven på jorden og nedharve den sammen 
med gødningen. Der anvendes ikke svam-
pemidler i denne strategi. Kvælstofniveauet 
svarer til strategi 5 og 10, det vil sige som 
Plantedirektoratets norm for den pågældende 
afgrøde og mark.
 Den detaljerede behandling i de enkelte 
forsøg fremgår af Tabelbilaget, tabel F10.
 I �007 er der gennemført syv forsøg. De 
største bruttoudbytter er høstet i strategi � og 
6, mens det er strategi 5, der umiddelbart har 
givet det bedste økonomiske resultat. Brutto-
udbytte, nettoudbytte samt udgifter til udsæd, 
kvælstof, svampemidler, mikronæringsstoffer 
og udbringning som gennemsnit for de syv 
forsøg er vist i tabel 1�. Der ikke store for-
skelle i nettoudbytte mellem strategi � til 10, 
regnet i kr. pr. ha, hvilket fremgår af de bereg-
nede nettoudbytter, der er vist helt til højre i 
tabellen.
 Figur � viser de opnåede udbytter og udgif-
terne til udbringning af svampemidler, skade-
dyrsmidler, mikronæringsstoffer og gødning. 
Derudover er udgiften til udsæd, gødning 
inklusive mikronæringsstoffer og til plante-
beskyttelsesmidler vist. Det fremgår tydeligt 
af figuren, at der ikke har været nævneværdig 
forskel på det høstede nettoudbytte i strategi � 
til 10. Den mest intensive strategi giver i sor-
ten Power et lidt mindre nettoudbytte, mens 
discountstrategien giver mellem 850 og 1.�50 
kr. mindre pr. ha end de øvrige strategier.
 Forsøgsserien fortsættes i �008.

Udsædskvalitet i vårbyg
For at belyse, om kernestørrelsen af udsæden 
af vårbyg har nogen betydning, blev der sidste 
år startet en ny forsøgsserie, hvor der udsås 
forskellige sorteringer af udsæd. Alle udsæds-
sorteringer stammer fra samme kornparti. 
Det skulle gøre det muligt at belyse, om og 
eventuelt hvilken betydning udsædens kerne-
størrelse har for udbyttet. Resultaterne ses i 
tabel 1�. I forhold til i sidste års forsøg er der 
yderligere to kernestørrelsessorteringer med, 
nemlig kernestørrelse over �,� mm og kerne-
størrelse over �,5 mm.
 Ligesom i sidste års forsøg er udsæden i 
�007 afprøvet ved de to udsædsmængder �00 
og �00 spiredygtige kerner pr. m�. De høstede 
udbytter og det beregnede nettoudbytte, når 
udgiften til 1 kg udsæd svarer til �,5 kg hø-
stet korn, er vist i tabel 1�. Nettoudbyttet er i 
årets fire forsøg det samme ved de to udsæds-
mængder, i modsætning til sidste år, hvor den 
høje udsædsmængde var bedst. Det har ikke 
kunnet betale sig at så de mindste kerner på 
under �,� mm i forsøgene. Der er meget lille 
forskel mellem nettoudbytterne ved de øvrige 
kernestørrelser i årets forsøg.
 Forsøgsserien fortsættes i �008.

Ukrudt
Merudbyttet for ukrudtsbekæmpelse i vårbyg 
har med omkring � hkg pr. ha været forholds-
vis beskedent. I årets forsøg er der afprøvet 
en række nye midler, som effektmæssigt har 
været meget jævnbyrdige og givet en meget 
tilfredsstillende bekæmpelse.

Tabel 14. Udsædskvalitet i vårbyg. (F11)

Vårbyg

Udsæd �00 spiredygtige
kerner pr. m�

�00 spiredygtige
kerner pr. m�

Tusind-
korns-
vægt, g

Procent 
spireevne

Brutto-
udbytte,

hkg pr. ha

Netto-
udbytte,

hkg pr. ha

Brutto-
udbytte,

hkg pr. ha

Netto-
udbytte,

hkg pr. ha

2007. 5 forsøg
Usorteret udsæd �5 95 6�,5 60,� 6�,� 59,9
Kernestørrelse over �,8 mm 5� 95 6�,6 59,8 6�,� 60,0
Kerner mellem �,5 og �,8 mm �6 95 6�,� 61,0 6�,0 60,�
Kerner mellem �,� og �,5 mm �9 95 6�,1 60,0 6�,9 60,8
Kerner under �,� mm �9 87 60,7 59,1 61,0 58,5
Kernestørrelse over �,� mm �9 95 6�,0 61,� 6�,7 59,9
Kernestørrelse over �,5 mm 50 95 6�,6 61,0 6�,1 60,�
LSD 1,6 1,6
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Tabel 15 viser resultaterne af seks forsøg med 
ukrudtsbekæmpelse i vårbyg, hvor en række 
nye midler er afprøvet.
•  CDQ indeholder sulfonylurea-aktivstoffer-

ne tribenuron og metsulfuron, som kendes 
fra henholdsvis Express ST og Ally ST. 1 
tablet CDQ svarer til to tredjedel tablet Ex-
press ST + en tredjedel tablet Ally ST.

•  Accurate indeholder metsulfuron og er et 
generisk produkt, der svarer til Ally.

•  Fox indeholder bifenox og er endnu ikke 
godkendt.

•  Catch er godkendt i 2007 og indeholder flo-
rasulam og �,�-D.

Flere af midlerne indgår i blandinger med det 
formål at sikre en bred effekt mod alminde-
ligt forekommende ukrudtsarter i vårsæd. 
Behandlingsindekset ved de forskellige be-
handlinger fremgår af tabellen og er et udtryk 
for midlernes/middelblandingernes relative 
styrke i forhold til normaldoseringen.
 Effekten er bedømt visuelt som forholdstal 
for biomasse af det ukrudt, der er tilbage efter 
behandling, når ukrudtsbiomassen i ubehand-
let er sat til 100. Er biomassen eksempelvis 1, 
har effekten været 99 procent. Denne bedøm-
melse er udført i fire forsøg, mens effekten i 
de to øvrige er bedømt som procent dækning. 

Agerstedmoder, fuglegræs, hvidmelet gåse-
fod og snerlepileurt har været de dominerende 
ukrudtsarter i forsøgene, og resultatet af be-
kæmpelsen er vist i tabel 15. Der er opnået 
en meget stor effekt på over 90 procent i alle 
forsøgsled.

Tabel 15. Midler mod ukrudt i vårbyg. (F12)

Vårbyg

Be- 
hand- 
lings- 

in-
deks

Tokim-
bladet
ukrudt
pr. m�

Biomasse1) Procent dækning Hkg kerne
pr. ha 

Ager-
sted

moder

Fugle-
græs

Hvid-
melet
gåse-
fod

Snerle-
pile-
urt

Tokim-
bladet
i alt

Snerle-
pileurt

st. �1-��

Tokimbl.
ukrudt
i stub

Udb. og 
mer-
udb.

Netto-
mer-
udb. 

2007. 6 forsøg 3 fs. 2 fs. 3 fs. 2 fs. 3 fs. 2 fs. 1 fs. 5 fs.
 1. Ubehandlet - 166 100 100 100 100 100 5,0 5� 11 48,2 -
 �. 0,5 tab. Express ST 

+ 0,�5 l Briotril �00 EC 0,50 - 8 0 0 � � 0,5 6� 5 1,8 0,8
 �. 1,0 tab. CDQ 0,65 - 8 0 9 � 6 �,0 55 6 �,5 1,�
 �. 1,0 tab. CDQ 

+ 0,� l Briotril �00 EC 0,85 - 5 0 � 1 � 0,5 �� � �,� 0,9
 5. 0,5 tab. CDQ 

+ 0,� l Tomahawk 180 EC 0,61 - 7 0 � � 5 0,5 56 � �,1 0,9
 6. 0,5 tab. CDQ 

+ 0,� l Briotril �00 EC 0,5� - 9 0 � � � 0,5 5� � 1,5 0,5
 7. 5 g Accurate

+ 0,� l Starane 180s 0,5� - 5 0 11 1 6 0,5 �� � 1,� 0,�
 8. 5 g Accurate

+ 0,�5 l Oxitril CM 0,50 - � 0 � 1 5 0,5 �0 � 1,7 0,8
 9. 0,� l Fox �80 SC

+0,0�5 l Primus 0,5� - 7 0 � � � 0,5 �� � 1,7 -
10. 0,�5 l Catch 0,�1 11 0 1 1 6 1,0 59 5 1,� -
LSD 1-10 ns
LSD 2-10 ns

Led �-10 behandlet i stadium 1�-1�.
1) Visuel bedømmelse af ukrudtsbiomasse, ubehandlet forholdstal 100.

Det største nettomerudbytte for ukrudtsbekæm-
pelse i vårbyg opnås i gennemsnit ved kvart til 
halv dosis. Lave doser efterlader lidt ukrudt i 
bunden af afgrøden, og det er en udfordring 
i den enkelte mark at vælge middel og dosis, 
der giver netop den effekt, som sikrer mod, at 
ukrudtet gror igen med risiko for høstbesvær 
og frøkast til følge. (Foto: Poul Henning Pe-
tersen, Landscentret, Planteproduktion).
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I et forsøg har der efter behandling været en 
stor fremspiring af ferskenpileurt, som senere 
har domineret forsøgsarealet, hvilket i tabel-
len ses som en meget stor procent dækning af 
ukrudt i stub og er vist for sig.  Det har bety-
det, at udbyttet i ubehandlet har været meget 
lavt, men bekæmpelsen af "første hold" pile-
urter har betydet, at de største merudbytter på 
6 til 9 hkg pr. ha til trods herfor er høstet i 
dette forsøg. I de øvrige forsøg har afgrøden 
ydet en stor konkurrence, og dækningen af 
ukrudt i stub har været lav på trods af de fug-
tige vækstforhold i høstperioden.

Vinklede dyser ved bekæmpelse af 
enårig rapgræs
Tre forsøg har vist en tendens til øget effekt af 
Hussar mod enårig rapgræs ved en �5° frem-
advinkling af sprøjtedouchen frem for ved 
traditionelle lodretstillede dyser.
 Flere års undersøgelser hos Det Jord-
brugsvidenskabelige Fakultet har vist, at en 
vinkling af sprøjtedouchen kan forbedre af-
sætningen af ukrudtsmidlerne og dermed ef-
fekten over for græsukrudt, uden det er gået 
ud over effekten mod tokimbladet ukrudt. I 
disse undersøgelser er forskellige grader af 
fremad- og bagudrettet vinkling afprøvet, og 
en �5° fremadvinkling, det vil sige vinkling 

i kørselsretningen, har gennemgående været 
bedst. For at afprøve, om disse lovende resul-
tater kan reproduceres under praksisnære for-
hold ved behandling af småt græsukrudt i en 
bygafgrøde, er der gennemført tre forsøg. For-
søgene er gennemført ved, at behandlingerne i 
tabel 16 er gennemført i striber, hvor der i alle 
tilfælde har været en ubehandlet nabostribe, 
og biomassen af enårig rapgræs er vurderet i 
procent af ubehandlet, som altså pr. definition 
er 100. Forsøgsled 1 og � er referencer for de 
øvrige forsøgsled, idet forsøgsled � og � ad-
skiller sig ved en hurtigere kørehastighed og 
dermed mindre vandmængde, og forsøgsled 
5 og 6 adskiller sig ved, at der er behandlet 
cirka en uge senere. Resultaterne af forsøgene 
er vist i tabel 16.
 Der har gennemgående været  ret store 
ukrudtsbestande domineret af enårig rapgræs. 
Forsøgene er opgjort henholdsvis tre og fem 
uger efter behandling, vel vidende, at det an-
vendte ukrudtsmiddel Hussar er kendetegnet 
ved en langsom symptomudvikling og ned-
visning af ukrudtet. Ukrudtsbiomassen er 
vurderet højere fem uger efter behandling end 
tre uger efter behandling, hvilket kan skyldes 
genvækst og/eller nyfremspiring af enårig rap-
græs. Der har i forsøgene været omkring 90 
procent effekt mod ukrudtet, hvilket gør det 

Tabel 16. Vinklede dyser ved bekæmpelse af enårig rapgræs i vårbyg. (F13)

Vårbyg Stadium Behandlings-
indeks

Enårig 
rapgræs 

planter pr. m� 
før beh.

Enårig 
rapgræs bio-

masse,
� uger e. beh.

Enårig 
rapgræs bio-

masse,
5 uger e.beh.

2007. 3 forsøg
0. Ubehandlet - 0 �00 100 100
1. Ingen vinkling, fladsprededyse, ISO 030,

180 l vand, 8 km kørehastighed, � bar dysetryk,
0,0� l Hussar OD + 0,5 l Renol 1�-1� 0,86 - 11 1�

�. 45 gr. vinkling fremad, fladsprededyse, Hawk ISO 030,
180 l vand, 8 km kørehastighed, � bar dysetryk,
0,0� l Hussar OD + 0,5 l Renol 1�-1� 0,86 - 9 10

�. Ingen vinkling, fladsprededyse, ISO 030,
1�5 l vand, 10 km kørehastighed, � bar dysetryk,
0,0� l Hussar OD + 0,5 l Renol 1�-1� 0,86 - 10 15

�. 45 gr. vinkling fremad, fladsprededyse, Hawk ISO 030,
1�5 l vand, 10 km kørehastighed, � bar dysetryk,
0,0� l Hussar OD + 0,5 l Renol 1�-1� 0,86 - 9 1�

5. Ingen vinkling, fladsprededyse, ISO 030,
180 l vand, 8 km kørehastighed, � bar dysetryk,
0,0� l Hussar OD + 0,5 l Renol 1�-1�1) 0,86 - 7 10

6. 45 gr. vinkling fremad, fladsprededyse, Hawk ISO 030,
180 l vand, 8 km kørehastighed, � bar dysetryk,
0,0� l Hussar OD + 0,5 l Renol 1�-1�1) 0,86 - 7 8

LSD 0-6 6 8
LSD 1-6 ns ns

1) Led 5 og 6 er behandlet ca. 1 uge efter led 1-�.
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relativt vanskeligt at påvise forskelle behand-
lingerne imellem. Ikke desto mindre viser alle 
tre par af behandlinger en mindst lige så stor 
effekt mod ukrudtet ved den vinklede sprøjt-
ning som ved sprøjtning uden vinkling. Disse 
tendenser er dog ikke statistisk sikre, når man 
betragter hvert par af forsøgsled for sig. Hvis 
man imidlertid foretager en såkaldt logit-
transformation af data (anbefalet ved data, der 
udtrykker effekt som procent af ubehandlet) 
og laver en samlet test for effekt af vinkling 
på tværs af de tre par af behandlinger, så er 
forskellen på det sene bedømmelsestidspunkt 
statistisk sikker til fordel for vinkling. Der er 
dog stadig ikke sikker forskel mellem køre-
hastigheder/vandmængder eller behandlings-
tidspunkter.
 Resultaterne er interessante, og forsøgsse-
rien vil blive søgt fortsat i modificeret form, 
således at doseringskurven kan bestemmes 
for hver behandling, og den mulige dosisre-
duktion eller effektforøgelse ved en given do-
sering bedre kan kvantificeres.

Rodukrudt
Agerpadderok blev i et forsøg i �006 bekæm-
pet med tre doseringer af Metaxon (MCPA), 
og langtidsvirkningen er opgjort efter høst af 
den følgende afgrøde. Behandlinger og re-
sultater kan ses i Tabelbilagets tabel F1�, og 
resultaterne af behandlingerne i �006 ses i 
Oversigt over Landsforsøgene �006, side 1��.  
Bestanden af agerpadderok har i forsøget uan-
set behandling været i stand til at genetablere 
sig i mindst samme størrelse som før bekæm-
pelsen i �006. Afgrøden har været vinterraps, 
og det blev erfaret, at agerpadderok havde en 
kraftig tilvækst i pletter, hvor afgrøden var 
tynd. Dette bekræfter, at en flerårig indsats er 
nødvendig for at bekæmpe agerpadderok.

Agertidsel
Eftervirkningen af bekæmpelse af agertidsel 
med to doser af MCPA, forskellige dysetyper 
og to vandmængder er vurderet i et forsøg, 
som blev behandlet i �006. Se Tabelbilagets 
tabel F15. Vurderingen af eftervirkningen vi-
ser, at der ligesom ved vurdering af første års 
virkningen er en sikker effektforøgelse ved 
at øge MCPA-doseringen fra 0,5 liter til 1,0 

liter pr. ha og ved at øge vandmængden fra 
1�0 liter til ��0 liter pr. ha. Der har ikke væ-
ret forskel på, om der er anvendt fladsprede-, 
lavdrift- eller injektordyse. Resultater med 
sprøjteteknik ved tidselbekæmpelse er sam-
let i Oversigt over Landsforsøgene �006, side 
1�� og 1��.
 Agertidsler spredes med frø fra brakmar-
ker til det dyrkede areal. På brakarealer er der 
gennemført tre forsøg i �006 til �007 med be-
kæmpelse af agertidsler ved at sprøjte på gen-
væksten af agertidsel midt i september med 
henholdsvis 1 og � tabletter Express ST pr. ha. 
Anvendelse af Express ST i september ville 
kunne skåne mange af de øvrige tokimbla-
dede arter og samtidig bevare plantedækket af 
græsser. Ved vurdering af tidselbiomasse midt 
i juni det følgende forår har der ikke været ef-
fekt af behandlingerne. Forsøgene vil ikke 
blive videreført. Se Tabelbilagets tabel F16.

Bekæmpelse af spildkartofler
Starane 180 og Starane XL i hel godkendt 
dosering er det bedste valg til bekæmpelse af 
spildkartofler i vårsæd.
 Den milde vinter �006 til �007 har givet 
gode muligheder for overvintring af spildkar-
tofler, og der har i 2007 været problemer med 
gengroninger fra spildkartofler mange steder. 
Der er gennemført et forsøg i en vårbygmark, 
hvor der har været en massiv gengroning af 
spildkartofler. En indledende behandling med 
0,5 liter Starane 180 pr. ha sidst i maj har ty-
deligt påvirket kartoflerne, men i starten af 
juni har der stadig været en tæt bestand af 
kartofler på grund af genvækst og fremkomst 
af nye skud. Der er i forsøget med logaritme-
sprøjte udsprøjtet ukrudtsmidlerne Starane 
180, MCPA og Starane XL, og effekten er 
vurderet tre uger senere ved visuel biomasse-
bedømmelse. Der er tilpasset logistiske dosis-

Tabel 17. Spildkartofler i vårbyg

Vårbyg Sta-
dium

BI-dosis,
l pr. ha

Maks./
min. 

dosis,
l pr. ha

ED
80

1)

Esti-
mat

Spred-
ning

2007. 1 forsøg
�. Starane 180 beg. juni 0,7 1,5/0,15 0,77 0,05
�. Metaxon beg. juni � �,5/0,�5 >�,5 -
5. Starane XL beg. juni 0,77 �,0/0,� 0,81 0,06

1) Estimeret dosis svarende til 80 pct. effekt.
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responskurver til data, og dosis svarende til 80 
procent effekt (de såkaldte ED

80
-værdier) er 

beregnet. Resultaterne er vist i tabel 17. Som 
ventet har MCPA ikke været særligt effektiv, 
mens såvel Starane XL som Starane 180 har 
haft over 80 procent effekt ved de maksimale 
godkendte doseringer, som er henholdsvis 1,0 
og 0,8 liter pr. ha.

Effekt af ukrudtsmidler
Tabel 18 viser den effekt, som over en årræk-
ke er opnået i landsforsøgene ved behandling 
med en række midler og middelblandinger 
mod tokimbladet ukrudt i vårbyg.

Effekten er vurderet ved optælling af antallet 
af ukrudtsplanter tre til fire uger efter behand-
ling. Denne opgørelsesmetode undervurderer 
ofte effekten af reduceret dosis og midler med 
langsom virkning, idet en del planter først 
sygner hen i løbet af vækstsæsonen. Hvor der 
er opnået en stor effekt, som er angivet med 
fire og fem stjerner, kan dosis under gunstige 
sprøjteforhold reduceres væsentligt, uden ef-
fekten forringes. Det gælder primært ved be-
kæmpelse, inden ukrudtet har udviklet mere 
end to løvblade.
 Det fremgår, at flere behandlinger, som har 
såvel en lav pris som et lavt behandlingsin-

Tabel 18. Effekt af udvalgte midler mod de vigtigste ukrudtsarter i vårbyg

Vårbyg Prøvet dosis,
kg/l pr. ha

Be- 
hand- 
lings- 

in- 
deks

Kemi- 
kalie- 
pris, 
kr. 

pr. ha 
�007

Ager- 
sted- 

moder

Burre- 
snerre

Fugle- 
græs

Gul 
okse- 
øje

Hane- 
kro

Hvid- 
melet 
gåse- 
fod

Ka- 
mille

Kors- 
blom- 
stret

Sner-
le- 

pile- 
urt

Æren- 
pris

Ukrudt med 1-2 løvblade
 1. Ally ST1), �) 1,07 tab. 1,00 1�8 **** * ***** ***** ***** ** ***** ***** *** ****
 �. Ally ST1) + Oxitril 0,8 tab.+0,�5 1,00 1�9 **** ** ***** ***** ***** **** ***** ***** **** *****
 �. DFF + Oxitril�) 0,06+0,� 0,70 9� ***** *** ***** ** ** **** ***** ***** ***** *****
 �. DFF + Oxitril�) 0,0�+0,15 0,�5 �7 ***** * **** * - **** **** **** *** ****
 5. Express + DFF + Oxitril�) 0,5 tab.+0,0�+0,1 0,�8 71 **** - ***** - **** ***** **** ***** *** ***
 6. Express + Oxitril 1,0 tab.+0,5 1,00 1�9 *** ** ***** *** **** ***** ***** ***** **** *****
 7. Express + Oxitril 0,5 tab.+0,�5 0,50 65 ** * ***** * **** ***** **** ***** **** ****
 8. Express + Oxitril�) 0,�5 tab.+0,1�5 0,�5 �8 ** - **** - *** ***** ** ***** **** **
 9. Express + Starane 180�) 1,0 tab.+0,� 0,9� 151 ** **** ***** * **** ***** **** ***** ***** ***
10. Express + Starane 180�) 0,5 tab.+0,� 0,68 119 * **** ***** *** **** ***** **** ***** *** **
11. Express + Starane 180�) 0,5 tab.+0,15 0,�6 79 * *** ***** - *** **** *** **** ** **
1�. Express + Starane 180�) 0,�5 tab.+0,15 0,�� 6� * *** **** *** *** **** *** ***** ** **
1�. Express�) � tab. 1,00 1�5 ** ** ***** * ***** ***** ***** ***** **** ***
1�. Express�) 1 tab. 0,50 7� ** * ***** * **** ***** **** ***** *** **
15. Express�) 0,5 tab. 0,�5 �0 ** * **** * *** *** *** **** ** **
16. Gratil + DFF + Oxitril 10 g+0,0�+0,15 0,85 1�� ***** **** ***** - ***** **** **** ***** **** ****
17. Gratil + DFF + Oxitril 5 g+0,0�+0,1 0,�8 70 **** *** ***** - **** ** **** ***** *** ****
18. Harmony Plus + Oxitril 1,5 tab.+0,� 1,05 1�9 **** ** ***** ** ***** ***** ***** ***** ***** ****
19. Harmony Plus + Starane 180 1,5 tab.+0,� 1,18 17� *** **** ***** * **** ***** ***** ***** ***** ****
�0. Harmony Plus + Starane 180 0,5 tab.+0,15 0,�6 71 * *** ***** - **** ***** *** **** *** ***
�1. Harmony Plus�) � tab. 1,50 188 *** ** ***** ** ***** ***** ***** ***** ***** *****
��. Harmony Plus�)   � tab. 1,00 1�8 *** ** ***** ** ***** ***** ***** ***** ***** ****
��. Harmony Plus�) 1 tab. 0,50 68 ** * ***** * **** ***** ***** ***** **** ****
��. Harmony�) 8 g 0,80 95 * - *** - ***** ***** *** ***** *** *
�5. Hussar OD5), 6) 0,0�5 0,71 109 ** - ***** - ***** *** ***** ***** ** ***
�6. Hussar OD5), 6) 0,01�5 0,�6 67 ** - ***** - ***** ** **** ***** *** ***
�7. Hussar OD5) + DFF + Oxitril�) 0,0�5+0,0�+0,1 0,9� 1�� ***** - ***** - ***** **** ***** ***** ***** *****
�8. Hussar OD5) + DFF + Oxitril�) 0,01�5+0,0�+0,1 0,59 81 **** - ***** - ***** **** *** ***** *** ****
�9. Hussar OD5) + Starane 180�) 0,0175+0,� 0,79 1�1 *** **** ***** - ***** ***** **** ***** ** ****
�0. Oxitril 0,5 0,50 66 ** ** **** ** ** **** **** **** **** ****
�1. Oxitril + Starane 180 0,�+0,� 0,7� 1�1 ** **** ***** * *** **** **** **** **** ***
��. Stomp + Oxitril 1,0+0,�5 0,75 1�5 *** ** **** - *** ***** *** ***** *** ***

Effektniveau: ***** = over 95 pct.,  **** = 86-95 pct., ***  = 71-85 pct., ** = 50-70 pct., * = under 50 pct. effekt , - = effekt ikke 
tilstrækkeligt belyst.
1) Afprøvet som Ally.
�) Tilsat sprede-klæbemiddel pga. gul okseøje. Normalt tilsættes ikke sprede-klæbemiddel.
�) Afprøvet som Quartrol med hhv. 1,0 og 0,5 liter pr. ha.
�) Sprede-klæbemiddel tilsat.
5) Afprøvet som Hussar WG.
6) Olie tilsat.
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deks, har meget tilfredsstillende effekt over 
for de mest udbredte ukrudtsarter som for ek-
sempel hvidmelet gåsefod, snerlepileurt, ka-
mille, fuglegræs og korsblomstrede arter.

Sygdomme
I figur � ses udviklingen af skadegørere i 
vårbyg i �007 i Planteavlskonsulenternes 
Registreringsnet. Det fremgår, at bygrust har 
optrådt med meget kraftige angreb. De fleste 
sorter i registreringsnettet er blevet angrebet. 
I figur 4 er udviklingen i 2007 sammenlignet 
med tidligere år. Bygrust er den mest tabsvol-
dende svampesygdom, og i mange af årets 
forsøg er der derfor opnået meget store mer-
udbytter for svampebekæmpelse.
 Meldug har også været meget udbredt i 
modtagelige sorter, mens de mange sorter 
med den effektive mlo-resistens fortsat ikke 
har været angrebet af meldug i nævneværdigt 
omfang. Se figur 5.
 Angrebene af bygbladplet har overvejende 
været svage til moderate, mens angrebene af 
skoldplet har været usædvanligt svage. Ra-
mularia har optrådt mere udbredt end normalt 
i vårbyg, men først fra slutningen af juni. I 
årets landsforsøg er bedømmelse af Ramula-

ria-angreb for første gang udført i en enkelt 
forsøgsplan.
 Kornbladbillens larve har været mere ud-
bredt end normalt, men angrebene har over-
vejende været moderate. Bladlusangrebene 
har været svage.

Vårbyg - 2007

Bygrust
Meldug Bladlus Kornbladb.larve

Bygbladplet Skoldplet
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Vårbyg 2007, meldug
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Figur 3. Udviklingen af skadegørere i vårbyg 
i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet.

Figur 5. Udviklingen af meldug i forskellige 
sorter i Planteavlskonsulenternes Registre-
ringsnet.

Figur 4. Udviklingen af bygrust i vårbyg i 
2002 til 2007 i Planteavlskonsulenternes Re-
gistreringsnet.
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Sammenligning af svampemidler
Den dårligste effekt mod bygrust er i årets 
forsøg opnået med Acanto Prima.
 I årets forsøg er der afprøvet fire nye svam-
pemidler, nemlig Acanto, Kayak, Prosaro og 
Riza. Der er dog i alle tilfælde tale om kendte 
aktivstoffer. Strobilurinet Acanto indgår sam-
men med aktivstoffet i Unix i midlet Acanto 
Prima. Kayak indeholder det samme aktivstof 
som Unix, men i en anden koncentration og 
formulering. Normaldoseringen for Kayak er 
1,5 liter pr. ha. Normaldoseringen for Prosaro 
er 1,0 liter pr. ha, og indholdet heri svarer til 
0,5 liter Folicur + 0,5 liter Proline. 1,0 liter 
Riza indeholder samme aktivstof og mængde 
som 1,0 liter Folicur.
 Opera N er afprøvet med 0,6 liter pr. ha. 
Dette svarer til en halv dosering, målt efter 
indhold af aktivt stof. Normaldoseringen for 
Opera N er �,0 liter pr. ha, og indholdet heri 
svarer til 0,68 liter Comet + 1,0 liter Opus. 
Til sammenligning er normaldoseringen for 
Opera 1,5 liter pr. ha, og indholdet heri svarer 
til 0,8 liter Comet + 0,6 liter Opus.
 I tabel 19 ses resultaterne af fem forsøg, 
hvor effekten af forskellige midler og blan-
dinger er sammenlignet i kvart dosering. Mid-
lerne Acanto Prima, Proline og Bell er yder-
ligere afprøvet i halv dosering. Blandingerne 

Amistar + Zenit og Amistar + Prosaro er kun 
afprøvet i halv dosering.
 I et forsøg i Power har der været meget byg-
rust, og dette forsøg er derfor vist for sig selv 
i tabellen. I dette forsøg er der opnået store 
merudbytter for bekæmpelse. I forsøgsled � 
og � er belyst effekten af at benytte et tria-
zol (Zenit) henholdsvis et strobilurinholdigt 
produkt (Opera N) på det tidlige tidspunkt 
i vækststadium �1(1 knæ udviklet). I forsø-
get med meget bygrust har nettomerudbyttet 
været cirka 1 hkg pr. ha større for at benytte 
Opera N begge gange frem for kun den ene 
gang. Zenit efterfulgt af Opera N har givet det 
største nettomerudbytte i de øvrige fire for-
søg.
 Sammenlignes effekten af de kvarte doser, 
har Acanto + Proline resulteret i det største 
nettomerudbytte i forsøget med meget byg-
rust, og midlerne Amistar + Stereo, Acanto 
Prima og Bell har resulteret i de mindste net-
tomerudbytter. Af de midler, som er afprøvet 
i halve doser, har Acanto Prima givet det la-
veste nettomerudbytte, mens de øvrige midler 
har resulteret i nettomerudbytter på samme 
niveau. Den dårligste bekæmpelse af bygrust 
er opnået med Acanto Prima. Acanto Prima 
indeholder Acanto samt Unix, hvor sidst-
nævnte er næsten uden effekt mod bygrust.
 De øvrige fire forsøg er udført i sorterne 
Scandium, Class, Sebastian og Power. Mel-
dug og bygrust har været de dominerende 

Kornbladbillens larve har i 2007 optrådt 
mere udbredt end normalt, men angrebene 
må alligevel betegnes som moderate. (Foto: 
Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret Plante-
produktion).

Ramularia har i 2007 været mere udbredt 
end normalt i vårbyg, men angrebene er 
kommet sent. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, 
Landscentret Planteproduktion).
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svampesygdomme. I forsøgene er der også 
bedømt angreb af Ramularia. Angrebene er 
kommet sent i forsøgene (efter skridning). 
Det største nettomerudbytte ved brug af kvart 
dosis er opnået med Acanto + Proline og det 
mindste med Acanto Prima, Bell og Amistar + 
Stereo. Af de midler, som er afprøvet i halve 
doser, har Acanto Prima givet det laveste net-
tomerudbytte.
 I forsøgene i tabel 19 er der også målt strå-
nedknækning ved høst. Svampebekæmpelse 
har reduceret omfanget af strånedknækning. 
Der henvises til Tabelbilaget, tabel F17.

Svampestrategi i forskellige maltbyg- 
og foderbygsorter
Årets forsøg viser, at bygrust ved kraftige 
angreb er meget tabsvoldende. Der er opnået 
meget store merudbytter for svampebekæm-

Tabel 19. Bladsvampe – middelafprøvning. (F17, F18)

Vårbyg

Be-
hand-
lings-

in-
deks

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

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

byg-
rust

mel-
dug

byg-
blad-
plet

skold-
plet

Ra-
mu-
laria

Udb. 
og 

mer-
udb. 

Net-
to-

mer-
ud-

bytte

byg-
rust

mel-
dug

byg-
blad-
plet

skold-
plet

Ra-
mu-
laria

Udb. 
og 

mer-
udb. 

Net-
to-

mer-
ud-

bytte

byg-
rust

mel-
dug

byg-
blad-
plet

skold-
plet

Udb. 
og 

mer-
udb. 

Net-
to-

mer-
ud-

bytteca. 1/7 ca. 1/7 ca. 1/7

2007 1 forsøg med meget 
bygrust

2007. 4 forsøg, øvrige 2006-2007. 11 forsøg

 1. Ubehandlet 0 55 1 � 1 0 36,6 - � � 1 0 6 47,3 - 6 � 1 0,1 46,3 -
 �. 0,�5 l Zenit 

0,6 l Opera N 0,90 � 0,1 0,1 0,01 0 1�,0 10,� 0,� 0,5 0,1 0 � 8,5 5,7 - - - - - -
 �. 0,� l Opera N

0,6 l Opera N 0,76 � 0,1 0,1 0,01 0 1�,� 11,� 0,� 0,9 0,� 0,01 � 7,9 �,9 - - - - - -
 �.  0,1�5 l Amistar 

+ 0,� l Stereo 0,�9 6 0,08 0,6 0,01 0 9,� 8,1 0,� 1 0,� 0 � �,8 �,7 0,7 1 0,� 0,01 �,� �,1
 5. 0,1�5 l Acanto 

+ 0,� l Stereo 0,�9 5 0,08 0,� 0,01 0 11,6 10,� 0,8 0,8 0,� 0 � 5,1 �,9 - - - - - -
 6. 0,7 kg Acanto Prima 0,50 � 0,1 0,� 0,01 0 9,7 7,8 1 0,5 0,1 0 � 5,� �,� 0,8 0,8 0,1 0,01 �,9 �,1
 7. 0,�5 kg Acanto Prima 0,�5 16 0,1 0,� 0,01 0 9,7 8,6 1 0,� 0,� 0 � �,6 �,5 � 0,9 0,� 0,01 �,1 1,9
 8. 0,1�5 l Amistar 

+ 0,1 l Proline 0,�5 � 0,1 0,8 0,01 0 1�,0 10,7 0,� 0,8 0,8 0 � 6,� 5,0 0,� 1 0,5 0,01 �,� �,9
 9. 0,1�5 l Acanto 

+ 0,1 l Proline 0,�5 � 0,1 0,� 0,01 0 1�,0 1�,7 0,� 0,5 0,� 0 � 7,� 5,8 - - - - - -
10. 0,� l Proline 0,50 � 0,1 0,� 0,01 0 11,8 9,7 0,� 0,8 0,� 0 � 8,� 6,1 0,� 1 0,� 0,01 5,� �,�
11. 0,� l Proline 0,�5 � 0,1 0,6 0,01 0 10,8 9,6 0,� 1 0,6 0 � 5,1 �,8 0,5 1 0,� 0,01 �,6 �,�
1�. 0,1�5 l Amistar 

+ 0,1�5 l Folicur 0,�5 � 0,1 0,6 0,01 0 10,� 9,� 0,� 0,8 0,� 0 � 6,1 5,0 0,� 1 0,� 0,01 �,9 �,8
1�. 0,1�5 l Amistar 

+ 0,1�5 l Riza 0,�5 � 0,08 0,� 0,01 0 11,� 10,1 0,� 0,7 0,� 0,01 � 5,9 �,9 - - - - - -
1�. 0,�5 l Amistar

+ 0,�5 l Zenit 0,65 � 0,1 0,� 0,01 0 11,� 9,6 0,� 0,9 0,� 0 � 5,5 �,8 - - - - - -
15. 0,�5 l Amistar 

+ 0,�5 l Prosaro 0,5� � 0,1 0,6 0,01 0 11,9 9,9 0,� 0,8 0,� 0,01 � 7,8 5,8 - - - - - -
16. 0,75 l Bell 0,90 � 0,08 0,� 0,01 0 11,� 9,1 0,6 1 0,8 0 � 7,7 5,� 0,� 1 0,� 0,01 5,� �,9
17. 0,�75 l Bell 0,�5 5 0,1 0,� 0,01 0 10,� 8,8 1 1 0,8 0 � 5,0 �,6 0,9 1 0,� 0,01 �,6 �,�
18. 0,6 l Opera N 0,50 � 0,1 0,� 0,01 0 11,� 9,5 0,5 1 0,6 0,01 � 6,6 �,7 0,5 1 0,� 0,0� �,5 �,7
LSD 1-18 2,3 1,4 1,3
LSD 2-18 2,2 1,4 1,0

Led � og � er behandlet i stadium �1 og �9.
Led �-18 er behandlet i stadium �9.

Disse fysiologiske pletter har i 2007 også væ-
ret mere udbredt end normalt. Bladene har 
fået et bronzeagtigt skær, især de blade, som 
har været mest eksponeret for sollys. (Foto: 
Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret Plante-
produktion).
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pelse, op til �0 hkg pr. ha i bruttomerudbytte, 
i forsøg med meget bygrust. I forsøgene med 
de kraftigste angreb af bygrust har den opti-
male indsats været den største afprøvede ind-
sats, nemlig halv dosis i vækststadium �� (� 
knæ udviklet) efterfulgt af kvart dosis under 
skridning.
 Svampebekæmpelse har også reduceret 
omfanget af strånedknækning.

I tabel �0 og �� ses resultaterne efter en for-
søgsplan, hvor forskellige svampestrategier 
er afprøvet i fire forskellige maltbygsorter 
henholdsvis fire foderbygsorter. Der er sprøj-
tet i forskellige vækststadier og udført fra in-
gen til to behandlinger med forskellige doser. 
Det har været lidt vanskeligt i forsøgene helt 
nøjagtigt at ramme de angivne udviklingstrin, 
fordi sorternes udviklingstrin på en given dato 
har varieret.

Tabel 20. Svampebekæmpelse i forskellige maltbygsorter. (F19, F20)

Vårbyg Sta-
dium

Be-
hand-
lings-
indeks

Pct. dækning med

Pct. 
kerner 
over 

�,5 mm

Pct. 
rå-

protein
 i 

kerne-
tørstof

Hkg kerne pr. ha Merind-
tægt kr. 

pr. ha ved 
forbedret 
sortering, 
kornpris 
165 kr. 
pr. hkg

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug

skold-
plet Udb. og 

mer-
udb. 

Nettomer-
udbytte ved

 kornpris

ca. 6/7 165 kr. �00 kr.

2007. 2 forsøg med kraftige angreb  af bygrust Quench
 1. Ubehandlet - 0 0,01 51 0 0 70 11,1 45,7 - - -
 �. Som sortsforsøg1) ��-59 0,�5 0 15 0 0 8� 10,7 1�,0 10,9 11,1 55�
 �. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur �� 0,50 0 �� 0 0 77 10,7 6,� �,8 5,0 ��7
 �. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur �7-�9 0,50 0 7 0 0 8� 10,7 10,8 9,� 9,6 50�
 5. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur 51-59 0,50 0 10 0 0 85 10,8 1�,7 11,� 11,5 599
 6. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur �� 0,�5 0 �6 0 0 75 10,8 7,1 6,� 6,� 18�
 7. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur �7-�9 0,�5 0 10 0 0 79 10,7 9,� 8,� 8,5 ��0
 8. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 51-59 0,�5 0 1� 0 0 8� 10,9 11,5 10,6 10,8 55�
 9. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur 

0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur
�� 

51-59 0,75 0 � 0 0 86 10,8 18,6 16,� 16,7 69�
10. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 

0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 
�� 

51-59 0,50 0 5 0 0 85 10,8 17,1 15,� 15,6 6�1
LSD 1-10 8,4
LSD 2-10 ns

2007. 2 forsøg med kraftige angreb  af bygrust Henley
 1. Ubehandlet - 0 0 57 0,06 0 80 11,5 40,1 - - -
 �. Som sortsforsøg1) ��-59 0,�5 0 9 0,1 0 87 11,7 11,0 9,9 10,1 ��5
 �. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur �� 0,50 0 �� 0,1 0 8� 11,6 5,0 �,6 �,8 1��
 �. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur �7-�9 0,50 0 6 0,1 0 85 11,5 10,� 9,0 9,� 17�
 5. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur 51-59 0,50 0,01 � 0,1 0 87 11,6 1�,1 1�,7 1�,9 �59
 6. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur �� 0,�5 0 �5 0,06 0 85 11,6 5,7 �,8 5,0 157
 7. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur �7-�9 0,�5 0 10 0,1 0 86 11,8 10,0 9,1 9,� �06
 8. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 51-59 0,�5 0 9 0,1 0 87 11,7 1�,� 1�,� 1�,6 �57
 9. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur 

0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur
�� 

51-59 0,75 0 � 0,1 0 89 11,6 1�,� 1�,0 1�,� ��8
10. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 

0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 
�� 

51-59 0,50 0 5 0,06 0 89 11,6 1�,5 10,7 11,0 ��0
LSD 1-10 7,3
LSD 2-10 ns

2007. 2 forsøg med kraftige angreb  af bygrust Prestige
 1. Ubehandlet - 0 0 �9 0 0 86 11,� 46,1 - - -
 �. Som sortsforsøg1) ��-59 0,�5 0 16 0 0 90 11,7 6,5 5,� 5,6 1�5
 �. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur �� 0,50 0 �� 0 0 87 11,5 �,9 �,5 �,7 ��
 �. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur �7-�9 0,50 0 1� 0 0 89 11,� 5,5 �,1 �,� 106
 5. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur 51-59 0,50 0 9 0 0 91 11,5 7,5 6,1 6,� 1�6
 6. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur �� 0,�5 0 �� 0 0 88 11,7 �,� 1,� 1,5 67
 7. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur �7-�9 0,�5 0 1� 0 0 90 11,7 �,� �,� �,5 1�8
 8. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 51-59 0,�5 0 15 0 0 91 11,5 6,� 5,5 5,7 1��
 9. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur 

0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur
�� 

51-59 0,75 0 9 0 0 9� 11,6 9,8 7,5 7,9 150
10. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 

0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 
�� 

51-59 0,50 0 1� 0 0 91 11,7 7,9 6,1 6,� 1�6
LSD 1-10 ns
LSD 2-10 ns

fortsættes
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Vårbyg Sta-
dium

Be-
hand-
lings-
indeks

Pct. dækning med

Pct. 
kerner 
over 

�,5 mm

Pct. 
rå-

protein
 i 

kerne-
tørstof

Hkg kerne pr. ha Merind-
tægt kr. 

pr. ha ved 
forbedret 
sortering, 
kornpris 
165 kr. 
pr. hkg

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug

skold-
plet Udb. og 

mer-
udb. 

Nettomer-
udbytte ved

 kornpris

ca. 6/7 165 kr. �00 kr.

2007. 2 forsøg med kraftige angreb  af bygrust Power
 1. Ubehandlet - 0 0 11 18 0 81 11,5 49,3 - - -
 �. Som sortsforsøg1) ��-59 0,�5 0 7 5 0 87 11,� 5,8 �,7 �,9 ��7
 �. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur �� 0,50 0 7 � 0 85 11,� 6,� �,8 5,0 151
 �. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur �7-�9 0,50 0 � � 0 86 11,� 7,� 6,0 6,� 19�
 5. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur 51-59 0,50 0 � � 0 86 11,1 5,� �,9 �,1 186
 6. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur �� 0,�5 0 7 6 0 8� 11,5 �,9 �,0 �,� 108
 7. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur �7-�9 0,�5 0 � � 0 85 11,� 5,0 �,1 �,� 1�9
 8. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 51-59 0,�5 0 6 � 0 86 11,1 �,9 �,0 �,� 186
 9. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur 

0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur
�� 

51-59 0,75 0 � 0,9 0 89 11,� 10,� 8,0 8,� ��0
10. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 

0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 
�� 

51-59 0,50 0 � 1 0 89 10,9 8,1 6,� 6,6 ��7
LSD 1-10 4,9
LSD 2-10 ns

Quench
2007. 4 forsøg, øvrige 3 fs. 3 fs.
 1. Ubehandlet - 0 6 � 0,0� 0,0� 89 9,9 53,1 - - -
 �. Som sortsforsøg1) ��-59 0,�5 � 0,1 0,01 0,0� 9� 9,9 10,� 9,1 9,� ��
 �. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur �� 0,50 � � 0,0� 0,0� 9� 9,9 8,� 7,0 7,� ��
 �. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur �7-�9 0,50 � 0,09 0 0,01 9� 10 11,1 9,7 9,9 ��
 5.  0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur 51-59 0,50 � 0,1 0,01 0,08 9� 10 11,� 9,8 10,0 �5
 6. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur �� 0,�5 6 � 0 0 9� 9,9 5,� �,� �,5 �0
 7. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur �7-�9 0,�5 � 0,01 0 0,0� 9� 10,1 9,� 8,� 8,6 �0
 8. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 51-59 0,�5 � 0,5 0 0,0� 9� 10 9,6 8,7 8,9 ��
 9. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur 

0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur
�� 

51-59 0,75 � 0,� 0 0,� 9� 9,9 1�,5 10,� 10,6 �5
10. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 

0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 
�� 

51-59 0,50 � 0,� 0 0,08 9� 9,9 11,5 9,7 10,0 ��
LSD 1-10 4,1
LSD 2-10 3,6

Henley
2007. 4 forsøg, øvrige 3 fs. 3 fs.
 1. Ubehandlet - 0 6 5 0,01 0,1 9� 10,7 49,4 - - -
 �. Som sortsforsøg1) ��-59 0,�5 � 0,1 0,01 0,07 95 10,9 8,1 6,8 7,1 0
 �. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur �� 0,50 � � 0 0,1 95 11 5,� �,0 �,� 0
 �. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur �7-�9 0,50 1 0,09 0,01 0,� 96 10,8 8,6 7,� 7,� 0
 5.  0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur 51-59 0,50 � 0,01 0 0,� 96 10,8 9,9 8,5 8,7 0
 6. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur �� 0,�5 � � 0 0,07 96 11 �,� �,� �,5 0
 7. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur �7-�9 0,�5 1 0,� 0,01 0,� 95 10,5 7,� 6,5 6,7 0
 8. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 51-59 0,�5 � 0,7 0,01 0,07 96 10,9 8,6 7,7 7,9 0
 9. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur 

0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur
�� 

51-59 0,75 � 0,7 0 0,� 96 10,7 9,8 7,5 7,9 0
10. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 

0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 
�� 

51-59 0,50 � 0,� 0 0,08 95 10,9 9,6 7,8 8,1 0
LSD 1-10 4,0
LSD 2-10 ns

Prestige
2007. 4 forsøg, øvrige 3 fs. 3 fs.
 1. Ubehandlet - 0 10 1 0 0,09 9� 10,9 53,4 - - -
 �. Som sortsforsøg1) ��-59 0,�5 � 0,01 0 0,1 96 10,6 �,� �,0 �,� 0
 �. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur �� 0,50 5 � 0 0,1 95 10,7 �,0 0,6 0,8 0
 �. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur �7-�9 0,50 5 0,01 0,0� 0,1 96 10,6 6,1 �,7 �,9 0
 5. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur 51-59 0,50 � 0,1 0 0,1 96 11 �,8 �,� �,6 0
 6. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur �� 0,�5 7 1 0 0,0� 95 10,8 �,5 1,6 1,8 0
 7. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur �7-�9 0,�5 � 0,09 0 0,� 96 10,9 �,� �,� �,5 0
 8. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 51-59 0,�5 5 0,0� 0,0� 0,1 95 10,7 �,9 �,0 �,� 0
 9. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur 

0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur
�� 

51-59 0,75 6 0,05 0 0,1 96 10,9 6,� �,1 �,5 0
10. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 

0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 
�� 

51-59 0,50 � 0,08 0 0,� 97 10,9 �,0 �,� �,5 0
LSD 1-10 2,9
LSD 2-10 ns

fortsættes

Tabel 20. Fortsat.
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Vårbyg

Vårbyg Sta-
dium

Be-
hand-
lings-
indeks

Pct. dækning med

Pct. 
kerner 
over 

�,5 mm

Pct. 
rå-

protein
 i 

kerne-
tørstof

Hkg kerne pr. ha Merind-
tægt kr. 

pr. ha ved 
forbedret 
sortering, 
kornpris 
165 kr. 
pr. hkg

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug

skold-
plet Udb. og 

mer-
udb. 

Nettomer-
udbytte ved

 kornpris

ca. 6/7 165 kr. �00 kr.

Power
2007. 4 forsøg, øvrige 3 fs. 3 fs.
 1. Ubehandlet - 0 5 1 0,7 0,� 9� 10,� 60,3 - - -
 �. Som sortsforsøg1) ��-59 0,�5 � 0,09 0,0� 0,1 9� 10,� 5,� �,9 �,� 0
 �. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur �� 0,50 � 1 0,� 0,1 9� 10,� �,6 1,� 1,� 0
 �. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur �7-�9 0,50 1 0,1 0,1 0,0� 9� 10,� �,5 �,1 �,� 0
 5. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur 51-59 0,50 1 0,01 0,1 0,08 9� 10 �,� �,0 �,� 0
 6. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur �� 0,�5 � 1 0,� 0,0� 9� 10,� �,8 1,9 �,1 0
 7. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur �7-�9 0,�5 � 0,� 0,� 0,0� 9� 10,� �,0 �,1 �,� 0
 8. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 51-59 0,�5 � 0,1 0,� 0,0� 9� 10 �,� �,5 �,7 0
 9. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur 

0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur
�� 

51-59 0,75 1 0,09 0,1 0,0� 9� 10,1 �,6 �,� �,7 0
10. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 

0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 
�� 

51-59 0,50 � 0,09 0,1 0,0� 9� 10,� �,9 �,1 �,� 0
LSD 1-10 2,3
LSD 2-10 ns

Henley
2006-2007. 10 forsøg 8 fs. 8 fs. 9 fs. 9 fs.
 1. Ubehandlet - 0 6 16 0,0� 0,06 91 11,� 47,5 - - -
 �. Som sortsforsøg1) ��-59 0,�5 1 � 0,0� 0,0� 9� 11,5 6,5 5,� 5,5 0
 �. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur �� 0,50 � 7 0,0� 0,07 9� 11,5 �,5 �,1 �,� 0
 �. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur �7-�9 0,50 1 � 0,0� 0,08 9� 11,� 6,8 5,� 5,6 0
 5.  0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur 51-59 0,50 � 0,9 0,0� 0,08 9� 11,� 7,� 5,8 6,0 0
 6. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur �� 0,�5 � 8 0,0� 0,0� 9� 11,5 �,� �,� �,6 0
 7. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur �7-�9 0,�5 � � 0,0� 0,09 9� 11,� 6,0 5,1 5,� 0
 8. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 51-59 0,�5 � � 0,0� 0,0� 9� 11,5 6,6 5,7 5,9 0
 9. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur 

0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur
�� 

51-59 0,75 � 1 0,0� 0,07 9� 11,� 7,5 5,� 5,6 0
10. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 

0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 
�� 

51-59 0,50 � 1 0,0� 0,0� 9� 11,5 7,7 5,9 6,� 0
LSD 1-10 2,5
LSD 2-10 2,3

Prestige
2006-2007. 10 forsøg 8 fs. 8 fs. 9 fs. 9 fs.
 1. Ubehandlet - 0 16 10 0 0,0� 91 11,� 48,4 - - -
 �. Som sortsforsøg1) ��-59 0,�5 � � 0 0,07 9� 11,� �,5 �,� �,5 0
 �. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur �� 0,50 6 7 0 0,06 9� 11,� �,6 1,� 1,� 0
 �. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur �7-�9 0,50 � � 0,01 0,06 9� 11,� 5,5 �,1 �,� 0
 5. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur 51-59 0,50 6 � 0 0,06 9� 11,5 �,6 �,� �,� 0
 6. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur �� 0,�5 7 7 0 0,01 9� 11,� �,5 1,6 1,8 0
 7. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur �7-�9 0,�5 5 � 0 0,07 9� 11,� �,7 �,8 �,0 0
 8. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 51-59 0,�5 8 � 0,0� 0,06 9� 11,� �,8 �,9 �,1 0
 9. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur 

0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur
�� 

51-59 0,75 � � 0 0,07 9� 11,� 6,5 �,� �,6 0
10. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 

0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 
�� 

51-59 0,50 � � 0 0,07 9� 11,� �,8 �,0 �,� 0
LSD 1-10 1,9
LSD 2-10 1,8

Power
2006-2007. 10 forsøg 8 fs. 8 fs. 9 fs. 9 fs.
 1. Ubehandlet - 0 � � 5 0,09 86 11,1 53,1 - - -
 �. Som sortsforsøg1) ��-59 0,�5 1 � 1 0,07 89 11,1 �,6 �,� �,6 119
 �. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur �� 0,50 � � 1 0,06 89 11,1 �,5 �,1 �,� 116
 �. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur �7-�9 0,50 1 0,6 0,05 0,01 90 11,0 �,9 �,5 �,7 156
 5. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur 51-59 0,50 1 0,9 0,6 0,0� 89 10,9 �,1 1,7 1,9 115
 6. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur �� 0,�5 � � � 0,01 88 11,0 �,1 �,� �,� 77
 7. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur �7-�9 0,�5 � 1 0,9 0,0� 91 11,0 �,9 �,0 �,� 158
 8. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 51-59 0,�5 � 1 1 0,01 89 10,9 �,9 �,0 �,� 118
 9. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur 

0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur
�� 

51-59 0,75 1 0,7 0,� 0,01 90 10,9 5,� �,1 �,5 157
10. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 

0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 
�� 

51-59 0,50 � 0,7 0,� 0,01 88 11,0 5,� �,5 �,8 79
LSD 1-10 1,6
LSD 2-10 1,6

1) Der må maksimalt anvendes svampemidler svarende til et behandlingsindeks på 0,�5. 

Tabel 20. Fortsat.
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De fire maltbygsorters modtagelighed frem-
går af tabel �1. I tabel �� ses sygdomsudvik-
lingen i de fire sorter.
 Det fremgår, at især Quench og Henley har 
været kraftigt angrebet af bygrust, men også 
i Prestige har der været meget bygrust. An-
grebene af skoldplet og meldug (bortset fra 
Power) har været svage. Angrebene af byg-
bladplet har været moderate, og Prestige har 
været mest angrebet.
 To forsøg med meget kraftige angreb af byg-
rust er vist for sig selv i tabel �0. Det frem-
går, at der er opnået meget store merudbytter 
for bygrustbekæmpelse. Forsøgene bekræfter 
således, at bygrust er den mest tabsvoldende 
svampesygdom i byg.
  I Quench har der været betaling for den 
højeste afprøvede indsats, nemlig behandling 
med halv dosis efterfulgt af behandling med 
kvart dosis (behandlingsindeks på 0,75). Det 
gælder både i forsøgene med mest bygrust og 
i de fire øvrige forsøg. I Henley har en enkelt 
behandling med halv dosis under skridning 
(behandlingsindeks på 0,50) været bedst. I 
Prestige har det optimale været halv dosis ef-
terfulgt af kvart dosis (behandlingsindeks på 
0,75) i forsøgene med mest bygrust. I de øv-
rige forsøg har en enkelt behandling med halv 
dosis i vækststadium �7 til �9 (fanebladet 
synligt) været optimalt (behandlingsindeks på 
0,50). I de to forsøg i Power med mest bygrust 
har der også været meget meldug, og den op-
timale indsats har været halv dosis efterfulgt 
af kvart dosis. I de øvrige fire forsøg har der 
været svage angreb af svampesygdomme i 
Power, og en enkelt behandling under skrid-
ning med kvart dosis har været nok (behand-
lingsindeks på 0,�5).

Forsøgsled � er taget med for at vurdere den 
strategi, som følges i sortsforsøgene. I sorts-
forsøgene i vårbyg må der maksimalt anven-
des en indsats af svampemidler svarende til 
et behandlingsindeks på 0,�5. Dette har også 
været gældende i forsøgene i tabel �0. Der er 
opstillet vejledende måltal for behandlingsin-
deks i de enkelte afgrøder. Disse behandlings-
indeks skal nås, hvis Pesticidplanens mål om 
en behandlingshyppighed på 1,7 i �009 i hele 
landet skal opfyldes. Måltallet for svampebe-
kæmpelse i vårbyg er et behandlingsindeks på 
0,�5. Dette måltal skal nås som et gennemsnit 
for svampebekæmpelse i alle landets vårbyg-
marker.
 Svampestrategien, som de forsøgsansvarli-
ge har valgt i de enkelte forsøg i forsøgsled �, 
fremgår af Tabelbilaget, tabel F19. Der er på 
de enkelte lokaliteter valgt den samme stra-
tegi i alle sorter. Der er, bortset fra et forsøg, 
sprøjtet en gang med 0,� liter Opera pr. ha 
eller med 0,� liter Amistar + 0,15 liter Foli-
cur pr. ha i slutningen af maj. Det fremgår, at 
indsatsen i forsøgsled � har været alt for lille 

Tabel 21. De fire maltbygsorters modtagelig-
hed for svampesygdomme (SortInfo)

Maltbyg Meldug 
(-1-�)1)

Byg-
bladplet
 (0-�)1)

Byg-
rust

 (0-�)1)

Skold-
plet

 (0-�)1)

Ramu-
laria

 (0-�)1)

Quench -1 1 � - �
Henley 0 1 � - �
Prestige -1 � � 1 �
Power � � 1 1 1

1)  -1 = mlo-resistens mod meldug, 0 = ikke modtagelig, � = meget 
modtagelig.

Tabel 22. Sygdomsudviklingen i forsøg med 
svampebekæmpelse i fire maltbygsorter

Sygdomsangreb
Pct. dækning (ubehandlet)

��/5 �9/5 11/6 �6/6

2007. 6 forsøg
Quench 5 fs.
Meldug 0,0� 0,9 0 0,0�
Bygrust 0,01 0,08 � ��
Bygbladplet 0 0,� 1 �
Skoldplet 0,� 0,5 0 0,0�

Henley
Meldug 0,01 0 0 0,0�
Bygrust 0 0,09 1 �5
Bygbladplet 0,0� 0,� 1 �
Skoldplet 0,� 0,� 0 0,09

Prestige
Meldug 0 0,01 0 0
Bygrust 0 0,0� 1 17
Bygbladplet 0,� 0,7 1 6
Skoldplet 0,� 0,7 0 0,06

Power
Meldug 0,� 0,� � 6
Bygrust 0,0� 0,1 1 5
Bygbladplet 0,06 0,� � �
Skoldplet 0,6 1 0,0� 0,1

Vækststadium �� �0 56 78
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ved det høje smittetryk. Kun i de fire forsøg i 
Power med lavt smittetryk har indsatsen væ-
ret passende.
 I to af forsøgene i tabel �0 er der også målt 
strånedknækning ved høst. Svampebekæm-
pelse har reduceret omfanget af strånedknæk-
ning. Der henvises til Tabelbilaget, tabel F19.
 Nettomerudbytterne i tabel �0 er beregnet 
ved to maltbygpriser, henholdsvis 165 og �00 
kr. pr. ha. En højere kornpris forbedrer selv-
følgelig rentabiliteten i sprøjtningen, men det 
er stadig de samme strategier, som giver de 
største nettomerudbytter.

Svampesprøjtning og påvirkning af 
sorteringen
Der er også målt kvalitetsparametre i for-
søgene i tabel �0. Der har ikke været nogen 
kornafregningsaftale i �007, men i aftalen fra 
�006 var retningslinjerne, at der ved en sorte-
ring under 90 blev fradraget 0,70 kr. pr. hkg 
pr. enhed under 90. Ved en sortering under 
70 afregnes kornet som foderbyg. Sorterin-
gen er i flere af sorterne kommet over 90 ved 
svampesprøjtning, og dermed er værdien af 
hele udbyttet øget. I sidste kolonne i tabel �0 
er merudbyttet i kr. pr. ha alene som følge af 
den af svampesprøjtning forbedrede sortering 
beregnet ved en kornpris på 165 kr. pr. hkg. 
For at få den samlede fortjeneste ved svam-

pesprøjtning skal nettomerudbyttet og beløbet 
yderst til højre summeres. Det fremgår, at der 
er opnået op til 69� kr. pr. ha i merværdi alene 
som følge af en forbedret sortering. Forbed-
ringen er opnået i de to forsøg i Quench med 
kraftige angreb af bygrust.
 Det fremgår, at en svampesprøjtning både 
kan resultere i et øget nettomerudbytte og i 
flere tilfælde også en merpris for hele partiet 
som følge af en forbedret sortering. Inddra-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Quench Henley Prestige Power

50

55

60

65

70

40

45

H
kg

 p
r. 

ha

Maltbyg, svampestrategier

Omkostning til svampemiddel og kørsel Nettoudbytte

Figur 6. Opnåede brutto- og nettoudbytter for forskellige svampestrategier i de seks forsøg i ta-
bel 20. De respektive forsøgsled er markeret med tallene 1 til 10 umiddelbart under søjlerne.

Aksfusarium i vårbyg. Fusariumsvampe kan 
få øllet til at skumme over. Fusariumsvam-
pene danner også toksiner, som kan nedsætte 
foderværdien. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, 
Landscentret Planteproduktion).
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Tabel 23. Svampebekæmpelse i forskellige foderbygsorter. (F21, F22)

Vårbyg Sta-
dium

Be-
hand-
lings-

in-
deks

Pct. dækning med Ka-
rak-
ter 
for 

leje-
sæd1)

Hkg kerne
pr. ha Pct. dækning med Ka-

rak-
ter 
for 

leje-
sæd1)

Hkg kerne
pr. ha

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug

skold-
plet

Udb. 
og

 mer-
udb. 

Net-
to-

mer-
ud-

bytte

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug

skold-
plet

Udb. 
og

 mer-
udb. 

Net-
to-

mer-
ud-

bytteca. 1�/7 ca. 1�/7

2007. 2 forsøg med kraftige angreb af bygrust Simba Keops
 1. Ubehandlet - 0 9 �1 0,5 � � 49,6 - 6 50 0,� � � 51,7 -
 �. Som sortsforsøg�) ��-59 0,�5 � 9 0 0,� � 10,6 9,� � 15 0 0,� 1 8,5 7,1
 �. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur �� 0,50 � 7 0 0,� � 8,7 7,0 � 16 0 0,5 � 8,6 6,9
 �. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur �7-�9 0,50 � � 0 0,� � 1�,� 10,7 � 1� 0 0,� 1 1�,1 1�,�
 5. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur 51-59 0,50 5 6 0 0,� � 10,5 8,8 � 10 0 0,6 � 8,6 6,9
 6. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur �� 0,�5 � 8 0 0,� � 9,0 7,9 � �� 0 0,� � 6,8 5,7
 7. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur �7-�9 0,�5 � � 0 0,� � 1�,5 11,� � 9 0 0,� 1 9,5 8,�
 8. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 51-59 0,�5 � 10 0 0,� � 9,8 8,7 � 1� 0 0,5 � 9,5 8,�
 9. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur 

0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur
�� 

51-59 0,75 � � 0 0,� � 1�,� 10,5 � 7 0 0,� 1 1�,� 9,6
10. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 

0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 
�� 

51-59 0,50 � � 0 0,� � 1�,5 1�,� � 8 0 0,5 1 1�,� 10,1
LSD 1-10 4,4 5,4
LSD 2-10 ns ns

2007. 2 forsøg med kraftige angreb af bygrust Varberg Vanadium
 1. Ubehandlet - 0 9 5 �5 1 5 53,0 - 8 �6 0,6 0,9 1 42,6 -
 �. Som sortsforsøg�) ��-59 0,�5 � 1 1� 0,� � �,7 �,� � 1� 0 0,1 0 11,� 9,8
 �. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur �� 0,50 � 1 8 0,� 6 �,0 1,� � 15 0 0,� 0 8,6 6,9
 �. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur �7-�9 0,50 � 1 � 0,� 5 6,7 5,0 � 6 0 0,� 0 1�,6 10,9
 5. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur 51-59 0,50 � � 6 0,1 6 �,� �,7 � 1� 0,1 0,� 0 1�,8 11,1
 6. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur �� 0,�5 � � 17 0,� 5 �,0 1,9 � 1� 0 0,� 0 7,� 6,1
 7. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur �7-�9 0,�5 � � � 0,� 5 7,1 6,0 � 6 0 0,� 0 11,9 10,8
 8. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 51-59 0,�5 � � 10 0,� 5 6,1 5,0 � 15 0 0,� 0 10,5 9,�
 9. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur 

0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur
�� 

51-59 0,75 � � � 0,� 6 7,� �,5 � � 0,1 0,� 0 16,� 1�,6
10. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 

0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 
�� 

51-59 0,50 � 1 � 0,� 6 6,1 �,9 � 5 0 0,� 0 1�,� 1�,�
LSD 1-10 ns 5,4
LSD 2-10 ns ns

2007. 3 forsøg, øvrige Simba Keops
 1. Ubehandlet - 0 � � 0 0 � 52,5 - � 5 0 0 � 51,6 -
 �. Som sortsforsøg�) ��-59 0,�5 0,9 0,8 0 0 � �,� 1,8 1 � 0 0 � 7,� 5,8
 �. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur �� 0,50 0,8 0,5 0 0,01 � 5,� �,7 0,8 0,6 0 0 � 7,9 6,�
 �. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur �7-�9 0,50 0,6 0,� 0 0 � 5,6 �,9 0,7 0,� 0 0 � 8,0 6,�
 5. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur 51-59 0,50 0,6 0,8 0 0,01 � �,9 �,� 0,8 1 0 0 � 6,� �,6
 6. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur �� 0,�5 0,9 0,6 0 0 � �,9 �,8 0,9 0,8 0 0 � 6,� 5,�
 7. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur �7-�9 0,�5 0,7 0,� 0 0 � �,5 �,� 0,8 0,6 0 0 � 7,� 6,�
 8. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 51-59 0,�5 0,8 0,9 0,0� 0 � �,1 �,0 0,8 1 0 0 � �,6 �,5
 9. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur 

0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur
�� 

51-59 0,75 0,8 0,� 0 0 � 5,6 �,8 0,8 0,7 0,0� 0 � 9,� 6,�
10. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 

0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 
�� 

51-59 0,50 0,8 0,� 0 0 � 5,6 �,� 0,7 0,5 0 0 � 8,9 6,7
LSD 1-10 2,7 2,0
LSD 2-10 ns 2,1

2007. 3 forsøg, øvrige Varberg Vanadium
 1. Ubehandlet - 0 � � 7 0,08 6 53,3 - � � � 0 � 46,5 -
 �. Som sortsforsøg�) ��-59 0,�5 0,7 0,9 � 0,0� 5 5,� �,7 1 0,8 1 0,09 1 9,� 7,7
 �. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur �� 0,50 0,8 0,� 1 0 6 5,0 �,� 0,8 0,5 0,7 0,08 1 7,7 6,0
 �. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur �7-�9 0,50 0,5 0,� 0,6 0 6 5,6 �,9 1 0,5 0,7 0,0� � 9,9 8,�
 5. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur 51-59 0,50 1 0,6 � 0 6 5,1 �,� 1 0,8 0,8 0 � 8,� 6,6
 6. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur �� 0,�5 0,7 0,5 1 0 6 5,1 �,0 0,9 0,6 0,9 0 1 7,� 6,�
 7. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur �7-�9 0,�5 0,8 0,� 0,8 0 5 �,7 �,6 1 0,6 1 0,1 � 7,1 6,0
 8. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 51-59 0,�5 0,8 0,9 � 0 6 �,7 �,6 1 0,8 1 0,� 1 6,� 5,�
 9. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur 

0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur
�� 

51-59 0,75 0,6 0,� 1 0,08 5 7,5 �,7 1 0,� 0,� 0,� � 11,� 8,6
10. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 

0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 
�� 

51-59 0,50 0,6 0,� 1 0 6 7,6 5,� 1 0,5 0,6 0 � 10,8 8,6
LSD 1-10 2,6 3,2
LSD 2-10 2,4 2,6

fortsættes
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gelse af den øgede pris som følge af bedre 
sortering ændrer dog ikke ved, hvilken stra-
tegi man skal benytte sig af.
 I figur 6 er vist de opnåede brutto- og net-
toudbytter. Det største nettoudbytte er opnået 
i sorterne Quench og Power.
 Nederst i tabellen ses resultaterne fra forsø-
gene i �006. Kun tre af sorterne har indgået i 
forsøgene i både �006 og �007.
 I tabel �� er vist resultaterne fra tilsvarende 
forsøg i fire foderbygsorter. De fire sorters 
modtagelighed fremgår af tabel ��. I tabel �5 
ses sygdomsudviklingen i de fire sorter. 
 Det fremgår, at Simba, Keops og Vanadium 
har været kraftigt angrebet af bygrust. Angre-
bene af skoldplet og meldug (bortset fra Var-
berg) har været svage. Angrebene af bygblad-
plet har været moderate.

To forsøg med meget kraftige angreb af byg-
rust er vist for sig selv i tabel ��. Det frem-
går, at der er opnået meget store merudbytter 
for bygrustbekæmpelse. Forsøgene bekræfter 
således, at bygrust er den mest tabsvoldende 
svampesygdom i byg.

Vårbyg Sta-
dium

Be-
hand-
lings-

in-
deks

Pct. dækning med Ka-
rak-
ter 
for 

leje-
sæd1)

Hkg kerne
pr. ha Pct. dækning med Ka-

rak-
ter 
for 

leje-
sæd1)

Hkg kerne
pr. ha

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug

skold-
plet

Udb. 
og

 mer-
udb. 

Net-
to-

mer-
ud-

bytte

byg-
blad-
plet

byg-
rust

mel-
dug

skold-
plet

Udb. 
og

 mer-
udb. 

Net-
to-

mer-
ud-

bytteca. 1�/7 ca. 1�/7

2006-2007. 11 forsøg Simba Keops
 1. Ubehandlet - 0 � 9 0,09 0,7 � 54,4 - � 11 0,07 0,6 � 53,7 -
 �. Som sortsforsøg�) ��-59 0,�5 1 � 0 0,1 � �,7 �,� 1 � 0 0,1 � �,7 �,�
 �. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur �� 0,50 1 � 0 0,1 � �,6 1,9 � � 0 0,1 � 5,5 �,8
 �. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur �7-�9 0,50 1 1 0 0,1 � 5,0 �,� 1 � 0 0,1 � 6,5 �,8
 5. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur 51-59 0,50 1 1 0 0,1 � 5,0 �,� 1 � 0 0,� � �,7 �,0
 6. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur �� 0,�5 1 � 0 0,1 � �,9 �,8 1 5 0 0,1 � �,� �,1
 7. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur �7-�9 0,�5 1 1 0 0,1 � 5,0 �,9 1 � 0 0,1 � 5,7 �,6
 8. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 51-59 0,�5 1 � 0,01 0,08 � �,8 �,7 � � 0 0,� � �,� �,1
 9. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur 

0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur
�� 

51-59 0,75 1 0,7 0 0,09 � 5,9 �,1 1 � 0,01 0,1 � 6,8 �,0
10. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 

0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 
�� 

51-59 0,50 1 0,8 0 0,1 � 6,0 �,8 1 � 0 0,1 � 6,� �,�
LSD 1-10 1,6 1,6
LSD 2-10 1,3 1,4

2006-2007. 11 forsøg Vanadium
 1. Ubehandlet - 0 � 10 0,8 0,� 1 49,0 -
 �. Som sortsforsøg�) ��-59 0,�5 1 � 0,� 0,09 1 5,5 �,1
 �. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur �� 0,50 1 � 0,� 0,1 1 �,8 �,1
 �. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur �7-�9 0,50 1 � 0,� 0,1 1 6,� �,5
 5. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur 51-59 0,50 1 � 0,� 0,08 1 5,9 �,�
 6. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur �� 0,�5 � � 0,� 0,1 1 �,6 �,5
 7. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur �7-�9 0,�5 1 1 0,� 0,1 1 5,5 �,�
 8. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 51-59 0,�5 1 � 0,� 0,1 1 �,9 �,8
 9. 0,�5 l Amistar + 0,�5 l Folicur 

0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur
�� 

51-59 0,75 1 1 0,1 0,09 1 8,0 5,�
10. 0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 

0,1�5 l Amistar + 0,1�5 l Folicur 
�� 

51-59 0,50 1 1 0,� 0,06 1 7,� 5,0
LSD 1-10 1,8
LSD 2-10 1,4

1) Skala, hvor 0 = ingen lejesæd, 10 = helt i leje.
�) Der må maksimalt anvendes svampemidler svarende til et behandlingsindeks på 0,�5. 

Tabel 23. Fortsat.

Tabel 24. De fire foderbygsorters modtage-
lighed for svampesygdomme (SortInfo)

Foderbyg
Mel-
dug

 (-1-�)1)

Byg-
blad-
plet

(0-�)1)

Byg-
rust

(0-�)1)

Skold-
plet 

(0-�)1)

Ramu-
laria

(0-�)1)

Simba -1 � 1 1 �
Keops -1 0 � - �
Varberg � � 1 - �
Vanadium 1 � � - �

1)  -1 = mlo resistens mod meldug, 0 = ikke modtagelig, � = meget 
modtagelig.
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I Simba har to behandlinger med kvart dosis 
(behandlingsindeks på 0,50) været optimalt i 
forsøgene med meget bygrust. I de øvrige tre 
forsøg har et behandlingsindeks på 0,50 også 

været bedst, men i form af en enkelt behand-
ling med halv dosis i vækststadium �7 til �9 
(fanebladet synligt). I Keops har en indsats 
på behandlingsindeks 0,50, fordelt på en eller 
to behandlinger, givet det største nettomer-
udbytte. I Varberg har en til to behandlinger 
med kvart dosis været optimalt (behandlings-
indeks på 0,�5 til 0,50). I Vanadium har der i 
forsøgene med meget bygrust været betaling 
for den største indsats på behandlingsindeks 
0,75, mens to behandlinger med kvart dosis 
har været tilstrækkeligt i de øvrige forsøg (be-
handlingsindeks på 0,50).
 Det fremgår, at indsatsen i forsøgsled � har 
været alt for lav ved det høje smittetryk, da 
nettomerudbytterne her er lavere end i for-
søgsleddene med en højere indsats.
 I et af forsøgene i tabel �� er der også målt 
strånedknækning ved høst. Svampebekæm-
pelse har reduceret omfanget af strånedknæk-
ning. Der henvises til Tabelbilaget, tabel F�1. 
Af tabel �� fremgår det, at der har været mest 
lejesæd i sorten Varberg.
 I figur 7 er vist de opnåede brutto- og net-
toudbytter. Det største nettoudbytte er opnået 
i sorten Keops.
 Nederst i tabellen ses resultaterne fra forsø-
gene i �006. Kun tre af sorterne har været med 
i forsøgene i både �006 og �007.

Tabel 25. Sygdomsudviklingen i forsøg med 
svampebekæmpelse i fire foderbygsorter

Sygdomsangreb
Pct. dækning (ubehandlet)

�6/5 �/6 1�/6 �/7

2007. 5 forsøg
Simba 3 fs.
Meldug 0 0 0 0,�
Bygrust 0 0,0� 0,� 18
Bygbladplet 0 0 0,01 5
Skoldplet 0 0 0 1

Keops
Meldug 0 0 0 0,�
Bygrust 0,0� 0,� � ��
Bygbladplet 0 0,01 0,1 �
Skoldplet 0 0 0 1

Varberg
Meldug 0 � 5 18
Bygrust 0 0,06 0,� �
Bygbladplet 0 0 0,8 5
Skoldplet 0 0 0 0,5

Vanadium
Meldug 0 � � �
Bygrust 0,0� 0,� 1 �1
Bygbladplet 0,0� 0 0,01 5
Skoldplet 0 0 0 0,�

Vækststadium �� �� 58 70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Simba Keops Varberg Vanadium

50

55

60

65

70

40

45

H
kg

 p
r.

 h
a

Omkostning til svampemiddel og kørsel Nettoudbytte

Foderbyg, svampestrategier

Figur 7. Opnåede brutto- og nettoudbytter for forskellige svampestrategier i de fem forsøg i ta-
bel 23. De respektive forsøgsled er markeret med tallene 1 til 10 umiddelbart under søjlerne.
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Sygdomme og kvalitet i foder- og 
maltbyg
Svampebekæmpelse kan både øge udbyttet og 
forbedre malt- og foderkvaliteten.
 I tabel �6 ses resultaterne af forsøg, der 
har til formål at belyse effekten af svampe-
bekæmpelse målt på udbytte, maltbygkvalitet 
og foderværdi. Forsøgene er udført i sorterne 
Prestige (to forsøg) og Power. Bygbladplet 
har været den dominerende svampesygdom i 
forsøgene, mens angrebene af øvrige svampe-
sygdomme har været svage.
 Ved at sammenholde forsøgsled � og � 
fremgår det, at der kun har været et meget lille 
og ikke sikkert nettomerudbytte for at udføre 
den tidlige svampebekæmpelse i vækststa-
dium �� (� knæ udviklet).
 Midlerne er afprøvet i samlet halv normal-
dosering, dog er blandingen Amistar + Kayak 
yderligere afprøvet i samlet kvart dosis. Bell 
henholdsvis Amistar + Proline har givet det 
største nettomerudbytte, men der har ikke 
været sikre forskelle mellem de fire løsnin-
ger, som er afprøvet i halv dosis. Kvart dosis 

Amistar + Kayak har givet et lavere merud-
bytte end de halve doser.
 Sorteringen har været høj i ubehandlet, og 
der er derfor ikke i gennemsnit af forsøgene 
opnået nogen merbetaling i form af en forbed-
ret sortering ved svampebekæmpelse. I et af 
enkeltforsøgene er sorteringen dog øget fra 85 
til over 90 ved svampebehandling. I dette for-
søg er der således alene i form af en forbedret 
sortering opnået et merudbytte på �16 kr. pr. 
ha.
 I forsøgene er det i lighed med �006 belyst, 
hvilken betydning svampesprøjtning har for 
foderværdien til svin. Analyserne foreligger 
ikke p.t., men vil senere kunne findes i Ta-
belbilaget, tabel F��. Der udføres tilsvarende 
undersøgelser i vinterhvede. Forsøgene i et 
enkelt forsøg i vårbyg i �006 viste, at der var 
en tendens til et større nettomerudbytte, når 
foderværdien til svin blev inddraget.
 Der er udført to forsøg efter en egen for-
søgsplan ved LandboCentrum med svampe-
bekæmpelse i �� vårbygsorter. Der henvises 
til Tabelbilaget, tabel F��.

Tabel 26. Effekt af svampesprøjtning på udbytte og kvalitet. (F23)

Vårbyg

Be-
hand-
lings-

in-
deks

Pct. dækning med
Pct. rå-
protein 

i 
tørstof 

Sorte-
ring, 
pct. 

kerner 
> �,5 mm

Hkg kerne pr. ha

bygblad-
plet

mel-
dug

byg-
rust Udb. og 

merudb.
Netto-

merudb.1)

ca. �6/6

2007. 3 forsøg
1. Ubehandlet 0 11 0,� 0,� 11,� 91 51,0 -
�. 0,�5 l Opus Team 

0,75 l Bell 1,15 � 0,0� 0,0� 11,� 95 8,8 6,1
�. 0,75 l Bell 0,90 5 0,07 0,0� 11,5 95 7,8 5,9
�. 0,5 l Bell + 0,15 l Comet 0,75 5 0,07 0,05 11,5 95 6,6 �,9
5. 0,�5 l Amistar + 0,�75 l Kayak 0,�0 5 0,07 0,05 11,6 95 6,� �,7
6. 0,1�5 l Amistar + 0,� l Kayak 0,�1 5 0,1 0,1 11,6 9� �,8 �,8
7. 0,�5 l Amistar + 0,� l Proline 0,50 5 0,0� 0,0� 11,6 9� 7,� 5,7
LSD 1-7 2,6
LSD 2-7 2,2

Led � er behandlet i stadium �� og stadium �9-�5.
Led �-7 er behandlet i stadium �9-�5.
1) Maltbygpris 165 kr. pr. hkg.
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Havre – sorter

Dominik har givet det største udbytte i 2007 

Sorten Dominik har givet 10 procent større 
udbytte end målesorten Markant i årets lands-
forsøg med havresorter. Se tabel �.
 I �007 er der opnået pæne merudbytter for 
svampebekæmpelse i sortsforsøgene i havre. 
Merudbytterne har varieret fra �,0 hkg pr. ha i 
sorten Rajtar til 7,1 hkg pr. ha i blandingen af 
Pergamon, Freddy og Rasputin.
 Man bør vælge havresort, der i forsøgene 
har givet et stort og stabilt udbytte gennem 
flere år. I tabel 1 ses forholdstallene for udbyt-
te for de seneste et til fem år i sortsforsøgene 
i havre.

Tabel 1. Forholdstal for udbytte af havresor-
ter 2003 til 2007

Havre �00� �00� �005 �006 �007

Markant 100 100 100 100 100
Rasputin 105 10� 101 10� 105
Revisor 101 100 98 99 10�
Freddy 10� 10� 10� 10� 10�
Dominik 10� 101 99 110
Flämingsprofi 10� 100 106 107
Duffy 101 10� 106
Ivory 98 10� 10�
Rajtar 10� 108
Pergamon 105 107
Carron 10� 101
NORD 05/1�� 109
Bessin 107
Blanding1) 106
Pogon 106
Scorpion 106
Aveny 105

1) Pergamon, Freddy, Rasputin.

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, der ikke har behov for 
vækstregulering.

Hvis havre indgår i kornrige sædskifter, 
bør der vælges en sort, der er resistent 
mod havrecystenematoder.

Strategi

Flere informationer om havresorter  
findes på: www.SortInfo.dk

Læ
sm

ere
Syv havresorter fra Landsforsøgene blev i 
2006 undersøgt for indholdet af foderenheder. 
Der var en forskel på 12 FEsv pr. hkg mellem 
den bedste og dårligste havresort.
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Havre – sygdomme

Moderate merudbytter for svampebekæmpelse

Meldug har været den dominerende svampe-
sygdom i havre i �007. Angrebene har først 
udviklet sig fra begyndelsen af juni. I årets 
forsøg har en enkelt behandling ved begyn-
dende skridning givet det bedste resultat. Der 
har ikke været sikre forskelle på, om der er 
brugt Zenit (triazol) eller Opera N (strobilu-
rinholdig løsning), men nettomerudbyttet har 
været en anelse større ved brug af Opera N.
 Svampebekæmpelse har reduceret omfan-
get af strånedknækning.

En oversigt over godkendte samt nye svam-
pemidlers effekt mod de enkelte svampesyg-
domme i korn ses i hvedeafsnittet.

Ved mere udbredte angreb af meldug har der 
været god økonomi i svampebekæmpelse i 
havre. I årets forsøg har der været moderate 
angreb af meldug. (Foto: Ghita Cordsen Niel-
sen, Landscentret, Planteproduktion).

Svampebekæmpelse i havre

I forsøg med meget meldug har der været 
god økonomi i at bekæmpe meldug. Mel-
dug bekæmpes om foråret ved over 10 
procent angrebne planter. Ved bekæmpel-
se rettet mod meldug anvendes omkring 
kvart dosis af Zenit 575 EC, Folicur, 
Orius eller Tilt top. Ved tidlige angreb og 
højt smittetryk kan der være behov for to 
behandlinger.

Strobilurinholdige løsninger, dvs. Amistar 
+ andet middel, Opera eller Acanto Pri-
ma, anbefales kun ved angreb af havre-
bladplet.

Strategi

Følg udviklingen af skadegørere i  
havre i sæsonen i Planteavlskonsulenter-
nes Registreringsnet på www.lr.dk/regnet

Læ
sm

ere
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Sortsforsøg
16 sorter har været med i årets landsforsøg 
med havresorter. Det er én mere end i �006. 
Derudover har der for første gang deltaget en 
sortsblanding i denne afprøvning. Formålet er 
at undersøge, om man også i havre kan anven-
de en sortsblanding som målesort. Dette års 
resultater ser lovende ud, idet sortsblandingen 
givet et større udbytte end gennemsnittet af de 
tre sorter hver for sig.
 Der er høstet 61,6 hkg pr. ha i målesorten 
Markant i �007. Det er hele 10,1 hkg pr. ha 
mere end i �006, hvilket illustrerer, at havre 
klarer sig bedre i kølige og fugtige år end i 
tørre år. Resultaterne af årets landsforsøg med 
havresorter fremgår af tabel �. Rumvægten 
har varieret fra �9,7 kg pr. hl i sorten Flä-
mingsprofi til 54 kg pr. hl i sorten Duffy. Det 
er et højere niveau end i �006.
 For 11. gang er der i �007 gennemført hav-
resortsforsøg med og uden svampebekæmpel-
se. Den gennemførte bekæmpelse er fastlagt i 
maj. Ved fastlæggelsen er der taget hensyn til 
årets sygdomsangreb samtidig med, at det er 
tilstræbt, at indsatsen med svampemidler ikke 
overstiger måltallet for havre i Pesticidplan 
�00�-�009. Der er i årets forsøg behandlet 
en gang med 0,15 liter Folicur EC �50 pr. ha. 

Der er opnået relativt pæne merudbytter for 
den gennemførte behandling, og den meget 
beskedne behanding har været rentabel i alle 
de afprøvede havresorter.

Foderværdi i havresorter 2006
Som i vårbyg og vintersædsarterne blev ud-
valgte havresorter i landsforsøgene i �006 un-
dersøgt for indholdet af foderenheder. Der blev 

Tabel 2. Havresorter med svampebekæmpel-
se, landsforsøgene 2007. (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
Markant 60,4 62,3 61,6 100 50,�
Dominik  6,� 5,9 6,1 110 50,�
NORD 05/1��  5,� 5,9 5,7 109 5�,0
Rajtar  �,7 5,6 �,9 108 51,6
Bessin  �,5 �,� �,� 107 51,8
Flämingsprofi  �,6 �,7 �,� 107 �9,7
Pergamon  �,� �,6 �,1 107 51,�
Pogon  �,5 �,6 �,9 106 50,�
Blanding1) �,0 �,6 �,8 106 51,�
Scorpion  �,8 �,� �,6 106 50,9
Duffy  �,8 �,7 �,5 106 5�,0
Rasputin  0,8 �,8 �,� 105 51,1
Aveny  �,� �,1 �,� 105 51,5
Ivory  �,� 0,6 1,6 10� 51,6
Freddy  1,7 1,� 1,� 10� 51,�
Revisor  �,0 0,� 1,� 10� 50,�
Carron  1,1 0,� 0,7 101 50,�
LSD 2,9 3,4 2,2

1) Pergamon, Freddy, Rasputin.

Tabel 3. Havresorter med og uden svampebe-
kæmpelse, 2007. (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
Markant � 0,08 5�,7 60,7 6,0 5,�
Dominik  � 0,0� 6�,� 68,� �,0 �,�
NORD 05/1��  � 0,06 6�,5 67,� �,9 �,1
Bessin  � 0,07 60,9 66,� 5,� �,6
Rajtar  � 0,� 6�,1 66,1 �,0 �,�
Pogon  1 0,06 60,5 65,9 5,� �,6
Blanding�) � 0,1 57,9 65,0 7,1 6,�
Aveny  0,5 0,06 6�,� 6�,8 �,� 1,6
Pergamon  � 0,06 60,� 6�,5 �,1 �,�
Flämingsprofi  � 0,09 58,0 6�,� 6,� 5,5
Scorpion  � 0,06 60,6 6�,0 �,� �,6
Duffy  � 0,1 60,5 6�,9 �,� �,6
Carron  6 0,0� 60,� 6�,6 �,� �,5
Revisor  6 0,08 59,� 6�,1 �,9 �,1
Ivory  0,� 0,1 59,6 6�,7 �,1 �,�
Rasputin  � 0,0� 58,9 6�,7 �,8 �,0
Freddy  � 0,0� 56,0 61,� 5,� �,6
LSD 2,5 2,5 0,9 0,9

1) LSD for vekselvirkning mellem sort og svampebekæmpelse: ns.
�) Pergamon, Freddy, Rasputin.

Tabel 4. Havresorternes rangering i forhold 
til udbyttet af foderenheder, FEsv pr. ha, 
landsforsøg 2006

Vårbyg
FEsv 

pr. 
hkg

FEso 
pr. 
hkg

Rum-
vægt, 
kg pr. 

hl

Fht. 
for ud-
bytte

Ud-
bytte, 
hkg 

pr. ha

FEsv 
pr. ha

FEso 
pr. ha

Antal forsøg 3 3 8 8 8
Markant 7�,7 78,0 50,� 100 51,5 �.796 �.017
Ivory 85,9 88,5 50,0 10� 5�,5 �.510 �.6�6
Duffy 81,6 85,� 5�,9 10� 5�,6 �.�9� �.�87
Dominik 8�,1 85,6 �8,0 99 50,8 �.171 �.��8
Freddy 76,� 81,0 50,9 10� 5�,� �.067 �.�17
Orka 76,� 80,5 50,� 101 51,9 �.960 �.178
Rasputin 75,� 79,7 �9,5 10� 5�,5 �.959 �.18�
LSD ns ns
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analyseret prøver af syv sorter af havre. Ana-
lyseresultaterne for foderværdi i havresorterne, 
høst �006, er præsenteret i tabel �. Tabellen 
viser en forskel på hele 1�,� FEsv pr. hkg imel-
lem den bedste og dårligste havresort i høståret 
�006. Rangeret efter FEsv pr. ha er der som i 
vårbyggen en forskel på cirka 700 FEsv pr. ha 
mellem den bedste og dårligste havresort.

Supplerende forsøg med havresorter
Der er gennemført seks supplerende forsøg 
med et udvalg af de havresorter, der indgår 
i landsforsøgene, plus en enkelt sort Pikant, 
der er en såkaldt nøgen havre, hvor skallerne 
falder af i forbindelse med høst. Resultaterne 
af de seks supplerende forsøg fremgår at tabel 
5. De fleste af de afprøvede sorter har klaret 
sig lidt dårligere ved denne afprøvning end i 
de egentlige landsforsøg. Den nøgne havre, 
Pikant, har igen i år givet cirka �0 procent 
mindre end målesorten.

Havresorternes egenskaber og 
 udbredelse
Resultatet af årets observationsparceller med 
havre fremgår af tabel 6. Data fra observati-
onsparcellerne er udvalgt, således at der kun 
medtages data fra de forsøgssteder, hvor der 
er registreret forskelle i angrebsgraden af 
den enkelte sygdom. Det belyser de stærke 
og svage sider ved sorterne, men er samtidig 
også med til at overdrive forskelle mellem 
sorterne. Derfor kan resultaterne fra observa-
tionsparcellerne ikke bruges til at beskrive det 
generelle sygdomsniveau i �007.
 Der er i �007 registreret tre dages forskel 
i tidspunkt for modning mellem de seks tid-
ligste sorter og den sildigste sort Aveny. Strå-
længden har varieret fra 8� cm i sorten Car-
ron til 99 cm i sorten Markant. Karakteren for 
lejesæd varierer i årets observationsparceller 
fra 1,1 i den mest stråstive sort Markant til 
5,5 i den blødstråede sort Bessin. Karakteren 
for nedknækning af strå varierer fra 1,8 i sor-
ten Carron til 7,0 i sorten Rasputin, der også 
i sidste års observationsparceller havde den 
højeste karakter for denne egenskab.
 Sygdomsangrebene i årets observationspar-
celler har været kraftigere end i det seneste 
par år. Meldugangrebet har således varieret 

fra 0,06 procent dækning i nummersorten 
NORD 05/1�� til 18 procent dækning i sorten 
Aveny. Angrebet af havrebladplet har vari-
eret fra �,� procent dækning i nummersorten 
NORD 05/1�� helt op til 15 procent dækning 
i Pergamon.
 Ved valg af havresort er udbyttestabiliteten 
en afgørende egenskab. Sorter, der har givet 
et stort og stabilt udbytte i flere års forsøg, bør 
foretrækkes. Udbyttestabiliteten kan vurderes 
på baggrund af tabel 1 og 7. I tabel 7 er der 

Tabel 5. Havresorter med svampebekæm-
pelse, supplerende forsøg 2007. (G3)

Havre

Havre-
blad-
plet, 
pct. 

dæk-
ning 

Leje-
sæd, 
kar. 

0-101)

Stråned-
knæk-
ning, 
kar.

0-10�)

Udb. 
og 

mer-
udb., 
hkg 

pr. ha

Fht.
for 
ud-

bytte

Rum-
vægt,

kg
pr. hl

Antal forsøg 5 6 6 6 6
Markant 0,� � 1 56,1 100 51,9
Pergamon 1 � 8 �,� 106 5�,8
Dominik 1 1 7 �,8 105 51,7
Rasputin 1 � 7 1,6 10� 5�,7
Flämingsprofi 0,5 � 7 1,5 10� 5�,0
Blanding�) 0,8 � 5 0,9 10� 5�,1
Ivory 0,5 � 8 -0,� 99 5�,1
Freddy 0,7 � 5 -1,8 97 5�,0
Pikant�) 0,6 0 1 -16,� 71 60,�
LSD 3,8

1)  Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.
�) Skala 0-10, 0 = ingen nedknækning. 
�) Pergamon, Freddy, Rasputin. 
�) Nøgen havre.

Tabel 6. Havresorternes egenskaber, obser-
vationsparcellerne 2007

Havre Mod-
ning

Strå-
længde,

cm

Kar. 
for leje-

sæd1)

Kar. 
for ned-
knæk.

af strå1)

Procent 
dækning med

mel-
dug

blad-
plet

Antal forsøg 3 7 10 5 16 4
Aveny 1�/8 9� �,� �,� 18 7
Bessin 11/8 89 5,5 6,8 17 1�
Blanding 9/8 96 �,5 6,6 10 9
Carron 9/8 8� �,0 1,8 0,8 �,5
Dominik 9/8 87 1,8 5,6 10 10
Duffy 10/8 88 �,8 7,� 8 7
Flämingsprofi 11/8 97 �,� 6,� 1� 1�
Freddy 11/8 96 �,� 5,8 1� 8
Ivory 10/8 90 �,7 �,6 1� 1�
Markant 11/8 99 1,1 �,0 �,7 �,�
NORD 05/1�� 10/8 98 �,� �,6 0,06 �,�
Pergamon 10/8 9� �,6 �,� 10 15
Pogon 10/8 95 �,8 �,0 10 1�
Rajtar 9/8 95 �,� �,6 6 8
Rasputin 11/8 96 5,1 7,0 8 �,5
Revisor 9/8 95 �,� 6,� 9 7
Scorpion 9/8 95 �,0 5,� 11 1�

1) Skala 0 - 10, 0 = ingen lejesæd.
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beregnet et gennemsnitligt forholdstal for ud-
bytte for de seneste to til fem år for de sorter, 
der har været med i alle årene.
 Der er til høst �007 solgt udsæd af i alt 1� 
havresorter. Ti sorter har hver udgjort mere 
end 1 procent af salget. Disse ti sorter fremgår 
af tabel 8. Sorterne Freddy og Dominik har 
tilsammen udgjort over 60 procent af udsæd-
salget. Gunhild, der forsat er den eneste af de 
solgte sorter, som er resistent mod havrecy-
stenematoder, har en markedsandel på kun � 
procent.

Dyrkning af nøgen havre
Der har i de senere år været en øget efter-
spørgsel efter nøgen havre som ingrediens i 
både svine- og hestefoderblandinger. Forskel-
len på nøgen havre og almindelig havre er, at 
den nøgne havres skal falder af i forbindelse 
med tærskningen. Tabet af skallen betyder, at 
der mistes cirka �0 til �5 procent af udbyttet 
sammenlignet med almindelig havre.

I �006 startede en forsøgsserie med henblik 
på at belyse den optimale dyrkningsteknik for 
nøgen havre. I forsøgsserien afprøves fire for-
skellige udsædsmængder. I �007 er forsøgene 
gennemført i sorten Pikant. Den har haft en 
tusindkornsvægt på �7 gram og en spireevne 
på 80 procent. Resultaterne af årets forsøg ses 
i tabel 9.
 Der er i årets tre gennemførte forsøg høstet 
cirka �0 hkg pr. ha mere i gennemsnit end i 
sidste års forsøg, selv om det igen i år ikke er 
lykkedes at etablere mere end 75 og 90 pro-
cent af det ønskede antal planter. De største 
udbytter er høstet ved de to højeste udsæds-
mængder, men hvis man sætter udsædsprisen 
til �,5 gange prisen på det høstede korn, er der 
opnået næsten samme nettoudbytte i interval-
let �00 til 500 spiredygtige kerner pr. m�, hvil-
ket også var konklusionen af sidste års forsøg. 
Forsøgsserien fortsætter i �008.

Stigende mængder kvælstof til nøgen 
havre
Der er kun gennemført ét forsøg på JB 6 med 
stigende mængder kvælstof til nøgen havre 
efter korn. Resultatet fremgår af Tabelbilaget, 
tabel G5. I forsøget er bestemt en økonomisk 
optimal kvælstofmængde på 100 kg kvælstof 
pr. ha. Det er lidt lavere end resultatet af to for-
søg i �006, hvor den optimale kvælstofmæng-
de blev bestemt til 1�1 kg kvælstof pr. ha.

Sygdomme og skadedyr
I havre har meldug været den mest udbredte 
skadegører. Den har bredt sig fra begyndelsen 
af juni. Angrebene af havrebladplet har over-
vejende været svage. Der er i nogle tilfælde 
sent i sæsonen fundet angreb af kronrust, hvil-

Tabel 7. Forholdstal for udbytte i havresor-
ter, landsforsøg, gennemsnit af to til fem år

Havre �00�-�007 �00�-�007 �005-�007 �006-�007

Markant 100 100 100 100
Rasputin 10� 10� 10� 10�
Freddy 10� 10� 10� 10�
Revisor 100 100 100 101
Flämingsprofi 10� 10� 107
Dominik 10� 10� 105
Duffy 10� 10�
Ivory 101 10�
Pergamon 106
Rajtar 106
Carron 10�

Tabel 8. Havresorter, der har dækket over 
1 procent af udsædsalget i 2007. Procent af 
solgt udsæd

Høstår �00� �00� �005 �006 �007

Freddy 1� �� �� �� ��
Dominik 1 5 17
Rasputin � 9 18 9
Flämingsprofi 7
Corrado �7 11 8 11 7
Revisor �9 �� �8 1� 6
Markant �6 �1 15 15 �
Gunhild1) � 1 � � �
Rajtar �
Ivory 1
Andre sorter 1 0 1 � �

1) Resistent mod havrecystenematoder.

Tabel 9. Udsædsmængder i nøgen havre. 
(G4)

Nøgen havre Planter
pr. m�

Plante-
højde, 

cm

Udbytte, 
hkg pr. ha

brutto netto

2007. 3 forsøg
�00 spiredygtige kerner pr. m� 181 101 ��,0 �1,�
�00 spiredygtige kerner pr. m� ��� 99 �7,� ��,8
�00 spiredygtige kerner pr. m� ��0 98 �8,5 �5,1
500 spiredygtige kerner pr. m� �86 95 �8,6 ��,�
LSD 1,7
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ket er usædvanligt. Bladlus har optrådt med 
svage angreb, mens kornbladbillens larve har 
været mere udbredt end normalt. I figur 1 ses 
udviklingen af skadegørere i havre i Plante-
avlskonsulenternes Registreringsnet.

Svampebekæmpelse i forskellige sorter
I årets forsøg har en enkelt behandling ved be-
gyndende skridning givet det bedste resultat. 
Der har ikke været sikre forskelle på, om der 
er brugt Zenit (triazol) eller Opera N (strobilu-
rinholdig løsning), men nettomerudbyttet har 
været en anelse større ved brug af Opera N. 
Svampebekæmpelsen har reduceret omfanget 
af strånedknækning.
 I tabel 10 ses resultaterne efter en forsøgsplan, 
hvor forskellige svampestrategier er afprøvet 
i tre forskellige havresorter. Der er behandlet 

på forskellige vækststadier og udført op til to 
behandlinger med forskellige midler og doser. 
Angrebene af både meldug og havrebladplet er 
kommet sent og har været relativt svage.
 De største merudbytter er opnået i Flä-
mingsprofi og Pergamon. I Freddy er der kun 
opnået små eller negative nettomerudbytter. I 
Flämingsprofi har en enkelt behandling med 
0,6 liter Opera N pr. ha omkring begyndende 
skridning været bedst. Merudbytterne skyldes 
hovedsageligt et forsøg, hvor der er opnået 
store merudbytter. Der er i dette forsøg opnået 
et større merudbytte end forventet ud fra an-
grebet af svampesygdomme. I Pergamon har 
en enkelt behandling med 0,� liter Opera N pr. 
ha omkring begyndende skridning været nok.
 Normaldoseringen for Opera N er �,0 liter 
pr. ha, og indholdet heri svarer til 0,68 liter 
Comet + 1,0 liter Opus. Normaldoseringen 
for Opera er til sammenligning 1,5 liter pr. ha, 
og indholdet heri svarer til 0,8 liter Comet + 
0,6 liter Opus. Ved at sammenligne forsøgsled 
� og 6 kan effekten af at bruge et triazol (Ze-
nit) henholdsvis en strobilurinholdig løsning 
(Opera N) udledes. Det fremgår, at der ikke 
har været sikre forskelle på de to midler, men 
at nettomerudbyttet har været en anelse større 
ved brug af Opera N.

Havre - 2007
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Figur 1. Udviklingen af skadegørere i havre i 
Planteavlskonsulenternes Registreringsnet. 

Der er set kronrust i 
flere havremarker i 
2007, hvilket er usæd-
vanligt. Angrebene 
er dog kommet rela-
tivt sent i sæsonen. 
(Foto: Ghita Cordsen 
Nielsen, Landscentret 
Planteproduktion).

Angreb af bakteriesygdommen havrepletbak-
teriose ses nu og da i havre, men der er of-
test tale om meget svage angreb. (Foto: Ghita 
Cordsen Nielsen, Landscentret Planteproduk-
tion).
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I forsøgene er der også målt strånedknækning. 
Det fremgår, at svampebekæmpelsen har re-
duceret omfanget af strånedknækning.
 I figur 2 er resultaterne fra de fire forsøg 
vist grafisk. De største udbytter er høstet i sor-
ten Pergamon.
 I �006 blev der udført tilsvarende forsøg, 
men kun Freddy har indgået i forsøgene i beg-
ge år. Der henvises til Oversigt over Lands-
forsøgene �006, side 1�9.

Tabel 10. Svampebekæmpelse i tre havresor-
ter. (G6)

Havre

Pct. dæk-
ning med

Karakter 
0 -101)

Hkg kerne
pr. ha

mel-
dug

blad-
plet Leje-

sæd

Strå-
ned-

knæk-
ning

Udb. 
og 

mer-
udb. 

Netto-
mer-
udb.ca. ��/6

2007. 4 forsøg Freddy
1. Ubehandlet � � � � 55,4 -
�. 0,�5 l Zenit 

0,� l Opera N 0,� 1 1 � �,� 0,1
�. 0,� l Opera N

0,� l Opera N 0,� 1 1 � 1,7 -0,7
�. 0,� l Opera N 0,7 1 1 � 1,6 0,�
5. 0,6 l Opera N 0,8 1 1 � 1,1 -0,8
6. 0,�5 l Zenit 0,� 1 � � 1,5 0,6
LSD 1-6 ns
LSD 2-6 ns

2007. 4 forsøg Pergamon
1. Ubehandlet � � � 5 60,2 -
�. 0,�5 l Zenit 

0,� l Opera N 0,7 � 1 � �,5 0,�
�. 0,� l Opera N

0,� l Opera N 0,� 1 1 � �,5 1,1
�. 0,� l Opera N 0,� 1 1 � �,� 1,1
5. 0,6 l Opera N 0,� 1 1 � �,� 0,5
6. 0,�5 l Zenit 0,� 1 1 5 1,1 0,�
LSD 1-6 2,0
LSD 2-6 ns

2007. 4 forsøg Flämingsprofi
1. Ubehandlet � � 1 7 57,8 -
�. 0,�5 l Zenit 

0,� l Opera N 0 0,8 � 5 �,7 1,6
�. 0,� l Opera N

0,� l Opera N 0,� 0,7 � 5 �,� �,0
�. 0,� l Opera N 0,� 0,7 � 5 �,7 1,5
5. 0,6 l Opera N 0,� 0,6 � 5 �,� �,5
6. 0,�5 l Zenit 0,� 0,7 � 6 �,� 1,�
LSD 1-6 2,7
LSD 2-6 ns

Led � og � behandlet i stadium �� og 51.
Led �-6 behandlet i stadium 51.
1)  Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd eller ingen strånedknækning,  

10 = 100 pct. lejesæd eller strånedknækning.

1 2 3 4 5 6
50

55

60

65

70

H
kg

 p
r. 

ha

Havre, svampestrategier

Omkostning til svampemiddel og kørsel
Nettoudbytte

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Freddy Pergamon Flämingsprofi

Figur 2. Opnåede brutto- og nettoudbytter 
for forskellige svampestrategier i fire forsøg 
i havre. Se forsøgsplan i tabel 10. De respek-
tive forsøgsled er markeret med tallene 1 til 6 
umiddelbart under søjlerne.

Fritfluer i havre. Til venstre ses lav vækst grundet angreb. Til højre ses kerneangreb af fritfluer. 
(Fotos: Ghita Cordsen Nielsen, Landscentret Planteproduktion).
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Vårhvede – sorter

Trappe er årets topscorer

I vårhvede har sorten Trappe givet 1� procent 
større udbytte end målesorten, og den er der-
med blevet den højestydende af de seks sorter, 
der har været med i årets landsforsøg.
 Vinjett har været målesort igen i �007. Der 
er høstet 60,� hkg pr. ha. Årets udbytter i vår-
hvedesorterne er 1�,7 hkg pr. ha mere end i 
�006. Det fremgår af tabel �.
 I højre del af tabel � ses kvaliteten af de 
afprøvede sorter. Vårhvede dyrkes hovedsa-
geligt til melfremstilling. Derfor er det væ-
sentligt med et højt protein- og glutenindhold, 
gerne kombineret med en høj rumvægt. Det 
højeste procentvise indhold af både protein 
og gluten er målt i sorten SW Kungsjet, mens 
den højeste rumvægt er registreret i sorten 
Taifun.

Tabel 1. Forholdstal for udbytte i vårhvede-
sorter 2003 til 2007

Vårhvede �00� �00� �005 �006 �007

Vinjett 100 100 100 100 100
Amaretto 101 10� 10� 109 108
Trappe 109 109 11�
Taifun 106 10� 10�
SW Kungsjet 10� 98
Tybalt 101

Det har i fire ud af de seks afprøvede vårhve-
desorter været rentabelt at bekæmpe blad-
svampe med 0,4 liter Opus pr. ha eller 0,15 li-
ter Tern + 0,25 liter Opus pr. ha i 2007. (Foto: 
Inger Bertelsen, Landscentret, Økologi).
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Sortsforsøg
Der er gennemført tre forsøg med og uden 
svampebekæmpelse i vårhvedesorter. Resul-
taterne fremgår af tabel �.
 Ved behandlingen af forsøgene er der enten 
anvendt 0,� liter Opus pr. ha eller en blanding 
af 0,15 liter Tern plus 0,�5 liter Opus. Den 
samlede mængde er i alle forsøg udbragt ad to 
gange. Resultaterne i den højre del af tabellen 
viser, at der er opnået forholdsvis beskedne 
merudbytter for den gennemførte behandling. 
Det er dog kun i sorterne Vinjett og SW Kung-
sjet, der ikke er opnået rentable merudbytter.

Vårhvedesorternes egenskaber og 
udbredelse
Resultaterne af årets observationsparceller 
med vårhvedesorter fremgår af tabel �.
 Der har været tre dages forskel i moden-
hedsdatoen fra de tidligste sorter Taifun og 
Vinjett til de tre sildigste sorter Amaretto, SW 
Kungsjet og Tybalt. Strålængden har varieret 
fra 7� cm i sorterne Taifun og Tybalt til 8� 
cm i sorten Amaretto. Der er konstateret en 
smule lejesæd, mest svarende til karakteren 
�,6 i sorten Tybalt og mindst med karakteren 
1 i sorten SW Kungjet.
 Meldugangrebene har været beskedne. Det 
største, svarende til 1,9 procent dækning, er 
fundet i sorten Trappe, og det mindste angreb, 
svarende til 0,01 procent dækning, er set i sor-
terne SW Kungsjet og Vinjett. Angrebene af 
Septoria har også været forholdsvis beskedne. 
Mindst er der fundet i sorten Trappe med �,� 
procent dækning, og mest er fundet i sorter-

ne Tybalt og Vinjett, hvor der er registreret 7 
procent dækning. Der har været forholdsvis 
udbredte angreb af brunrust, hvor der er 0,0� 
procent dækning i sorten Tybalt, mens der er 
registreret 1� procent dækning i sorten Taifun.
 Der udbydes kun et meget beskedent antal 
vårhvedesorter i Danmark. I tabel 5 ses en 
oversigt over de sorter, der er solgt udsæd af 
i foråret �007. Sorten Taifun har dækket over 
halvdelen af det forholdsvis beskedne areal 
med vårhvede i Danmark.

Tabel 2. Vårhvedesorter, landsforsøg, 2007 
(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 � � 6 6 6 6 6
Vinjett 60,3 60,4 60,4 100 1�.0 �5.1 67.� 77,0
Trappe 6,8 7,� 7,1 11� 11.8 ��.0 68.� 77,0
Amaretto 5,0 5,1 5,0 108 1�.1 ��.� 68.� 77,�
Taifun �,0 �,� �,6 10� 1�.0 �5.� 66.� 78,5
Tybalt �,0 -�,1 0,� 101 1�.6 ��.1 66.9 7�,1
SW Kungsjet -1,� -1,� -1,� 98 1�.� �5.6 66.1 76,7
LSD ns 5,4 3,8

Tabel 3. Vårhvedesorter med og uden svam-
pebekæmpelse 2007. (H2) 
A: Ingen svampebekæmpelse 
B: 0,40 liter Opus pr. ha eller 0,15 liter Tern 
+ 0,25 liter Opus ad to gange. (BI = 0,40)

Vårhvede

Pct. dækning i 
A med

Udbytte, 
hkg kerne 

pr. ha

Merudbytte for 
svampe-

bek., hkg pr. ha, 
B-A1)

meldug Septoria A B brutto netto

Antal forsøg 3 3 3 3
Vinjett 0,09 0,� 56,� 56,9 0,6 -1,0
Trappe � 0,� 60,� 65,� �,8 �,�
Amaretto 0,� 0,� 58,5 6�,9 5,� �,8
Taifun � 0,� 56,� 60,9 �,7 �,1
Tybalt 0,� 0,7 5�,7 56,8 �,1 0,5
SW Kungsjet 0 0,� 5�,� 55,� 0,9 -0,7
LSD 4,5 4,5 2,6 2,6

1) LSD for vekselvirkning mellem sort og svampebekæmpelse: ns.

Tabel 4. Vårhvedesorternes egenskaber 2007

Vårhvede Mod-
ning

Strå
længde

cm

Kar.
for 

leje-
sæd1)

Procent dækning

mel-
dug

Sep-
toria

brun-
rust

Antal forsøg � 7 � 15 1� 8
Amaretto 11/8 8� 1,9 0,5 �,1 10
SW Kungsjet 11/8 81 1,0 0,01 5 1,1
Taifun 8/8 7� �,1 0,6 5 1�
Trappe 9/8 81 1,� 1,9 �,� �,�
Tybalt 11/8 7� �,6 0,0� 7 0,0�
Vinjett 8/8 81 �,� 0,01 7 �,�

1) Karakter 0-10, 0 = ingen lejesæd.

Tabel 5. Vårhvedesorter, der dækker over 1 
procent af udsædsalget. Sorternes andel af 
udsædsalget i procent

Høstår �00� �00� �005 �006 �007

Taifun 19 5�
Amaretto � �� �0 �9 �1
Vinjett 60 56 60 �8 10
Trappe �
Epos �
Dacke 1
Andre sorter �7 1 0 � 0
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Markært – sorter

Crackerjack – en ny sort i front

Sorten Crackerjack har som den eneste sort i 
årets landsforsøg med sorter af markært givet 
mere end målesortsblandingen. Se tabel 1.
 Hvis man skal dyrke markært til moden-
hed, er plantehøjde ved høst en afgørende 
egenskab. Jo højere afgrøden er ved høst, jo 
hurtigere tørrer den efter regn, og jo lettere er 
den at tærske, idet der kan sættes en høj stub. 
Den største afgrødehøjde på �6 cm i gennem-
snit er målt i sorten Tudor, der også havde den 
største afgrødehøjde i forsøgene �006.
 Et stabilt og stort udbytte gennem flere år er 
af afgørende betydning ved valg af ærtesort. I 
tabel 1 ses en oversigt over forholdstallene for 
udbytte igennem de seneste fem års landsfor-
søg med markært. 

Vælg en markærtsort, der

•  har et dokumenteret stort udbytte gen-
nem flere år,

•  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

Tabel 1. Forholdstal for udbytte i markært-
sorter 2003 til 2007

Markært �00� �00� �005 �006 �007

Blanding1) 100 100 100 100 100
Tudor 108 10� 110 101 96
Javlo 107 87 101 89 95
Stok 97 97 9� 8�
Exclusive 107 10� 106 95
Hector 106 10� 100
Crackerjack 106
Isatis 96
Tofin 95

1)  2003: Attika, Jackpot, Sponsor, Pinochio; 2004: Attika, Jackpot, 
Sponsor, Pinochio; 2005: Attika, Exclusive, Jackpot, Pinochio; 
2006: Attika, Exclusive, Hector, Jackpot; 2007: Attika, Exclusive, 
Jumis, Hector. 

Der er i 2007 afprøvet otte sorter af markært 
i landsforsøgene. Vælg en sort med stor af-
grødehøjde ved høst, så høstbesvær undgås. 
Afgrødehøjden ved høst har i 2007 varieret 
fra 12 til 46 cm i forsøgene. (Foto: Inger Ber-
telsen, Landscentret, Økologi).
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Sortsforsøg
Der har kun deltaget otte sorter i årets lands-
forsøg med sorter af markært. Det er et fald 
på syv i forhold til �006 og 1� sorter i forhold 
til �005. Tre af de afprøvede sorter er med i 
landsforsøgene for første gang, mens tre an-
dre sorter har været med i landsforsøgene i 
fem år eller mere. I �007 er der for ottende 
gang anvendt en sortsblanding som målesort. 
Den har bestået af sorterne Attika, Exclusive, 
Jumis og Hector. Sorten Jumis har afløst Jack-
pot i forhold til målesortsblandingen i �006. I 
gennemsnit af de seks gennemførte forsøg er 
der høstet et skuffende udbytte på kun �9,1 
hkg pr. ha i blandingen. Det er et fald på �,9 
hkg pr. ha i forhold til �006 og et fald på 5 hkg 
pr. ha i forhold til resultatet i �005.
 Resultaterne af årets landsforsøg med mark-
ærtsorter ses i tabel �. I tabellen er vist både 
de høstede udbytter og resultatet af kvalitets-
målinger i alle sorter. Alle resultater kan sam-
menlignes direkte, da alle sorter er afprøvet i 
samme forsøgsserie.
 Råproteinindholdet har varieret fra �1,� 
procent i blandingen til ��,7 procent i sorten 
Hector. Tusindkornsvægten har svinget fra 
�68 i sorterne Crackerjack og Hector til ��5 
gram i sorten Tofin.
 Afgrødens højde ved høst, der kan være 
afgørende for, hvor let sorten er at høste, har 
varieret fra �6 cm i sorten Tudor til 1� cm i 
sorten Javlo. Der er kun registreret tre dages 
forskel i modningsdatoen fra den tidligste sort 

Tofin til den sildigste sort Tudor. Alle de otte 
afprøvede sorter er halvbladløse.

Flere års forsøg
Et enkelt års udbytte bør ikke være udslags-
givende for valg af markærtsort. Man bør se 
på flere års resultater. I tabel 1 ses forholds-
tal for udbytte for hvert af de seneste fem års 
forsøg. I tabel � er beregnet det gennemsnit-
lige forholdstal for udbytte for de seneste to 
til fem år. Der er 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 taget hensyn til, 
hvor mange forsøg sorten har deltaget i det 
enkelte år.

Skadedyr
Flyvningen af ærteviklere er fulgt ugentligt 
via feromonfælder på cirka 15 lokaliteter i 
Planteavlskonsulenternes Registreringsnet. I 

Tabel 2. Sorter af markært, landsforsøg 2007. (I1)

Markært

Udbytte og merudbytte,
hkg pr. ha Fht. 

for 
udbytte

Pct. 
råprotein

TKV, 
g

Afgrøde- 
højde 

ved høst,
cm

Kar.
for

lejesæd1)

Dato
 for 

moden-
hed

Strå-
længde�)

Frø-
farve

Øerne Jyl-
land

Hele 
landet

Antal forsøg 2 4 6 6 6 6 5 4
Blanding�) 35,2 41,1 39,1 100 �1,� �58 �8 7 �0/7 Gul
Crackerjack 0,9 �,9 �,� 106 ��,� �68 �� 8 �1/7 Grøn
Hector -0,9 0,� -0,� 99 ��,7 �68 �5 8 �1/7 7 Gul
Tudor 0,� -�,� -1,5 96 ��,1 �51 �6 � 1/8 Gul
Isatis -5,7 0,6 -1,5 96 ��,0 �65 1� 9 �0/7 Gul
Javlo -5,5 -0,1 -1,9 95 ��,8 ��9 1� 10 �1/7 Gul
Exclusive -�,7 -0,� -1,9 95 �1,7 �67 �� 6 �0/7 7 Gul
Tofin -�,� -1,� -1,9 95 �1,8 ��5 18 8 �9/7 5 Gul
Stok -5,9 -7,� -6,8 8� ��,1 ��0 �0 6 �0/7 8 Grøn
LSD ns 4,5 3,9

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd. �) Skala 1-9, 1 = kort strå. Beskrivende Sortsliste �007, Korn, bælgsæd og olieplanter. 
�) Attika, Exclusive, Jumis, Hector. 

Tabel 3. Forholdstal for udbytte i sorter af 
markært, gennemsnit af to til fem år

Markært �00�-�007 �00�-�007 �005-�007 �006-�007

Blanding1) 100 100 100 100
Javlo 96 9� 95 9�
Tudor 10� 10� 10� 99
Exclusive 10� 101 101
Hector 10� 10�

1)  2003: Attika, Jackpot, Sponsor, Pinochio; 2004: Attika, Jackpot, 
Sponsor, Pinochio; 2005: Attika, Exclusive, Jackpot, Pinochio; 
2006: Attika, Exclusive, Hector, Jackpot; 2007: Attika, Exclusive, 
Jumis, Hector.
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figur 1 ses de akkumulerede fangster i to fæl-
der i �00� til �007. Det fremgår, at der i �007 
har været svage angreb af ærteviklere. Den 
vejledende bekæmpelsestærskel i konsum- og 
fremavlsærter er en akkumuleret fangst på 50 
ærteviklere tilsammen i to fælder. I pluk- og 
konservesærter er tærsklen 10 ærteviklere til-
sammen i to fælder. Når tærsklen overskrides, 
afventes æggenes klækning. Dette sker efter 
10 til �0 dage og hurtigst i varmt vejr. Først på 
dette tidspunkt foretages en bekæmpelse. An-
greb af ærteviklere nedsætter sjældent udbyt-
tet, men kan ved kraftigere angreb nedsætte 
kvaliteten, herunder spireevnen. Bekæmpelse 
af ærteviklere i foderærter anbefales generelt 
ikke.
 Flyvningen af ærteviklere vil fremover ikke 
blive fulgt, da arealet med ærter er meget be-
grænset.

Æ
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Figur 1. Akkumulerede fangster af ærteviklere 
i to feromonfælder i 2002 til 2007 i Plante-
avlskonsulenternes Registreringsnet.
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Hvidkløver
Nedvisning af hvidkløver med Reglone har i 
�007 ikke været effektiv nok til at sikre til-
strækkelig udtørring af bladmassen, så di-
rekte høst har kunnet ske problemfrit. Det 
kan skyldes, at sprøjtevæsken ikke trænger 
tilstrækkeligt ned i meget kraftige afgrøder. I 
vækstår/marker med mindre kraftige afgrøder 
kan nedvisning virke mere effektivt.

Engrapgræs
Hussar OD er fortsat det eneste græsmiddel, 
der sikkert kan anvendes i engrapgræs mod 
enårig og alm. rapgræs. Agil og Atlantis WG, 
anvendt i efteråret, har medført store udbyt-
tetab.
 Der er ikke opnået merudbytter for vækst-
regulering med Moddus i årets forsøg, hver-
ken ved gødskning ifølge Plantedirektoratets 
normer eller ved gødskning med ekstra 50 kg 
kvælstof pr. ha. Vækstregulering af engrap-
græs anbefales ikke.
 I årets forsøg med rust og meldug er der op-
nået rentable merudbytter for svampebekæm-
pelse. Svampebekæmpelse anbefales kun ved 
udbredte angreb af rust eller meldug. Til be-
kæmpelse kan anvendes 0,� liter Amistar + 
0,� liter Folicur pr. ha eller 0,� liter Amistar + 
0,� liter Zenit pr. ha.

Rødsvingel
Forsøgene i �007 har bekræftet, at rødsvingel 
med god kvælstofforsyning skal vækstregule-
res med 0,� liter Moddus M + 1,�5 liter Cyco-
cel 750 pr. ha. Tidspunktet er fra begyndende 
strækning til begyndende skridning, når afgrø-
den er i god vækst, og det er grødevejr. Plan-
terne må ikke mangle vand eller næring, være 
syge eller på anden måde være stressede. 

Hundegræs
Der er ikke udført forsøg med vækstregulering 
i �007. Hundegræs skal vækstreguleres med 
0,� liter Moddus M + 1,�5 liter Cycocel 750 
pr. ha. Tidspunktet er fra begyndende stræk-
ning til begyndende skridning, når afgrøden 

er i god vækst, og det er grødevejr. Planterne 
må ikke mangle vand eller næring, være syge 
eller på anden måde være stressede.
 I årets forsøg med svampebekæmpelse er 
der grundet det tørre forår kun opnået små og 
usikre merudbytter for svampebekæmpelse. 
Hundegræs betaler relativt godt for svampe-
sprøjtning i fugtige år. Hundegræs kan angri-
bes af Mastigosporium, skoldplet og meldug. 
Ved mere udbredte angreb bekæmpes svam-
pesygdomme med 0,�5 liter Amistar + 0,�5 
liter Folicur pr. ha eller 0,�5 liter Amistar + 
0,�5 liter Zenit pr. ha, fordelt på en eller to 
behandlinger. 

Strandsvingel
Hvis der er tilsat additiv, har både 0,� og 0,� 
liter Agil pr. ha skadet afgrøden alvorligt, 
mens 0,� liter Agil pr. ha uden tilsætning af 
additiv ikke har påvirket udbyttet. Det viser, 
at det kan blive vanskeligt at finde en sikker 
anvendelse af Agil i strandsvingel.
 Der er udført et enkelt forsøg med vækstre-
gulering i en fodersort af strandsvingel i �007. 
Forsøget har ligesom tidligere års forsøg i plæ-
nesorter vist, at det er rentabelt at vækstregu-
lere. Strandsvingel skal vækstreguleres med 
0,� liter Moddus M + 1,�5 liter Cycocel 750 
pr. ha. Tidspunktet er fra begyndende stræk-
ning til begyndende skridning, når afgrøden 
er i god vækst, og det er grødevejr. Planterne 
må ikke mangle vand eller næring, være syge 
eller på anden måde være stressede.
 Der er kun udført relativt få forsøg med 
svampebekæmpelse i strandsvingel. I årets 
forsøg er der opnået små og usikre merudbyt-
ter. Strandsvingel kan angribes af meldug og 
bladpletsvampe. Ved mere udbredte angreb 
af meldug og bladplet anbefales bekæmpelse 
med 0,� liter Amistar + 0,� liter Folicur pr. ha 
eller 0,� liter Amistar + 0,� liter Zenit pr. ha. 
Skal halmen opfodres, må der kun anvendes 
Amistar og Tilt �50 EC.
 Effekten af at bekæmpe skadedyr er også 
belyst i de sidste to års forsøg, men der er  in-
gen entydig konklusion.
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Engsvingel
I årets forsøg er der ikke opnået rentable mer-
udbytter for vækstregulering ved gødskning 
ifølge Plantedirektoratets normer. Ved gødsk-
ning med ekstra �0 til 50 kg kvælstof pr. ha 
har der kun i enkelte forsøg været tendens til, 
at vækstregulering har været rentabel. Vækst-
regulering af engsvingel anbefales ikke.
 I årets forsøg er der opnået pæne merudbyt-
ter for svampebekæmpelse. Engsvingel kan 
angribes af meldug og bladpletsvampe. Ved 
mere udbredte angreb af meldug og bladplet 
anbefales bekæmpelse med 0,� liter Amistar 
+ 0,� liter Folicur pr. ha eller 0,� liter Amistar 
+ 0,� liter Zenit pr. ha.
 Effekten af at bekæmpe skadedyr er også 
belyst i de sidste to års forsøg, men der er in-
gen entydig konklusion.
 I gennemsnit af de sidste to års forsøg er 
det største nettoudbytte opnået ved en tilfør-
sel af både ekstra kvælstof, vækstregulering 
og svampebekæmpelse.

Alm. rajgræs
Tre års forsøg med anvendelse af Primera Su-
per og Topik i rajgræs om efteråret viser, at 
begge midler kan anvendes i lav dosis med en 
lille risiko for skade på afgrøden. Resultaterne 
vil blive anvendt til at understøtte en ansøg-
ning om off-label godkendelse af de to midler 
om efteråret i alm. rajgræs.
 I årets forsøg er der ikke opnået rentable 
merudbytter eller kun opnået små merudbyt-
ter for at vækstregulere med Moddus M.
 Kun hvis der tilføres mere end 1�0 til 150 
kg kvælstof pr. ha, kan vækstregulering med 
0,5 liter Moddus pr. ha være aktuel i tetraplo-
ide og til dels diploide sorter. Vurder afgrø-
dens tilstand i maj.
 I årets forsøg, hvor der har været angreb 
af kronrust, har der været god betaling for 
svampebekæmpelse. Rajgræs kan angribes af 
kronrust, sortrust, bladpletsvampe og meldug. 
Ved mere udbredte angreb bekæmpes svam-
pesygdomme med 0,� liter Amistar + 0,� liter 
Folicur pr. ha eller 0,� liter Amistar + 0,� liter 
Zenit pr. ha. Alm. rajgræs betaler relativt godt 
for svampebekæmpelse ved mere udbredte 

angreb af især kronrust. Skal halmen opfod-
res, må der kun anvendes Amistar og Tilt �50 
EC.

Følgende vejledende bekæmpelsestærskler 
kan anvendes:

•  Meldug bekæmpes ved over 10 procent an-
grebne planter indtil skridning.

•  Kronrust bekæmpes ved over 10 procent an-
grebne planter indtil afsluttet blomstring.

•  Net- og pletnekrose bekæmpes ved over 
10 procent angrebne planter indtil afsluttet 
blomstring.

•  Sortrust bekæmpes ved konstateret fore-
komst indtil cirka tre uger før høst.

Effekten af at bekæmpe skadedyr er også be-
lyst i de sidste to års forsøg, men der er ingen 
entydig konklusion.

Ital. rajgræs
Vækstregulering anbefales ikke. Der er hidtil 
kun udført et meget begrænset antal forsøg, 
som belyser spørgsmålet. Der er i �007 ind-
ledt forsøg med vækstregulering.
 I årets forsøg med angreb af kronrust har 
der været god betaling for svampebekæm-
pelse. Ved mere udbredte angreb bekæmpes 
svampesygdomme med 0,� liter Amistar + 
0,� liter Folicur pr. ha eller 0,� liter Amistar 
+ 0,� liter Zenit pr. ha. De samme vejledende 
bekæmpelsestærskler som i alm. rajgræs kan 
anvendes.
 Skal halmen opfodres, må der kun anven-
des Amistar og Tilt �50 EC.

Markfrø



156

Markfrø

Hvidkløver

Nedvisning
I ovennævnte forsøg indgår også forsøgsled, 
hvor hvidkløveren er nedvisnet den �1. juli 
med henholdsvis �,0 liter Reglone, 1,� liter 
Metaxon eller 0,05 liter Hussar OD pr. ha. 
Nedvisningen med Reglone er gennemført i 
to forsøgsled, hvorefter det ene er høstet di-
rekte, mens det andet er skårlagt ligesom de 
forsøgsled, der er behandlet med Metaxon el-
ler Hussar OD. Der er skårlagt den �. august 
og høstet den 7. august. Den direkte høst ef-
ter nedvisning med Reglone har været mere 
besværlig, dvs. lavere kørehastighed end ved 
høst af de øvrige forsøgsled, som har været 
skårlagt. Hussar OD er taget med for at under-
søge, om det er muligt at bortsprøjte hvidklø-
ver inden høst. Behandlingen har resulteret i 
et statistisk sikkert udbyttetab på �5 procent i 
forhold til ubehandlet. Reglone har også med-
ført et statistisk sikkert udbyttetab, mens Me-
taxon ikke har påvirket udbyttet. Resultaterne 
af forsøget kan ses i Tabelbilaget, tabel J1. I 
et tilsvarende forsøg i �006 var der udbyttetab 
forbundet med alle behandlinger. Se Oversigt 
over Landsforsøgene �006, side 150.

Bekæmpelse af svampesygdomme
For DLF-TRIFOLIUM er der udført et enkelt 
forsøg på Lolland med svampebekæmpelse 
med Folicur i juni i hvidkløver. Der har ikke 
været angreb af rust, og der er ikke opnået 
merudbytter for bekæmpelse. Der henvises til 
Tabelbilaget, tabel J1. Der blev anlagt et en-
kelt forsøg efter planen på Bornholm i �006. 
I dette forsøg var der kraftige angreb af rust, 
og der blev opnået store merudbytter for rust-
bekæmpelse. Der findes p.t. ingen godkendte 
svampemidler i kløver.

Engrapgræs

Kvælstof til engrapgræs
Der er gennemført to forsøg i henholdsvis eng-
rapgræs af plænetyper og fodertyper med til-
førsel af stigende mængder kvælstof. Resul-
taterne er vist i tabel 1 og �. I forsøgsleddene 

1 til � og i forsøgsled 8 er der tilført 70 kg 
kvælstof pr. ha om efteråret. Denne tilførsel 
er fulgt op med �0 til 1�0 kg kvælstof pr. ha 
om foråret, så der i alt er tilført mellem 100 
og 190 kg kvælstof pr. ha. Det sidste forsøgs-
led er også vækstreguleret. I de tre øvrige for-
søgsled er der tilført 1�0 og 160 kg kvælstof 
pr. ha om efteråret, som er fulgt op med 0 til 
1�0 kg kvælstof pr. ha om foråret.
 I plænetyperne er forsøgene gennemført i 
en mark med sorten Mirakel. Der er opnået 
et rentabelt merudbytte for tilførsel af op til i 
alt 160 kg kvælstof pr. ha om foråret, hvoraf 
de 70 kg er tildelt om efteråret. Det har ikke 
været fordelagtigt at flytte ekstra kvælstof fra 

Tabel 1. Kvælstof til andet års engrapgræs, 
plænetyper. (J2)

Engrapgræs

Udb. 
og mer-
udbytte, 
kg frø
pr. ha

Udb. 
og mer-
udbytte, 
kg frø
pr. ha

Lejesæd 
ved høst

Udb.
og mer-
udbytte,
kg frø
pr. ha

 Antal forsøg 3 fs. 2005 4 fs. 2006 1 fs. 2007
1. 70 + �0 kg N 1.418 885 1 805
�. 70 + 60 kg N 87 7� � 16�
�. 70 + 90 kg N 1�� 85 7 �1�
�. 70 + 1�0 kg N 9� �0 8 ���
5. 1�0 + �0 kg N -�6 70 � 66
6. 160 + 0 kg N -6 -�0 1 -�0
7. 1�0 + 70 kg N 1�1 �8 6 1�1
8. 70 kg + 1�0 kg N

0,� l Moddus M 
+ � l Cycocel Extra 101 7� 1 76

LSD ns ns 44
Beregnet økonomisk 
optimalt kvælstof

1��
(100-17�)

1��
(10�-16�)

16�

Tabel 2. Kvælstof til andet års engrapgræs, 
fodergræstyper. (J3)

Engrapgræs
Udb. og 

merudbytte, 
kg frø pr. ha

Lejesæd 
ved høst

Udb.og 
merudbytte, 
kg frø pr. ha

 Antal forsøg 2 fs. 2006 1 fs. 2007
1. 70 + �0 kg N 951 � 706
�. 70 + 60 kg N 6� 7 -17
�. 70 + 90 kg N �� 9 -8�
�. 70 + 1�0 kg N � 9 -99
5. 1�0 + �0 kg N 68 5 -101
6. 160 + 0 kg N �5 1 -9�
7. 1�0 + 70 kg N �9 8 1�
8. 70 kg + 1�0 kg N

0,� l Moddus M 
+ �,0 l Cycocel Extra 16� 7 -109

LSD 75 53
Beregnet økonomisk 
optimalt kvælstof 1�5 (110-1�0) -
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forår til efterår. Vækstregulering har resulte-
ret i et signifikant mindreudbytte.
 I fodertyper af engrapgræs er der gennem-
ført ét forsøg efter samme forsøgsplan med 
sorten Limagie. Her er der ikke opnået mer-
udbytter for tilførsel af kvælstof udover 100 
kg kvælstof pr. ha. Vækstregulering har resul-
teret i et signifikant mindreudbytte.

Bortsprøjtning af hvidkløver
Til bortsprøjtning af hvidkløver samt bekæm-
pelse af enårig og alm. rapgræs, hvor der er 
udlæg af engrapgræs, er Express ST, Hussar 
OD, Atlantis WG og Boxer afprøvet. Behand-
linger og resultater fremgår af tabel �. Der har 
ikke været et ubehandlet forsøgsled, da det 
ikke er muligt at dyrke engrapgræs efter hvid-
kløver uden bortsprøjtning af hvidkløver. 
 Der er opnået samme bekæmpelse af hvid-
kløver ved brug af 0,0� liter Hussar OD pr. 
ha, fordelt på en eller to sprøjtninger. Det har 
ikke forøget effekten at indlede bekæmpelsen 
med Express og følge op med Hussar OD to 
til tre uger senere. Effekten på hvidkløver af 
Atlantis WG har været utilstrækkelig, og der 
har været udbyttetab efter behandlingerne, 
om end disse ikke er statistisk sikre i årets 
forsøg. Atlantis WG er afprøvet på grund af 

midlets gode effekt mod enårig og alm. rap-
græs.
 Nederst i tabel � ses resultaterne af seks 
forsøg i �006 til �007, hvor visse forsøgsled 
går igen. Der har været et sikkert udbyttetab 
for anvendelse af Atlantis WG i forhold til 
anvendelse af Hussar OD til bortsprøjtning af 
hvidkløver. Der er ikke muligt at afgøre, om 
tabet skyldes for dårlig bekæmpelse af klø-
ver, eller om der er sket en skade på græsset. 
I to forsøg med forekomst af enårig rapgræs 
er den bedste effekt mod dette i det ene for-
søg opnået med Hussar OD, mens effekten 
er den samme i det andet. Indholdet af enårig 
rapgræs i frøvaren har i begge forsøg været 
mindst ved behandling med Atlantis WG.

Bekæmpelse af enårig rapgræs i eng-
rapgræs om efteråret
I to forsøg er 0,� liter Primera Super, 0,� og 
0,� liter Agil samt 1�5 gram Atlantis WG pr. 
ha afprøvet til bekæmpelse af enårig og alm. 
rapgræs samt spildkorn på to tidspunkter om 
efteråret i engrapgræs. Forsøgsbehandlinger 
og resultaterne af forsøgene kan ses i Tabel-
bilaget, tabel J6. 
 Det ene forsøg er gennemført i en første års 
mark og det andet i en andet års mark. Kun 

Tabel 3. Bortsprøjtning af hvidkløver. (J4, J5)

Engrapgræs
Behand-

lings-
indeks

Pct. bekæmpelse af 
hvidkløver

Dækning af overflade

Udbytte og 
merudbytte,
kg frø pr. ha

Netto-
merud-
bytte,

kr. pr. ha

tokimbl. 
ukrudt

enårig 
rapgræs�1 dage efter

�. behandling forår
forår

2007. 3 forsøg 2 fs. 1 fs.
1. 0,0� l Hussar OD1) 0,�0 76 86 6 � 500 -
�. 0,01 l Hussar OD1)

0,01 l Hussar OD1) 0,�0 89 81 � � -5 -1�6
�. 1 tab. Express ST�)

0,0� l Hussar OD1) 0,70 8� 85 5 � -�� -�78
�. 0,0� l Hussar OD + �,0 l Boxer EC1) 1,�� 81 8� � � �� -7�
5. 75 g Atlantis WG1) - 50 58 5 � -115 -1.�18
6. 1�5 g Atlantis WG1) - 65 59 � � -81 -91�
7. 75 g Atlantis WG1)

75 g Atlantis WG1) - 7� 59 � � -�9 -69�
LSD ns

2006-2007. 6 forsøg 4 fs. 2 fs.
1. 0,0� l Hussar OD1) 0,�0 85 91 6 � 529 -
5. 75 g Atlantis WG1) - 51 5� 5 6 -1�� -1.50�
6. 1�5 g Atlantis WG1) - 69 6� 5 � -1�� -1.�76
LSD 99

Led 1 og �-6 er behandlet ca. 8 dage efter frøhøst.
Led �, � og 7 er behandlet ca. 8 dage efter frøhøst og igen 1�-�1 dage senere.
1) Tilsat 0,5 liter Renol pr. ha. �) Tilsat 0,� liter Agropol pr. ha. 
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i det ene forsøg har der været synlig herbi-
cidskade på afgrøden, men med undtagelse af 
et enkelt forsøgsled i det ene forsøg, er der 
i begge forsøg høstet et mindreudbytte efter 
alle behandlinger. Størst skade er sket efter 
anvendelse af Agil efterfulgt af Atlantis WG. 
Der har ikke været systematisk forskel i ska-
derne på de to sprøjtetidspunkter. I det ene 
forsøg har der været enårig rapgræs, som er 
godt bekæmpet med Atlantis i september, men 
der har været plads i afgrøden til, at en ny be-
stand har kunnet etablere sig, så indholdet af 
enårig rapgræs i det høstede frø har været på 
niveau med ubehandlet. Monitor er afprøvet 
med henholdsvis 10 gram pr. ha midt i sep-
tember og 5 gram pr. ha midt i september, ef-
terfulgt af 10 gram pr. ha midt i oktober i et af 
de to forsøg. Disse behandlinger har medført 
udbyttetab på henholdsvis 1� og 7� procent i 
forhold til ubehandlet.
 Der blev i �006 gennemført et forsøg efter 
samme forsøgsplan, hvor der kun var en min-
dre påvirkning af afgrøden. I �005 blev Pri-
mera Super afprøvet med samme dosering og 
Atlantis WG med en højere dosering, og der 
blev set skader af flere af behandlingerne. Det 
kan konkluderes, at der endnu ikke er fundet 
en sikker anvendelse af Primera Super, To-
pik eller Atlantis WG, der kan understøtte en 
ansøgning om off-label anvendelse i engrap-
græs.

Bekæmpelse af græsukrudt i første 
års engrapgræs
Monitor er i et forsøg, udført for DLF-TRI-
FOLIUM, afprøvet i to doser til bekæmpelse 
af alm. rapgræs i engrapgræs. Der har været 
et væsentligt udbyttetab ved anvendelse af 10 
gram Monitor pr. ha, mens 5 gram Monitor i 
blanding med 0,05 liter Hussar OD kun har 
givet en ubetydelig påvirkning af afgrøden 
og et mindre indhold af alm. rapgræs i det 
høstede frø. Se nærmere i Tabelbilagets tabel 
J11.

Svampesygdomme og skadedyr
I mange marker har der været kraftige angreb 
af rust i engrapgræs i �007.
 I tabel � kan effekten af at bekæmpe svam-
pesygdomme om foråret ses ved at sammen-

holde forsøgsled � og 8 henholdsvis � og 6. 
De tre forsøg er udført i sorterne Balin, Gero-
nimo og Mirakel og er behandlet midt i maj. 
Der har været rust og meldug i forsøgene. Det 
fremgår, at der er opnået pæne nettomerudbyt-
ter for at bekæmpe svampesygdomme. Ved at 
sammenholde forsøgsled 6 og 7 fremgår det, 
at det ikke har været rentabelt at bekæmpe 
skadedyr. Der er ikke registreret angreb af 
skadedyr i forsøgene.
 I et forsøg, udført for DLF-TRIFOLIUM i 
sorten Compact, er der udført svampesprøjt-
ning midt i april med Amistar, Amistar + Fo-
licur, Proline og Bell. Af de nævnte midler er 
kun Amistar og Folicur godkendt til svampe-
bekæmpelse i frøgræs. Det største nettomerud-
bytte på �1� kr. pr. ha er opnået med Amistar. 
Merudbyttet er statistisk sikkert. Bladplet har 
været den dominerende svampesygdom i for-
søget. Se nærmere i Tabelbilagets tabel J11.

Vækstregulering
I tabel � ses effekten af vækstregulering 
med Moddus i landsforsøg og forsøg udført 
for DLF-TRIFOLIUM. Det fremgår, at der 
hverken ved gødskning ifølge Plantedirekto-
ratets normer eller ved tilførsel af ekstra 50 
kg kvælstof pr. ha er opnået merudbytter for 
vækstregulering.

Rust i engrapgræs har været meget ud-
bredt i 2007. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, 
Landscentret, Planteproduktion).
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Tabel 4. Gødskning, vækstregulering, svampe- og skadedyrsbekæmpelse i engrapgræs. (J7, 
J9, J10)

Engrapgræs Stadium

Be-
hand-
lings-

in-
deks

Lejesæd1)
Pct. dækning med

Udb. og 
merudb.,

kg frø
 pr. ha

Netto-
merudb.,
kr. pr. ha

meldug rust

medio
juni

ved  
høst først i juni

2007. 3 forsøg
1. Ubehandlet - 0 � 6 � � 897 -
�. 50 kg N - 0 � 9 � � 58 �7�
�.  0,� l Moddus M ��-50 1,00 1 5 - - -50 -790
�. 50 kg N

0,� l Moddus M ��-50 1,00 1 8 - - 56 86
5. 50 kg N

0,8 l Moddus M ��-50 �,00 1 5 - - 51 -167
6. 50 kg N 

0,� l Moddus M + 0,�5 l Zenit 575 EC + 0,�5 l Amistar ��-50 1,65 1 7 0,� 1 86 ��8
7. 50 kg N

0,� l Moddus M + 0,�5 l Zenit 575 EC 
+ 0,�5 l Amistar + 0,�5 kg Karate �,5 WG ��-50 �,�8 1 7 0,5 1 88 �11

8. 50 kg N
0,�5 l Zenit + 0,�5 l Amistar ��-50 0,65 � 8 0,� 0,8 10� 617

LSD 1-8 ns
LSD 2-8 ns

2006-2007. 6 forsøg
1. Ubehandlet - 0 � 6 0,8 1 941 -
�.  0,� l Moddus M ��-50 1,00 1 5 - - -�1 -696
�. 50 kg N

0,� l Moddus M ��-50 1,00 1 7 - - 75 �85
5. 50 kg N

0,8 l Moddus M ��-50 �,00 1 6 - - 6� -51
6. 50 kg N

0,� l Moddus M + 0,�5 l Zenit 575 EC + 0,�5 l Amistar ��-50 1,65 � 7 0,1 0,6 8� ��1
8. 50 kg N

0,�5 l Zenit + 0,�5 l Amistar ��-50 0,65 � 8 0,1 0,� 87 ��9
LSD 1-8 68
LSD 3-8 71

2007. 2 forsøg DLF-TRIFOLIUM
1. Ubehandlet - 0 1 6 - - 874 -
�.  0,� l Moddus M�) �9 1,00 0 5 - - -106 -1.�8�
�. 0,8 l Moddus M�) �9 �,00 0 � - - -�� -818
�. 1,� l Moddus M�) �9 �,00 0 � - - -�1 -89�
5. 50 kg N

0,� l Moddus M�) �9 1,00 � 7 - - 7� �69
6. 50 kg N

0,8 l Moddus M�) �9 �,00 0 � - - 19 -509
7. 50 kg N

1,� l Moddus M�) �9 �,00 0 � - - 50 -�8�
8. 50 kg N - 0 6 8 - - 1�6 1.086
LSD 1-8 119
LSD 2-8 ns

2005-2007. 17 forsøg 16 fs.
1. Ubehandlet - 0 � 5 - - 1.010 -
�. 0,� l Moddus M ��-50 1,00 0 � - - -�5 -7��
LSD 1-3 27

2005-2007. 15 forsøg 14 fs.
1. Ubehandlet - 0 � 5 - - 962 -
�. 0,� l Moddus M�) ��-50 1,00 0 � - - -�6 -7�6
�. 50 kg N

0,� l Moddus M�) ��-50 1,00 1 5 - - 69 ��1
5. 50 kg N

0,8 l Moddus M�) ��-50 �,00 0 � - - 50 -179
LSD 1-5 36

1) Skala 0-10, 10 = helt i leje. �) Tilsat 0,15 liter Agropol pr. ha.
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Rødsvingel

Kvælstof til rødsvingel
To forsøg i rødsvingel i �007 tyder på, at der 
i nogle tilfælde kan opnås merudbytte ved at 
tildele �0 kg kvælstof pr. ha cirka 1. septem-
ber i udlægsåret.
 I rødsvingel tildeles kvælstof normalt om-
kring 1. oktober og 1. marts. Det har imidlertid 
været diskuteret, om strategien skal ændres i 
udlægsåret, fordi de underoptimale kvælstof-
mængder kan bevirke, at udlægget ikke ud-
vikler sig tilfredsstillende. For at belyse dette 
spørgsmål er der påbegyndt en ny forsøgsse-
rie med tilførsel af kvælstof til udlægget lige 
efter høst af dæksæd for at styrke udlægget. 
Forsøgsplan og resultater fremgår af tabel 5. 
Tidlig kvælstoftildeling om efteråret er sket 
cirka 1. september, mens tildeling senere på 
efteråret er sket i begyndelsen af oktober. For-
søgene er gennemført i sorterne Amarone og 
Cygnus. Ét forsøg er gennemført med vårbyg 
og et med vinterhvede som udlægsafgrøde.
 I ét af de to forsøg er der opnået et merud-
bytte ved at dele efterårstilførslen af kvælstof 
i en tildeling cirka 1. september og en i be-
gyndelsen af oktober. I forsøget er der ikke 
opnået merudbytte for at øge kvælstoftilde-
lingen udover de 1�0 kg kvælstof pr. ha, som 
er det normale kvælstofniveau for rødsvingel. 
I det andet forsøg er der derimod opnået et 
meget stort merudbytte for at øge kvælstoftil-
delingen generelt. Den bedste effekt af at øge 
kvælstoftildelingen med �0 kg kvælstof pr. ha 

har været at øge kvælstoftildelingen om for-
året. Tildeling af ekstra kvælstof tidligt efter-
år resulterer også i et betydeligt merudbytte, 
men mindre end om foråret.

Gylle til rødsvingel
Ved tilførsel af 75 kg kvælstof om efteråret 
i handelsgødning eller som ammoniumkvæl-
stof i gylle er det optimalt at tilføre fra �0 til 
60 kg kvælstof om foråret til rødsvingel, der 
vækstreguleres. 
 For at finde den økonomisk optimale 
mængde kvælstof til rødsvingel, der bliver 
vækstreguleret, blev der i �006 påbegyndt en 
forsøgsserie, hvor effekten af 0 til 90 kg kvæl-
stof pr. ha, tilført om foråret, er sammenlignet 
med tilførsel af 75 kg kvælstof i handelsgød-
ning, tilførsel af 75 kg ammoniumkvælstof i 
gylle og tilførsel af 105 kg ammoniumkvæl-
stof i gylle om efteråret.
 I �007 er der gennemført tre forsøg efter 
denne forsøgsplan. Tilførsel af kvælstof i 
handelsgødning og i gylle om efteråret er sket 
i begyndelsen af oktober, mens tilførsel om 
foråret er sket midt i marts. Der er anvendt 
svine- eller afgasset gylle i forsøgene. Resul-
taterne fremgår af tabel 6.
 Der er opnået et lidt større udbytte med 
handelsgødning om efteråret i forhold til gyl-
le. Der er også opnået en lidt større respons 
for kvælstof om foråret, hvor der er anvendt 
gylle om efteråret. Det tyder på, at effekten 
af ammoniumkvælstof i gylle har været lidt 
mindre end af samme kvælstofmængde i han-
delsgødning.

Tabel 5. Tidlig tildeling af kvælstof om efter-
året til rødsvingel. (J12)

Rødsvingel

Afgrøde-
højde 

efterår, 
cm

Leje-
sæd1)

ved høst

Udbytte 
og mer-
udbytte, 
kg frø 
pr. ha

Kg kvælstof pr. ha
Tidl. efterår Sent efterår Forår

0 75 �5 1� � 1.10�
�0 75 �5 1� 5 ��1
�0 �5 �5 1� 5 �9�
0 105 �5 1� 5 16�
0 75 77 1� 7 �9�

LSD ns
1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.

Tabel 6. Kvælstof og gylle til rødsvingel. (J13)

Rødsvingel
Ingen gylle,

75 kg kvælstof i 
NS ��-6

75 kg 
ammonium-N i 

gylle oktber

105 kg 
ammonium-N i 

gylle oktber

3 forsøg 2007
1. 0 kg N forår 1.268 1137 1219
�. �0 kg N forår 1.�11 1�8� 1��5
�. 60 kg N forår 1.��0 1��5 1��1
�. 90 kg N forår 1.��0 1��� 1�07
LSD 57

3 forsøg 2006
1. 0 kg N forår 1.163 1085 1099
�. �0 kg N forår 1.�66 1��� 1188
�. 60 kg N forår 1.�77 1�8� 1�5�
�. 90 kg N forår 1.��9 1��� 1�80
LSD 50
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Forekomst af bundgræs ved høst har ikke væ-
ret påvirket af, om efterårsgødskning er fore-
taget med handels- eller husdyrgødning.

Sulfammo NS 23-18 til rødsvingel
I rødsvingel er der gennemført ét forsøg med 
afprøvning af en NS-gødning af typen Sul-
fammo NPRO. Gødningstypen er nærmere 
omtalt i afsnittet Gødskning. Virkningen af 
Sulfammo NS ��-18 er afprøvet ved tilførsel 
af 55 kg kvælstof. I forsøget er der opnået et 
merudbytte på 16� kg frø for tilførsel af Sul-
fammo-gødningen, men samme effekt er op-
nået af en traditionel NS ��-7 gødning. Resul-
tatet kan ses i Tabelbilaget, tabel J1�.

Vækstregulering og tålsomhed for 
 Focus Ultra og Fusilade Max
I tre forsøg, fordelt på to forsøgsserier, er ef-
fekten af additiver og eventuel afgrødepåvirk-
ning af kvikmidler i forbindelse med vækstre-
gulering undersøgt. Behandlinger og resulta-
ter ses i tabel 7. 
 Vækstreguleringen har i alle forsøgsled be-
tydet væsentligt mindre lejesæd under blom-
string og har i to af tre forsøg medført en klar 
tendens til større udbytte og i et forsøg sikkert 
merudbytte. I foråret �007 har det været eks-
tremt tørt, og planterne har været tørkestres-
sede i perioden, hvor der er blevet vækstregu-
leret. I to forsøg med tilførsel af �0 kg ekstra 
kvælstof pr. ha har det ført til mere lejesæd 
under blomstring og en klar tendens til et min-
dre udbytte end i ubehandlet. I gennemsnit af 
disse to forsøg har der været sikkert merud-
bytte, når der både er vækstreguleret og tilført 
ekstra kvælstof.
 Der har ikke været forskel i udbytte ved 
anvendelse af Fusilade Max eller Focus Ultra 
med og uden additiv i forbindelse med vækst-
regulering. 
 Forsøgene er udført for DLF-TRIFOLIUM. 
 Nederst i tabel 7 ses resultaterne af syv for-
søg i �005 til �007. Merudbyttet for vækstre-
gulering varierer fra forsøg til forsøg og år til 
år. I gennemsnit har der været sikre merudbyt-
ter for vækstregulering på en gang ved kvæl-
stofgødskning efter normen. Når der vækstre-
guleres, har der været et sikkert selvstændigt 
merudbytte for tilførsel af �0 kg kvælstof eks-

tra pr. ha. Det har ikke været en fordel at dele 
vækstreguleringen.

Bekæmpelse af enårig rapgræs
Der er for DLF-TRIFOLIUM gennemført to 
forsøg med bekæmpelse af enårig rapgræs og 
andet græsukrudt om foråret med Hussar OD 
og Select ��0 EC. Der er behandlet med 0,05 
liter Hussar OD henholdsvis først og sidst i 
april samt med Hussar OD i en splitsprøjtning 
med 0,05 liter pr. ha både først og sidst i april. 
0,1 liter Hussar OD pr. ha er prøvet sidst i 
april. Selv om der har været enårig rapgræs på 
forsøgsarealerne, er der kun fundet et lille ind-
hold i det høstede frø, og der er ikke et syste-
matisk udslag for behandlingerne. På grund af 
tørke har det ikke været muligt at opnå et godt 
mål for effekten mod enårig rapgræs. I det ene 
forsøg har der været et sikkert udbyttetab for 
alle sene behandlinger med Hussar OD, mens 
der i det andet har været et sikkert udbyttetab 
for sen behandling med 0,1 liter Hussar OD 
pr. ha. Der har været meget tørre forhold på 
det sene behandlingstidspunkt.
 Alle behandlinger med Select ��0 EC har 
ført til næsten 100 procent afgrødeskade. Se 
Tabelbilagets tabel J18.

Hundegræs

Bekæmpelse af græsukrudt om 
 vinteren
Der er gennemført et forsøg, hvor der i en før-
ste års mark med sorten Amba er sprøjtet med 
Reglone den 1�. januar. Reglone er afprøvet 
med doseringer på 1,0, �,0 og �,0 liter pr. ha 
med og uden tilsætning af 0,5 liter Lissapol 
Bio pr. ha. Der er fundet en mindre påvirkning 
på afgrødens stængelsætning ved sprøjtning 
med den største dosis. Der er opnået sikre 
merudbytter for behandling med 1,0 og �,0 
liter Reglone pr. ha uden tilsætning af additiv 
og af 1,0 liter pr. ha med tilsætning af additiv. 
Se Tabelbilagets tabel J19. Forsøget er gen-
nemført for DLF-TRIFOLIUM.

Svampesygdomme og skadedyr
Der er gennemført tre forsøg med bekæm-
pelse af svampesygdomme og skadedyr. Se 
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tabel 8. Forskellige svampemidler er afprøvet 
i forskellige doser og på forskellige tidspunk-
ter. Der er ikke opnået sikre merudbytter for 
svampebekæmpelse. At kvart dosis af Amistar 
+ Zenit har givet et større merudbytte end halv 
dosis viser, at der er en vis variation i forsø-
gene. I forsøgene har der kun været svage an-
greb af sygdomme. Det tørre vejr i april og 
maj har givet dårlige betingelser for udvikling 
af sygdomme. Der er heller ikke opnået noget 
sikkert merudbytte for at bekæmpe skadedyr.

Strandsvingel
Etablering af strandsvingel
Med henblik på at belyse mulighederne for 
at bekæmpe enårig rapgræs ved etablering 
af strandsvingel har DLF-TRIFOLIUM fået 
gennemført et forsøg, hvor der er anvendt to 
udsædsmængder af vårbyg, to rækkeafstande 
og forskellige ukrudtsløsninger. Behandlin-
gerne og resultaterne kan ses i Tabelbilagets 
tabel J�1.

Tabel 7. Vækstregulering af rødsvingel. (J15, J16, J17)

 Rødsvingel

Behand-
lings-

tidspunkt, 
stadium

Behand-
lings

indeks

Lejesæd1)

Udbytte og 
merudbytte,
kg frø pr. ha 

Netto-
mer-

udbytte,
kr. pr. ha

begyndende 
blomstring

ved 
høst

2007. 2 forsøg DLF-TRIFOLIUM
1. Ubehandlet - 0 7 8 1.456 -
�. 1,�5 l Cycocel 750 + 0,� l Moddus M ��-�9 1,51 � 8 �5 -155
�. 1,�5 l Cycocel 750 + 0,� l Moddus M 

+ 0,5 l Dash HC ��-�9 1,01 � 8 101 �70
�. 1,�5 l Cycocel 750 + 0,� l Moddus M 

+ 1,5 l Focus Ultra + 0,5 l Dash HC ��-�9 1,81 1 8 1�0 8�
5. 1,�5 l Cycocel 750 + 0,� l Moddus M 

+ 1,5 l Focus Ultra + 0,5 l Dash HC ��-�9 1,�1 � 8 57 -180
6. 1,�5 l Cycocel 750 + 0,� l Moddus M 

+ 1,5 l Fusilade Max ��-�9 �,�6 � 8 1�� 165
7. 15 kg N 

1,�5 l Cycocel 750 + 0,� l Moddus M 
Beg. vækst 

��-�9 1,51 � 8 68 �1
LSD 1-7 ns
LSD 2-7 ns

2007. 1 forsøg DLF-TRIFOLIUM
1. Ubehandlet - 0 6 9 1.577 -
�. 1,�5 l Cycocel 750 + 0,15 l Agropol 

0,� l Moddus M + 0,15 l Agropol 
�5-�0 
�7-50 1,51 0 7 9� 15�

�. 1,�5 l Cycocel 750 + 0,� l Moddus M 
+ 1,5 l Fusilade Max + 0,15 l Agropol �7-50 �,�6 1 7 8� -��9

�. 1,�5 l Cycocel 750 + 0,� l Moddus M 
+1,5 l Fusilade Max �7-50 �,�6 1 7 119 -��

5. 1,�5 l Cycocel 750 + 0,� l Moddus M 
+ 0,15 l Agropol �7-50 1,51 � 7 1�7 5�1

6. �0 kg N
1,�5 l Cycocel 750 + 0,15 l Agropol 
0,� l Moddus M + 0,15 l Agropol 

�5-�0
�7-50 1,51 � 7 101 6�

7. �0 kg N
1,�5 l Cycocel 750 + 0,� l Moddus M
 + 0,15 l Agropol �7-50 1,51 � 8 1�9 �10

8. �0 kg N over kvælstofnormen - 0 7 9 -10� -7�5
LSD 1-8 72

2005-2007. 7 forsøg DLF-TRIFOLIUM
1. Ubehandlet - 0 � 7 1.658 -
�. 1,�5 l Cycocel 750,

0,� l Moddus M 
�5-�0
�7-50 1,50 1 � 78 7�

�. 1,�5 l Cycocel 750 + 0,� l Moddus M 
+ 1,5 l Fusilade Max + 0,15 l Agropol �7-50 �,�0 1 � 67 -108

5. 1,�5 l Cycocel 750 + 0,� l Moddus M 
+ 0,15 l Agropol �7-50 1,5 1 � 11� 1��

6. �0 kg N
1,�5 l Cycocel 750
0,� l Moddus M

�5-�0
�7-50 1,50 1 6 �08 7�9

7. �0 kg N
1,�5 l Cycocel 750+ 0,� l Moddus M �7-50 � 6 ��6 1�15

LSD 1-7 100
LSD 2-7 98

Til alle behandlinger med CCC/Moddus M er der tilsat 0,15 liter Agropol pr. ha.
1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.
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Stigende mængder kvælstof til 
strandsvingel
DLF-TRIFOLIUM har fået gennemført to 
forsøg med stigende mængder kvælstof til 
strandsvingel, hvor der i forsøgene er udlagt 
kløver i vårbyg sammen med strandsvingel. 
Kløveren er sprøjtet væk om foråret i strand-
svinglen. I det ene forsøg er udlægget af klø-
ver ikke lykkedes.
 Der er ikke forskelle i merudbyttet for til-
førsel af kvælstof i forsøget med og uden et 
etableret kløverudlæg. Den optimale kvæl-
stofmængde har i begge forsøg ligget i ni-
veauet 1�0 til 1�0 kg kvælstof pr. ha.

Tilførsel af kvælstof til strandsvingel i 
udlægsåret
I to forsøg med tilførsel af kvælstof til strand-
svingel lige efter høst af dæksæd er der opnået 
et merudbytte i forhold til tildeling på det tra-
ditionelle tidspunkt først i oktober. Forsøgs-
plan og resultater fremgår af tabel 10.
 Kvælstof lige efter høst af dæksæden er 
tilført sidst i august, mens tilførsel på det 
normale tidspunkt er sket først i oktober. Om 
foråret er kvælstof tilført midt i marts. Der 
er opnået et merudbytte for at dele den tra-
ditionelle efterårstilførsel på 60 kg kvælstof 
pr. ha i en tilførsel på �0 kg kvælstof pr. ha 
efter høst af dæksæd og resten i begyndelsen i 
oktober. Der er ikke opnået merudbytter for at 
øge kvælstofmængden om efteråret eller om 
foråret ud over 180 kg kvælstof pr. ha i alt.

Bekæmpelse af græsukrudt
Agil, Fusilade Max, Focus Ultra og Roundup 
Bio er i lave doser afprøvet til bekæmpelse 
af spildkorn om efteråret i strandsvingel. Agil 
og Roundup Bio er endvidere afprøvet med 
og uden additiv. Selv om der er anvendt lave 

Tabel 8. Bekæmpelse af sygdomme og skade-
dyr i hundegræs. (J20)

Hundegræs

Be- 
hand-
lings-

in- 
deks

Pct. dækning med
Udb. 
og 

mer-
udb.,
kg frø 
pr. ha

Netto-
mer-
udb.,
kr. 

pr. ha

mel-
dug

skold-
plet

Masti-
gospo-
rium

1� dage efter 
sidste behandling

2007. 3 forsøg
1. Ubehandlet 0 0,6 0,� 1 885 -
�. 0,�5 l Zenit 

+ 0,�5 l Amistar 0,65 0 0,1 0,� -9 -�96
�.  0,75 l Bell 1,10 0,0� 0,08 0,8 �8 7�
�. 0,75 l Opus Team 0,75 0 0,1 0,� 0 -�7�
5. 0,�5 l Zenit 

+ 0,�5 l Amistar 0,65 0,0� 0,07 0,� -1 -���
6. 0,1�5 l Zenit 

+ 0,1�5 l Amistar 0,�� 0,06 0,07 0,5 67 �9�
7. 0,1�5 l Zenit 

+ 0,1�5 l Amistar 
0,1�5 l Zenit 
+ 0,1�5 l Amistar 0,65 0 0,05 0,5 � -�6�

8. 0,�5 l Zenit 
+ 0,�5 l Amistar 
+ 0,�5 kg Karate 1,�8 0,0� 0,1 0,7 �6 16

LSD 1-8 ns
LSD 2-8 ns

2006. 2 forsøg
1. Ubehandlet 0 �1 0 9 1.231   
�. 0,�5 l Zenit 

+ 0,�5 l Amistar 0,65 11 0 � �9 88
�. 0,5 l Bell1) 0,75 11 0 � 87 �7�
�. 0,5 l Opus Team1) 0,50 1� 0 � �� 56
5. 0,�5 l Zenit 

+ 0,�5 l Amistar 0,65 1� 0 � 5� �00
6. 0,1�5 l Zenit 

+ 0,1�5 l Amistar 0,�� 1� 0 5 �1 18�
7. 0,1�5 l Zenit 

+ 0,1�5 l Amistar 
0,1�5 l Zenit 
+ 0,1�5 l Amistar 0,65 10 0 � 70 �6�

8. 0,�5 l Zenit 
+ 0,�5 l Amistar 
+ 0,�5 kg Karate  1,�8 11 0 � 67 �6�

LSD 1-8       ns   
Led � er behandlet i stadium ��-�7.
Led �-6 og 8 er behandlet i stadium �5-50.
Led 7 er behandlet i stadium ��-�7 og stadium �5-50.
1) Lavere dosis anvendt i �006.

Tabel 9. Kvælstof til strandsvingel. (J22)

Strandsvingel Udbytte og merudbytte,
kg frø pr. ha

1 fs. uden kløver 1 fs. med kløver
1. 80 N 961 1.664
�. 100 N 161 118
�. 1�0 N 11� 1�9
�. 1�0 N 1�8 99
LSD ns ns
Optimal kvælstof-
mængde, kg N pr. ha 1�� 1�0

Tabel 10. Tidlig kvælstoftildeling til strand-
svingel om efteråret. (J23)

Strandsvingel

Afgrøde-
højde 

efterår, 
cm

Leje-
sæd1)

ved høst

Udbytte 
og mer-
udbytte, 
kg frø 
pr. ha

Kg kvælstof pr. ha
Tidl. efterår Sent efterår Forår

0 60 1�0 15 � 839
�0 60 1�0 1� � �6
�0 �0 1�0 1� � 55
0 90 1�0 1� � ��
0 60 150 1� � �1

LSD ns
1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.
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doser, har der i efteråret været en god bekæm-
pelse af vårbyg som spildkorn. Ved bedøm-
melsen i april er spildkorn i ubehandlet 100 
procent udvintret.
 Agil tilsat additiv har med 0,� liter pr. ha 
givet en meget stor afgrødeskade, mens 0,� 
liter pr. ha har betydet omkring 15 procent ud-
byttetab, når der har været tilsat additiv, mens 
samme dosis Agil uden tilsætning af additiv 
ikke har påvirket afgrødens udbytte. Den store 
effekt af additiv tyder på, at det kan være van-
skeligt at finde frem til en anvendelse, hvor 
selektiviteten af Agil er tilstrækkeligt god.
 Fusilade Max har med 0,� liter pr. ha givet 
en mindre, men ikke statistisk sikker udbyt-
tenedgang.
 Focus Ultra har med 0,� liter pr. ha ført til 
omfattende skade, og endelig har Roundup 
Bio som forventet også givet en sikker nega-
tiv påvirkning af udbyttet. Det er dog interes-
sant, at udbyttetabet ved anvendelse af 0,� 
liter Roundup Bio stiger fra 11� kg frø pr. ha 
til �96 kg pr. ha ved tilsætning af sprede-klæ-
bemiddel. Resultaterne kan ses i Tabelbilagets 
tabel J��.
 Der er også gennemført et forsøg for DLF-
TRIFOLIUM med bekæmpelse af græsukrudt 
om foråret. Der er prøvet 0,8 liter Primera 
Super, 0,15 liter Agil og 0,� liter Agil pr. ha. 
Der er ikke tilsat sprede-klæbemiddel. Efter 
anvendelse af 0,� liter Agil pr. ha er der målt 
et signifikant mindre udbytte, mens der ikke 
er målt signifikante udslag i udbyttet, hvor 
Primera Super eller 0,15 liter Agil pr. ha er 
prøvet. Se Tabelbilagets tabel J�5.
 For at undersøge, om strandsvingel kan 
tåle behandling med Primera Super, indgår 
der et forsøgsled, behandlet med dette græs-
ukrudtsmiddel, i forsøgene vist i tabel 11. I to 
forsøg er der hverken set skade på den vege-
tative vækst af afgrøden eller på udbytterne, 
mens et negativt merudbytte i et tredje ikke 
umiddelbart kan forklares. Der blev, som vist 
nederst i tabellen, udført tilsvarende forsøg i 
�006, hvor der var god afgrødetålsomhed.

Bekæmpelse af svampesygdomme og 
skadedyr
Meldug har fra april optrådt udbredt i flere 
marker med strandsvingel i �007.

I tabel 11 ses resultaterne fra tre forsøg, hvor 
effekten af svampe- og skadedyrsbekæmpelse 
er belyst. I forsøgsled � til 5 er tre svampe-
midler udsprøjtet i halv dosis omkring begyn-
dende skridning i midten af maj. Kun Bell har 
resulteret i et positivt nettomerudbytte, men 
merudbyttet er ikke statistisk sikkert. Meldug 
har været den mest udbredte svampesygdom i 
forsøgene. Bell har bedst effekt på bladplet- og 
rustsvampe og mindre god effekt på meldug. 
Normaldoseringen på 1,5 liter pr. ha indehol-
der 0,8 liter Opus + boscalid, som er kendt 
fra midlet Cantus. Behandling med Amistar 
+ Zenit i vækststadium �� til �7 i slutningen 
af april er også belyst, ligesom to behandlin-
ger med kvart dosis af blandingen. Det største 
nettomerudbytte er opnået ved udsprøjtning 
af en halv dosis i vækststadium �� til �7, men 
forskellene er ikke statistisk sikre. Meldug er 
kommet tidligt i forsøgene. Af de afprøvede 
midler er kun Amistar og Zenit godkendt til 
svampebekæmpelse i frøgræs.
 Effekten af skadedyrssprøjtning med Ka-
rate kan udledes ved at sammenholde for-
søgsled 5 og 8. Der er opnået et lille og ikke 
sikkert merudbytte for tilsætning af Karate. 
Der er ikke registreret angreb af skadedyr i 
forsøgene.

Angreb af aksløberens larve i korn og frøgræs 
er blevet mere hyppig de senere år i milde 
områder af landet med megen dyrkning af 
frøgræs og korn. Angreb har været mest ud-
bredt på Langeland. På fotoet ses de voksne 
aksløbere. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, 
Landscentret, Planteproduktion).
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I et enkelt forsøg, udført for DLF-TRIFOLI-
UM i fodertypen Kora, er effekten af svam-
pebekæmpelse også belyst. Der er opnået et 
nettomerudbytte på �0 kg frø. Der henvises til 
Tabelbilaget, tabel J�6.

I et enkelt forsøg, udført for DLF-TRIFOLI-
UM i sorten Starlet, er effekten af svampebe-
kæmpelse med Zenit, Amistar og Bell belyst. 
Det største nettomerudbytte på �9 kg pr. ha er 
opnået med Bell. Der henvises til Tabelbila-
get, tabel J�7.

Vækstregulering
Der er for DLF-TRIFOLIUM udført et enkelt 
forsøg med vækstregulering i strandsvingel i 
�007 i en fodersort. Forsøget har ligesom tid-
ligere års forsøg i plænesorterne vist, at vækst-
regulering er rentabel. Der er både opnået et 
rentabelt merudbytte for vækstregulering ved 
gødskning ifølge Plantedirektoratets norm og 
ved gødskning med ekstra �0 kg kvælstof pr. 
ha. Der henvises til Tabelbilaget, tabel J�6.

Engsvingel

Svampesygdomme og skadedyr
Ved at sammenholde forsøgsled � og 8 hen-
holdsvis � og 6 i tabel 1� kan merudbyttet for 
at bekæmpe svampesygdomme beregnes. For-
søgene er alle udført i sorten Laura og sprøjtet 
midt i maj. Der er opnået pæne merudbytter 
for svampebekæmpelse. Meldug og bladplet 
har været de dominerende svampesygdomme 
i forsøgene.
 Ved at sammenholde forsøgsled 6 og 7 kan 
merudbyttet for at bekæmpe skadedyr bereg-
nes. Der er opnået et positivt nettomerudbyt-
te, men merudbyttet har ikke været statistisk 
sikkert. Der er ikke registreret skadedyr i for-
søgene.
 Nederst i tabellen ses resultaterne af to forsøg 
i sorten Laura, udført for DLF-TRIFOLIUM. 
Ved at sammenholde forsøgsled � og 5 hen-
holdsvis � og � fremgår det, at der kun ved det 
høje kvælstofniveau er opnået pæne merudbyt-
ter for svampebekæmpelse, men at merudbyt-
terne ikke er sikre. Meldug og bladplet har også 
i disse forsøg været de dominerende svampe-
sygdomme. Merudbyttet for at bekæmpe ska-
dedyr kan ikke udledes af forsøgsplanen.

Vækstregulering
I tabel 1� er effekten af vækstregulering med 
Moddus undersøgt, både i landsforsøg og for-

Tabel 11. Bekæmpelse af græsukrudt, svampe-
sygdomme og skadedyr i strandsvingel. (J28)

Strandsvingel

Be-
hand-
lings-
tids-

punkt,
sta-

dium

Be-
hand-
lings-

in-
deks

Pct. dæk-
ning med

Ud-
bytte 
og 

mer-
ud-

bytte,
kg frø 
pr. ha

Netto
mer-
ud-

bytte,
kr. 

pr. ha

mel-
dug

blad-
plet

1� dage 
efter sidste 
behandling

2007. 3 forsøg
1. Ubehandlet - 0 0,� 0,� 1.664 -
�.
 

0,�5 l Zenit 
+ 0,�5 l Amistar ��-�7 0,65 0 0 �8 ��

�. 0,75 l Opus Team �5-50 0,75 0,05 0,01 -�5 -588
�. 0,75 l Bell �5-50 1,10 0,05 0,01 60 105
5. 0,�5 l Zenit 

+ 0,�5 l Amistar �5-50 0,65 0,01 0,0� -9 -�9�
6. 0,1�5 l Zenit 

+ 0,1�5 l Amistar �5-50 0,�� 0,� 0,0� � -1��
7. 0,1�5 l Zenit 

 + 0,1�5 l Amistar 
 0,1�5 l Zenit 
+ 0,1�5 l Amistar 

��-�7

�5-50 0,65 0 0 -� -���
8. 0,�5 l Zenit 

+ 0,�5 l Amistar 
+ 0,�5 kg Karate �5-50 1,�8 0,01 0 17 -15�

9. 0,8 l Primera Super ��-�7 - 0,08 0,1 -7 -�99
LSD 1-9 ns
LSD 2-9 55

2006. 3 forsøg
1. Ubehandlet - - 1 � 1.151 -
�. 0,�5 l Zenit 

+ 0,�5 l Amistar ��-�7 0,7 0 � �8 91
�. 0,5 l Opus Team1) �5-50 0,5 0 1 70 �7�
5. 0,�5 l Zenit 

+ 0,�5 l Amistar �5-50 0,7 0 1 51 11�
6. 0,1�5 l Zenit 

+ 0,1�5 l Amistar �5-50 0,� 0 1 1� -70
7. 0,1�5 l Zenit 

 + 0,1�5 l Amistar
0,1�5 l Zenit
+ 0,1�5 l Amistar 

��-�7 

�5-50 0,7 0 1 �8 ��
8. 0,�5 l Zenit 

+ 0,�5 l Amistar 
+ 0,�5 kg Karate �5-50 1,5 0 1 9� �50

9. 0,8 l Primera Super ��-�7 0,8 0 1 �5 -1��
LSD     ns   

2006. 2 forsøg DLF-TRIFOLIUM
1. Ubehandlet - - - 1 1.282 -
�. 0,�5 l Zenit ��-�5 0,� - 1 -� -161
�. 0,�5 l Zenit 

 + 0,�5 l Amistar ��-�5 0,7 - 0 6 -�0�
�. 0,�5 l Zenit 

+ 0,�5 l Amistar 
+ 0,�5 kg Karate ��-�5 1,5 - 1 59 119

5. 0,8 l Primera Super ��-�� 0,8 - 1 10 -189
6. 0,8 l Primera Super �5-�5 0,8 - 1 �� -�78
7. 1,� l Primera Super �5-�5 1,� - 1 -71 -10�9
LSD   ns   

1) Lavere dosis anvendt i �006.
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Tabel 12. Vækstregulering, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i engsvingel. (J29, 
J30, J31, J32)

Engsvingel Stadium

Be-
hand-
lings-
indeks

Kar. 
for 

leje-
sæd1)

Pct. dækning 
med Kar. 

for 
leje-
sæd1)

Udb. 
og 

merudb., 
kg frø 
pr. ha

Netto-
mer-
udb., 
kr. 

pr. ha

mel-
dug

blad-
plet

medio juni høst

2007. 3 forsøg
1. Ubehandlet - 0 8 8 1 8 900 -
�. 50 kg N - 0 9 8 � 9 76 ��7
�. 0,� l Moddus M ��-50 1,00 7     7 8 -19�
�. 50 kg N

0,� l Moddus M ��-50 1,00 8 - - 8 -�1 -78�
5. 50 kg N

 0,8 l Moddus M ��-50 �,00 8 - - 8 �8 -�61
6. 50 kg N

 0,�5 l Zenit  + 0,�5 l Amistar + 0,� l Moddus M ��-50 1,65 8 � � 8 1�� 6�1
7. 50 kg N

0,�5 l Zenit  + 0,�5 l Amistar 
+ 0,� l Moddus M + 0,�5 kg Karate ��-50 �,�8 8 � � 8 18� 9��

8. 50 kg N
0,�5 l Zenit + 0,�5 l Amistar ��-50 0,65 9 5 � 9 10� �6�

LSD 1-8 102
LSD 2-8 100

2006-2007. 6 forsøg
1. Ubehandlet - 0 5 5 � 7 841 -
�. 0,� l Moddus M ��-50 1,00 � - - 6 �8 -1�
�. 50 kg N 

0,� l Moddus M ��-50 1,00 � - - 7 -1� -6�0
5. 50 kg N

 0,8 l Moddus M ��-50 �,00 � - - 6 �8 -�51
6. 50 kg N

0,�5 l Zenit  + 0,�5 l Amistar + 0,� l Moddus M ��-50 1,65 � � � 7 1�8 �87
8. 50 kg N

0,�5 l Zenit + 0,�5 l Amistar ��-50 0,65 6 � � 7 101 ���
LSD 1-8 55
LSD 3-8 55

2007. 2 forsøg DLF-TRIFOLIUM     
1. Ubehandlet - 0 10 8 � 8 925 -
�. 0,8 l Moddus M�) �9 �,00 5 8 8 � -�9 -7��
�. 0,8 l Moddus M�)

0,�5 l Folicur 
�9
 61 �,�0 5 � � � 15 -�89

�. �0 kg N - �,00 8 � � 7 1� -17
5. �0 kg N

0,�5 l Folicur�) 61 0,�0 9 1� 10 8 106 65�
6. �0 kg N

0,8 l Moddus M�)

0,�5 l Folicur  
�9 
61 �,�0 7 10 � 5 ��9 1.�85

7. �0 kg N
 0,8 l Moddus M�) �9 7 11 7 � 89 188

8. 0,� l Moddus M�) 

0,� l Folicur  + 0,�5 kg Karate
�9 
61 �,10 8 8 5 6 9� �87

LSD 1-8 ns   
LSD 2-8 ns

2006-2007. 4 forsøg DLF-TRIFOLIUM
1. Ubehandlet - 0 6 - - 6 779 -
�. 0,8 l Moddus M�) �9 �,00 � - - � �9 -1�0
�. 0,8 l Moddus M�)

0,�5 l Folicur 
�9 
61 �,�0 � - - � 59 -9�

�. �0 kg N�) - �,00 6 - - 6 15 -8
5. �0 kg N�)

0,�5 l Folicur�) 61 0,�0 6 - - 6 11� 707
6. �0 kg N�)

0,8 l Moddus M�)

0,�5 l Folicur  
�9 
61 �,�0 � - - � 18� 881

7. �0 kg N�)

 0,8 l Moddus M�) �9 � - - � 56 -110
8. 0,� l Moddus M�) 

0,� l Folicur  + 0,�5 kg Karate
�9 
61 �,10 � - - 5 105 �86

LSD 1-8 98
LSD 2-8 ns

1) Skala 0-10, 10 = helt i leje. �) Tilsat 0,15 liter Agropol. �) �0 kg N anvendt i �006.
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søg udført for DLF-TRIFOLIUM. Det frem-
går, at der hverken ved gødskning efter nor-
men eller ved tilførsel af ekstra 50 kg kvælstof 
pr. ha er opnået positive nettomerudbytter for 
vækstregulering. I de to forsøg, som er udført 
for DLF-TRIFOLIUM, er der dog set en ten-
dens til merudbytte for vækstregulering. Der 
er i alle tre forsøg opnået et merudbytte for at 
gødske med 50 kg kvælstof over normen.
 I gennemsnit af de sidste to års forsøg er det 
største nettomerudbytte opnået ved en kombi-
nation af både ekstra kvælstof, vækstregule-
ring og svampebekæmpelse.

Alm. rajgræs

Etablering af rajgræs
I �006 blev der i et forsøg etableret alm. raj-
græs i vårbyg ved forskellige udsædsmæng-
der, rækkeafstand og ukrudtsbekæmpelse. I 
�007 er der høstet rajgræs, og resultaterne ses 
i Tabelbilagets tabel J��. DFF har i en dosis 
på 0,1 liter pr. ha medført en mindre bestand 
af rajgræs end de øvrige forsøgsled, hvilket 
har resulteret i et sikkert mindre udbytte i 
frøåret. To forsøg efter samme forsøgsplan er 
omtalt i Oversigt over Landsforsøgene �006, 
side 160. De tre forsøg giver ikke grundlag 
for at udpege en eller flere kombinationer af 
udsædsmængde, rækkeafstand og ukrudtsløs-
ning, som har klaret sig bedre end de øvrige, 
når det gælder udbytte af rajgræs.

Afprøvning af Sulfammo NPRO NS 
23-13 
Der er gennemført ét forsøg med sammenlig-
ning af en NS-gødning af typen Sulfammo 
NPRO. Sammensætningen af denne gødning 
er nærmere beskrevet i afsnittet Gødskning. 
Gødningstypen indeholder udover kvælstof 
på amid- og ammoniumform forbindelsen 
NPRO, der hævdes at have en auxinlignende 
(plantehormon) virkning og skulle derved for-
bedre kvælstofudnyttelsen. Gødningen er sam-
menlignet med en traditionel NS ��-18 ved en 
kvælstoftilførsel på 1�0 kg kvælstof pr. ha. 
Resultatet fremgår af Tabelbilaget, tabel J��.
 Kvælstof er tildelt den �0. marts. Der er op-
nået et signifikant merudbytte for at tilføre op 

til 160 kg kvælstof pr. ha. Udbytterne af Sul-
fammo NPRO gødningen og den traditionelle 
NS 24-7 er ikke signifikant forskellige.

Efterårstilførsel af kvælstof til alm. 
rajgræs
De underoptimale kvælstofnormer har ført til 
en diskussion af, om alm. rajgræs i udlægs-
året lige efter høst skal tildeles kvælstof for at 
sikre en tilstrækkelig udvikling. I to forsøg er 
tildeling af �0 kg kvælstof pr. ha om efteråret 
sammenlignet med forårstilførsel. Forsøgs-
planen fremgår af tabel 1�.
 Kvælstof er om efteråret tildelt i begyndel-
sen af september, mens kvælstoffet om foråret 
er tildelt midt i marts. I begge forsøg er raj-
græs udlagt i vårbyg. Der er ikke opnået mer-
udbytte for tilførsel af kvælstof om efteråret, 
og der er ikke opnået merudbytte for at øge 
kvælstoftildelingen om foråret udover de 1�0 
kg kvælstof pr. ha. Det første års resultater ty-
der derfor ikke på, at det er nødvendigt at til-
føre kvælstof til alm. rajgræs lige efter høst.

Kvælstof til andet års alm. rajgræs
I ét forsøg, udført for DLF-TRIFOLIUM, 
er stigende mængder kvælstof om foråret til 
andet års alm. rajgræs prøvet med og uden 
tilførsel af �0 kg kvælstof om efteråret først 
i oktober. Der er opnået et statistisk sikkert 
merudbytte for at tilføre kvælstof om efter-
året. Om foråret er der opnået et statistisk 
sikkert merudbytte for at øge kvælstoftilførs-
len fra 100 til 1�0 kg kvælstof pr. ha, når der 
samtidig er tilført �0 kg kvælstof om efteråret. 
Det har derimod ikke resulteret i merudbytte 
om foråret at øge kvælstofmængden udover 

Tabel 13. Tidlig kvælstoftildeling til alm. raj-
græs om efteråret. (J35)

Alm. rajgræs
Afgrøde-

højde 
efterår, cm

Lejesæd1) 
ved høst

Udbytte og 
merudbytte, 
kg frø pr. ha

Kg kvælstof pr. ha
Efterår Forår

0 1�0 8 7 1.016
�0 1�0 15 7 -�0
�0 100 15 6 -61
0 160 8 8 -�
0 190 8 9 -5

LSD ns
1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.
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1�0 kg kvælstof pr. ha, selv om der ikke er 
tilført kvælstof om efteråret. Resultater af for-
søget kan ses i Tabelbilaget, tabel J�6.

Mangan til alm. rajgræs til frø
Behovet for tilførsel af mangan til alm. raj-
græs er undersøgt i ét forsøg udført for DLF-
TRIFOLIUM. Forsøget er udført på JB �. 
Mangan er udsprøjtet den 19. april, og der er 
afprøvet en dosering på �,� og 6 kg mangan-
sulfat pr. ha. Desuden er afprøvet en deling 
af tilførslen af mangansulfat med � kg pr. ha, 
både den 19. april og den 19. maj. Der er op-
nået et merudbytte på cirka 50 kg frø pr. ha 
for udsprøjtning af mangan uanset dosering, 
og der er ikke opnået merudbytte for udsprøjt-
ning ad flere gange. I forsøget er der ikke kon-
stateret visuelle symptomer på manganman-
gel. Forsøgsresultater kan ses i Tabelbilaget, 
tabel J�7.

Bekæmpelse af græsukrudt i alm. 
 rajgræs
Tre års forsøg med anvendelse af Primera Su-
per og Topik i alm. rajgræs om efteråret viser, 
at begge midler kan anvendes i lav dosis med 
en lille risiko for skade på afgrøden. Resul-
taterne vil blive anvendt til at understøtte en 
eventuel ansøgning om en off-label godken-
delse til at bruge de to midler om efteråret i 
almindelig rajgræs.
 Tabel 1� viser resultaterne af tre forsøg 
med afprøvning af Primera Super, Agil og To-
pik i nedsatte doseringer om efteråret i alm. 
rajgræs. De to forsøg er forårsudlagt, og et er 
efterårsudlagt. Påvirkningen af afgrøden er 
bedømt tre uger efter sprøjtning i november 
og igen i april. I efteråret har tidlig anvendelse 
af Agil givet en synligt større påvirkning af 
afgrøden end de øvrige behandlinger, hvilket 
også kan registreres ved bedømmelsen i april 
og i udbyttet. I et forsøg har tidlig anvendelse 
af både Primera Super, Agil og Topik påvir-

Tabel 14. Bekæmpelse af græsukrudt i alm. rajgræs om efteråret. (J38, J39, J40)

Alm. rajgræs Behandlings-
tidspunkt

Behandlings-
indeks

Spildkorn i
november,

planter pr. m�

Vindaks i
april,

planter pr. m�

Skade på 
afgrøde,
forår1) 

Udbytte og 
merudbytte,
kg frø pr. ha

Netto-
merudbytte,

kr. pr. ha

2007. 3 forsøg 1 fs. 1 fs.
1. Ubehandlet - - 7 �� 0 994 -
�. 0,� l Primera Super�) sept. 0,�0 5 6 0 -�0 -��9
�. 0,� l Primera Super�) okt. 0,�0 7 � 0 9� �11
�. 0,� l Agil 100 EC�) sept. 0,�0 0 � � -5� -�89
5. 0,� l Agil 100 EC�) okt. 0,�0 0 1 � 10� �08
6. 0,� l Topik 100 EC�) sept. - 5 6 1 �6 6
7. 0,� l Topik 100 EC�) okt. - 5 � 1 7� 161
8. 0,1 l Topik 100 EC�) sept. - 5 9 1 �6 9�
LSD ns

2006-2007. 5 forsøg 2 fs.
1. Ubehandlet - - 9 - 0 978 -
�. 0,� l Primera Super�) sept. 0,�0 6 - 0 -�0 -��9
�. 0,� l Primera Super�) okt. 0,�0 7 - 0 50 6�
�. 0,� l Agil 100 EC�) sept. 0,�0 0 - � -61 -5�5
5. 0,� l Agil 100 EC�) okt. 0,�0 0 - � �6 81
6. 0,� l Topik 100 EC�) sept. - 7 - 1 1� -178
7. 0,� l Topik 100 EC�) okt. - 6 - 1 �0 -�9
8. 0,1 l Topik 100 EC�) sept. - 7 - 0 19 -6�
LSD ns

2005-2007. 8 forsøg 3 fs.
1. Ubehandlet 6 - 0 1.064 -
�. 0,� l Primera Super�) sept. 0,� � - 0 8 -178
�. 0,� l Primera Super�) okt. 0,� 5 - 0 �� �9
6. 0,� l Topik 100 EC�) sept. - 5 - 0 -6 -�9�
7. 0,� l Topik 100 EC�) okt. - � - 0 �1 -81
8. 0,1 l Topik 100 EC�) sept. - 5 - 0 1� -9�
LSD ns

1) Skala 0 - 10, 0 = ingen skade. �) Tilsat 0,� liter Isoblette pr. ha. �) Tilsat 0,5 liter Renol pr. ha.
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ket afgrøden negativt med sikre udbyttetab 
til følge. Vindaks har været til stede med �6 
planter pr. m� i et forsøg, og bekæmpelsen har 
ved alle de sene behandlinger samt tidlig an-
vendelse af Topik givet sikre merudbytter.
 Nederst i tabel 1� ses et sammendrag af 
henholdsvis to og tre års forsøg. I gennemsnit 
har der ikke været sikre udslag for behandlin-
gerne, men der er en klar tendens til, at den 
tidlige anvendelse, når afgrøden er i stærk 
vækst, påvirker afgrøden mest. Det største ud-
byttetab er fundet efter tidlig behandling med 
Primera Super og har været på 17 procent i 
forhold til udbyttet i ubehandlet.

Bekæmpelse af svampesygdomme og 
skadedyr
Kronrust har været ret udbredt i mange mar-
ker med rajgræs i �007. Sortrust er også duk-
ket op i nogle marker fra omkring midten af 
juni.
 I tabel 15 ses resultaterne efter en ny for-
søgsplan. I forsøgsled � til 5 er forskellige 
svampemidler sammenlignet i halv normal-
dosering ved sprøjtning omkring begyndende 
skridning i slutningen af maj. Det største og 
statistisk sikre merudbytte er opnået ved brug 
af Bell. Normaldoseringen af Bell på 1,5 liter 
pr. ha indeholder 0,8 liter Opus samt aktiv-
stoffet boscalid, som er kendt fra midlet Can-
tus. I forsøgsled 5 og 6 er der anvendt halv 
henholdsvis kvart dosis af Amistar + Zenit, og 
halv dosis har resulteret i det største nettomer-
udbytte. Amistar + Zenit er udsprøjtet både i 
midten henholdsvis slutningen af maj, og 
merudbyttet har ligget på samme niveau. Der 
er registreret angreb af kronrust og sortrust i 
forsøgene. Af de afprøvede svampemidler er 
kun Amistar og Zenit godkendt til brug i frø-
græs.
 Ved at sammenholde forsøgsled 5 og 8 kan 
merudbyttet for at bekæmpe skadedyr udle-
des. Det fremgår, at der er opnået et lille og 
ikke sikkert nettomerudbytte for skadedyrs-
bekæmpelse. Der er ikke registreret angreb af 
skadedyr i forsøgene.
 I tabel 16 er effekten af svampe- og skade-
dyrsbekæmpelse også belyst. Ved at sammen-
holde forsøgsled � og 8 henholdsvis forsøgs-
led � og 5 kan effekten af svampebekæmpelse 

beregnes. Der er ikke opnået sikre merudbyt-
ter for svampebekæmpelse. Kronrust har væ-
ret den dominerende svampesygdom i forsø-
gene.
 Ved at sammenholde forsøgsled 5 og 7 kan 
effekten af skadedyrsbekæmpelse med Karate 
beregnes. Der er opnået et pænt merudbytte 
for Karate, som dog ikke er statistisk sikkert. 
Der er ikke registreret angreb af skadedyr i 
forsøgene.
 I samme tabel ses resultaterne af to forsøg, 
gennemført for DLF-TRIFOLIUM. Ved at 
sammenholde forsøgsled 6 og 7 fremgår det, 
at der er opnået et pænt, men ikke sikkert net-
tomerudbytte for svampesprøjtning omkring 
begyndende skridning. Ved at sammenholde 
forsøgsled 5 og 7 ses det, at der har været et 
lidt større merudbytte ved at give svampemid-
del senere.
 Nederst i samme tabel ses resultaterne 
af tre forsøg, gennemført for DLF-TRIFO-
LIUM. Ved at sammenholde forsøgsled � 
og � fremgår det, at der er opnået et pænt 
nettomerudbytte for svampesprøjtning under 
skridning.

Tabel 15. Svampe- og skadedyrsbekæmpelse 
i alm. rajgræs. (J41)

Alm. rajgræs

Be-
hand-
lings-

in-
deks

Pct. dækning med Ud-
bytte 
og 

mer-
ud-

bytte,
kg frø 
pr. ha

Netto-
mer-
ud-

bytte,
kr. pr. 

ha

mel-
dug

blad-
plet

kron-
rust

sort-
rust

ca. 1�/6

2007. 4 forsøg
1. Ubehandlet 0 � 0,� 1 0,� 905 -
�. 0,�5 l Zenit 

+ 0,�5 l Amistar 0,65 0,� - - - 78 �19
�. 0,75 l Bell 1,10 0,� - - - 118 �68
�. 0,75 l Opus Team 0,75 0,� - - - �6 -1�
5. 0,�5 l Zenit 

+ 0,�5 l Amistar 0,65 0,� - - - 86 �65
6. 0,1�5 l Zenit 

+ 0,1�5 l Amistar 0,�� 0,� - - - �1 9�
7. 0,1�5 l Zenit 

+ 0,1�5 l Amistar 
0,1�5 l Zenit
+ 0,1�5 l Amistar 0,65 0,� - - - 116 �7�

8. 0,�5 l Zenit
+ 0,�5 l Amistar 
+ 0,�5 kg Karate 1,�8 0,� 0,1 0,� 0 105 ��8

LSD 1-8 47
LSD 2-8 46

Led � behandlet i stadium ��-�7.
Led �-6 og 8 behandlet i stadium �5-50.
Led 7 behandlet i stadium ��-�7 og stadium �5-50.
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Ved at sammenholde forsøgsled � og 5 samt � 
og 6 kan effekten af skadedyrssprøjtning med 
Karate udledes. Der er ikke opnået sikre mer-
udbytter.

Vækstregulering
I tabel 17 er effekten af vækstregulering med 
Moddus undersøgt både i landsforsøg og for-
søg udført for DLF-TRIFOLIUM. I landsfor-
søgene er forsøgene udført i sorterne Sakini 

(diploid halvsildig sort), Proton (tetraploid 
halvsildig sort), Sameba (diploid sildig sort) 
og Merkem (tetraploid sildig sort). De to for-
søg, som er udført for DLF-TRIFOLIUM, er 
udført i Recolta (halvsildig diploid fodersort) 
og Platinum (tidlig diploid plænesort). De tre 
forsøg, som er udført for DLF-TRIFOLIUM, 
er udført i de tetraploide sorter Merkem (sil-
dig sort), Navarra (sildig sort) og Penduick 
(middeltidlig sort).

Tabel 16. Kvælstof, vækstregulering, sygdomme og skadedyr i alm. rajgræs. (J42, J43, J44)

Alm. rajgræs Stadium
Behand-

lings-
indeks

Lejesæd1) Pct. dækning 
med

Udb. 
og mer-

udb.,
kg frø 
pr. ha

Netto-
mer-

udbytte, 
kr. 

pr. ha
medio 
juni ved høst bladplet kronrust

2007. 4 forsøg, diploide og tetraploide sorter
1. Ubehandlet - 0 6 10 0,9 � 787 -
�. 50 kg N - 0 7 10 0,1 1 105 �66
�.
 

50 kg N
0,� l Moddus M ��-50 1,00 5 9 - - 117 170

�. 50 kg N
0,8 l Moddus M ��-50 �,00 5 9 - - 1�� 68

5. 50 kg N
0,� l Moddus M+ 0,�5 l Zenit+ 0,�5 l Amistar ��-50 1,65 5 9 0,� 0,8 165 �8�

6. 50 kg N
0,8 l Moddus M+ 0,�5 l Zenit + 0,�5 l Amistar ��-50 �,65 5 9 0,� 0,5 179 165

7. 50 kg N
0,� l Moddus M+ 0,�5 l Zenit 
+  0,�5 l Amistar+  0,�5 kg Karate ��-50 �,�8 6 9 0,1 0,6 �16 5�9

8. 50 kg N  
0,�5 l Zenit + 0,�5 l Amistar ��-50 0,65 7 9 0,1 0,9 1�0 ��5

LSD 1-8 92
LSD 2-8 ns

2007. 2 forsøg DLF-TRIFOLIUM, diploide sorter
1. Ubehandlet - 0 7 9 1 0,7 824 -
�. 0,� l Moddus M�) �9 1,00 � 8 1 0,� 88 �19
�. 0,8 l Moddus M�) �9 �,00 � 8 0,9 0,6 96 69
�. 50 kg N - 0,00 7 10 1 0,8 7� 178
5. 50 kg N

0,8 l Moddus M�)

0,5 l Folicur EC �5 
�9 
61 �,50 5 9 � � ��7 �91

6. 50 kg N
0,8 l Moddus M�) �9 �,00 5 9 0,9 1 1�5 109

7. 50 kg N
0,8 l Moddus M + 0,5 l Folicur�) �9 �,50 � 8 1 0,0� 196 �8�

LSD 1-7 ns
LSD 2-7 ns

2007. 3 forsøg DLF-TRIFOLIUM, tetraploide sorter 2 fs. 2 fs.
1. Ubehandlet - 0 7 9 0 0,5 1.532 -
�. �0 kg N - 0 7 9 0 0,5 95 �56
�. �0 kg N

0,8 l Moddus M�) �9 �,00 7 9 0 0,5 166 �80
�. �0 kg N

0,8 l Moddus M�) 0,�5 l Folicur+ 0,�5 l Amistar 
�9 

55-61 �,50 7 9 0 0,5 ��1 ���
5. �0 kg N

0,8 l Moddus M�)

0,�5 l Folicur + 0,�5 l Amistar + 0,�5 kg Karate 

�9 
55-61

�,�� 7 9 0 0,5 18� 10�
6. �0 kg N

0,8 l Moddus M�)

0,�5 kg Karate 
�9 

55-61 �,8� 7 9 0 0,5 160 1��
7. �0 kg N

0,8 l Moddus M�)+ 0,�5 l Amistar 
+ 0,�5 l Folicur + 0,�5 kg Karate �9 �,�� 7 9 0 0,5 185 17�

LSD 1-7 124
LSD 2-7 ns

1) Skala 0 - 10, 10 = helt i leje. �) Tilsat 0,15 liter Agropol pr. ha.
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I de diploide sorter er der opnået et lille og 
ikke sikkert nettomerudbytte for vækstregu-
lering. I de tetraploide sorter er der i årets 
forsøg ikke opnået rentable merudbytter for 
vækstregulering. I tidligere års forsøg har de 
tetraploide sorter betalt bedst for vækstregu-
lering.
 Der har været en god betaling for tilførsel 
af ekstra �0 til 50 kg kvælstof pr. ha.
 I forsøgene er det største nettomerudbytte 
opnået i forsøgsleddet med en kombination 
af både ekstra kvælstof, vækstregulering og 
svampebekæmpelse.

Hybrid rajgræs
Der er udført to forsøg for DLF-TRIFOLIUM, 
hvor vækstregulering med 0,� liter Moddus 
pr. ha er belyst ved et kvælstofniveau på 90 
til 180 kg kvælstof pr. ha. Der er kun opnået 
små merudbytter for vækstregulering, uanset 
kvælstofniveau. Der henvises til Tabelbilaget, 
tabel J�5.

Ital. rajgræs

Svampesygdomme og skadedyr
Der er udført to forsøg, hvor effekten af svam-
pesprøjtning i ital. rajgræs i midten af maj er 
belyst. Se tabel 17. Kronrust har været den 
dominerende svampesygdom i forsøgene, og 
især i forsøget på Bornholm har der været 
kraftige angreb. Merudbyttet for svampebe-
kæmpelse kan beregnes ved at sammenholde 
forsøgsleddene � og 5 henholdsvis � og 6 
samt � og 8. Det fremgår, at der er opnået god 
betaling for bekæmpelse af kronrust. Ved at 
sammenholde forsøgsled 5 og 7 kan merud-
byttet for at bekæmpe skadedyr med Karate 
fastlægges. Der er opnået et pænt merudbytte, 
som dog ikke er statistisk sikkert.

Vækstregulering
I forsøgene i tabel 17 er effekten af vækstre-
gulering med Moddus belyst efter en ny for-
søgsplan. Forsøgene er udført i Sikem (diplo-
id tidlig sort) og Jeanne (tetraplod tidlig sort). 

Der er opnået et pænt merudbytte for vækstre-
gulering med 0,� liter Moddus pr. ha, når der 
er tilført ekstra 50 kg kvælstof pr. ha.
 Der er opnået store merudbytter for tilførsel 
af ekstra kvælstof. I forsøgsled 1 er der om 
foråret tilført 1�� kg kvælstof pr. ha henholds-
vis 85 kg kvælstof pr. ha.
 I forsøgene er det største nettomerudbytte 
opnået i forsøgsleddet med både ekstra kvæl-
stof, vækstregulering, svampebekæmpelse og 
skadedyrsbekæmpelse.

Screening af ukrudtsmidler i frøgræs
I forskellige arter af frøgræs er der i �007 gen-
nemført screening af en række ukrudtsmidler, 
det kunne være ønskeligt at kunne anvende. 
Det har ikke været muligt at gennemføre ana-
lyserne, men når de foreligger, vil de blive of-
fentliggjort på www.LandbrugsInfo.dk. Tabel 
18 giver en oversigt over de gennemførte for-
søgsopgaver.

Tabel 17. Svampe- og skadedyrsbekæmpelse 
i ital. rajgræs. (J46)

Ital. rajgræs

Be-
hand-
lings-

in-
deks

Pct. dækning med Udb.
og 

mer-
udb.,
kg frø 
pr. ha

Netto
mer-
udb.,
kr. 

pr. ha

mel-
dug

blad-
plet

kron-
rust

ca. 1�/6

2007. 2 forsøg
1. Ubehandlet 0 0 0 8 1.271 -
�. 50 kg N 0 0 0 8 �1� 1.9��
�. 50 kg N

0,� l Moddus M 1,00 - - - 576 �.5��
�. 50 kg N

0,8 l Moddus M �,00 - - - �89 1.��0
5. 50 kg N

0,�5 l Zenit 575 EC 
+ 0,�5 l Amistar 
+ 0,� l Moddus M 1,65 0 0 � 665 �.8�7

6. 50 kg N
0,�5 l Zenit 575 EC 
+ 0,�5 l Amistar 
+ 0,8 l Moddus M �,65 0 0 � 665 �.6�7

7. 50 kg N
0,�5 l Zenit 575 EC 
+ 0,�5 l Amistar 
+ 0,� l Moddus M 
+ 0,�5 kg Karate 
�,5 WG �,�8 0 0 � 7�7 �.10�

8. 50 kg N
0,�5 l Zenit 575 EC 
+ 0,�5 l Amistar 0,65 0 0 � 571 �.5��

LSD 1-8 311
LSD 2-8 ns

Led �-8 behandlet i stadium ��-50.
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Tabel 18. Oversigt over screeninger af ukrudtsmidler i frøgræs med anvendelse af logaritme 
eller lineær sprøjte

Forsøgsplan Forsøgsopgave Afgrøde

050��0707 Græsukrudt i 1. års alm. rajgræs Alm. rajgræs
050�70707 Græsukrudt i udlæg af alm. rajgræs i vintersæd Alm. rajgræs
050�80707 Græsukrudt i alm. rapgræs Alm. rapgræs
050�50707 Behandlinger i 1. års engrapgræs efter høst af dæksæd Engrapgræs
050�80707 Udlæg af engrapgræs i vintersæd Engrapgræs
050��0707 Græsukrudt i 1. års engrapgræs Engrapgræs
050�00707 Udlæg af hundegræs i vintersæd Hundegræs
050�50707 Græsukrudt i 1. års hundegræs Hundegræs
050��0707 Behandlinger i udlæg af rødsvingel efter høst af dæksæd Rødsvingel
050�70707 Udlæg af rødsvingel i vintersæd Rødsvingel
050�60707 Græsukrudt i udlæg af rødsvingel i vintersæd Rødsvingel
050�60707 Behandlinger i 1. års strandsvingel efter høst af dæksæd Strandsvingel
050�90707 Udlæg af strandsvingel i vintersæd Strandsvingel
050�10707 Spildkorn i strandsvingel Strandsvingel
050��0707 Græsukrudt i 1. års strandsvingel Strandsvingel
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Raps – sorter

Flere højtydende sorter at vælge imellem

I alt 1� vinterrapssorter har i årets landsfor-
søg givet mindst 5 procent i merudbytte i 
forhold til måleblandingen. De to hybridsor-
ter PR�6W�1 og Excalibur er i �007 de hø-
jestydende i forsøgene. De har begge givet 8 
procent mere end måleblandingen. Liniesor-
terne Catalina og Castille er med et merud-
bytte på henholdsvis 7 og 6 procent i forhold 
til måleblandingen også godt med. Et stabilt 
og stort udbytte i flere års forsøg er blandt de 
vigtigste parametre ved valg af vinterrapssort. 
I tabel 1 i dette afsnits hvide sider ses for-
holdstal af udbytte af frø af standardkvalitet i 
de seneste fem års landsforsøg.

Etableringmetode
Der er i gennemsnit af årets forsøg med eta-
bleringsmetoder for vinterraps høstet størst 
udbytte efter pløjning og såning med skive-
skærsåmaskine. En øverlig harvning og så-
ning med grubbesåmaskine har i forsøgene 
kostet godt 900 kr. pr. ha i forhold til pløjning 
og såning med skiveskærsåmaskine. Resul-
taterne antyder også, som man tidligere har 
fundet i både danske og tyske forsøg, at der 
opnås større og mere stabile udbytter, hvor 
der pløjes, end hvor der kun er harvet inden 
såning af vinterraps.

Vælg en vinterrapssort, der

•	 	igennem flere år har givet et stort ud-
bytte af frø af standardkvalitet,

•	 	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

Yderligere oplysninger om vinter-
rapssorterne findes på www.sortinfo.dk

Læ
sm

ere

Efteråret 2006 var meget lunt, og mange 
vinterrapsmarker blev meget kraftige inden 
vinteren. I årets forsøg er der derfor høstet et 
større udbytte ved at trække såningen til hen 
i første del af september end ved såning sidst 
i august. Der er i årets forsøg ikke nogen ten-
dens til, at hybridsorterne generelt klarer sig 
bedre ved sen såning end liniesorterne. (Foto: 
Christian Haldrup, Landscentret, Plantepro-
duktion.
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Raps – ukrudt

Ukrudt

Vækstforholdene i efteråret �006 har været 
særdeles gunstige for udvikling af tætte vin-
terrapsafgrøder, der har ydet ukrudtet en god 
konkurrence. I ukrudtsforsøgene har bekæm-
pelse af ukrudt derfor i gennemsnit ikke resul-
teret i positive nettomerudbytter. I ét forsøg, 
hvor der har været plads til en stor ukrudts-
bestand af enårig rapgræs og en række arter 
af tokimbladet ukrudt, har der dog været god 
økonomi i bekæmpelsen.

En god etablering er ofte det vigtig- 
ste skridt for at få kontrol over ukrudtet.

Hold løbende øje med, om hyrdetaske, 
valmue og burresnerre er blevet domi-
nerende ukrudt i markerne. I så fald bør 
disse bekæmpes med Command og/eller 
Stomp lige efter såning.

Bekæmp spildkorn i september, hvis det 
fortrænger rapsen.

Hvis græsukrudt er et problem på arealet, 
vil sprøjtning med Kerb fra slutningen 
af oktober til februar samtidig bekæmpe 
spildkorn og give en vis effekt mod to-
kimbladet ukrudt. Hvor agerrævehale, 
rajgræs og vindaks forekommer, vil an-
vendelse af Kerb forebygge udvikling af 
resistens mod de ukrudtsmidler, der an-
vendes i korn.

Ved reduceret jordbearbejdning giver Kerb 
mulighed for at bekæmpe hejrearterne og 
andet græsukrudt, mens spildkorn normalt 
må bekæmpes i september med Agil/Fo-
cus Ultra/Fusilade Max. Husk at bekæmpe 
ukrudt med glyphosat inden såning.

Fastlæg behovet for at bekæmpe kamille 
omkring 1. april, og kør ud med Matrigon, 
når temperaturen er tilstrækkeligt høj. 
Ofte vil sprøjtning af foragrene være nok.

Strategi

Valmue kan udkonkurrere vinterraps. Med 
en off-label godkendelse af Stomp er der nu 
mulighed for at bekæmpe den effektivt. (Foto: 
Poul Henning Petersen, Landscentret, Plan-
teproduktion).

Vinterraps er en vekselafgrøde, hvor der er 
mulighed for at sanere græsukrudtsbestanden 
ved at anvende Kerb, som har effekt mod alle 
græsarter. Gold hejre har været et almindeligt 
syn i mange hvedemarker i 2007. Den optræ-
der især ved pløjefri dyrkning og i foragrene, 
hvor frøene ikke er lagt ned på furebunden ved 
sammenpløjningerne. Nedpløjede frø af gold 
hejre overlever mindre end et år i jorden, og 
omhyggelig pløjning er derfor også en effek-
tiv forebyggende indsats. (Foto: Poul Henning 
Petersen, Landscentret, Planteproduktion).
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Raps – sygdomme

Knoldbægersvamp har overrasket i 2007

Der har været angreb af knoldbægersvamp i 
mange marker i �007, og i en del marker har 
der været tale om ret udbredte angreb. Dette 
er overraskende, da det har været meget tørt 
under blomstringen. Nedbør fra afsluttende 
blomstring vurderes at have resulteret i en 
meget sen smitte. I et forsøg, hvor der har væ-
ret �0 procent angrebne planter i ubehandlet, 
er der opnået et nettomerudbytte på cirka �,5 
hkg pr. ha for svampesprøjtning under blom-
string. I et andet forsøg med svampesprøjt-
ning efterår og under blomstring er der opnået 
op til 7 hkg pr. ha i nettomerudbytte.
 Køreskade er ikke indregnet i ovenstående. 
Ved kørsel med en �� meter sprøjte under 
blomstring har tidligere års landsforsøg vist, 
at kørsel forårsager et udbyttetab på � pro-
cent.

Angreb af rodhalsråd (Phoma) har været mere 
udbredt end normalt grundet det milde ef-
terår �006, som fremmede svampen. I årets 
fire forsøg med bekæmpelse af rodhalsråd om 
efteråret med Cantus er der ikke opnået sikre 
merudbytter og ingen eller kun små nettomer-
udbytter. Det samme gælder i fire forsøg med 
forårsbekæmpelse med Cantus. Efterårsbe-
kæmpelse har i udenlandske forsøg vist sig at 
have større effekt mod rodhalsråd end forårs-
bekæmpelse.
 Behandling med Juventus har resulteret i et 
nettomerudbytte i to ud af seks forsøg.

Ved svampebekæmpelse i fuld blomstring 
opnås god effekt mod knoldbægersvamp og 
gråskimmel, og der opnås en relativt god ef-
fekt på skulpesvamp.

Risikoen for svampeangreb er størst i år 
med hyppig nedbør lige før, under og lige 
efter blomstring, en lang blomstringsperio-
de og hyppig rapsdyrkning. Der eksisterer i 
dag ikke noget godt hjælpemiddel til at af-
gøre, i hvilke marker og år der skal ske en 
bekæmpelse under blomstring. Sprøjtnin-
gen må derfor betragtes som en forsikrings-
sprøjtning.

Det bedste bekæmpelsestidspunkt er oftest 
i fuld blomstring ved begyndende fald af de 
gule kronblade. Til bekæmpelse anbefales 
0,�5 liter Amistar + 0,�5 liter Folicur pr. ha, 
0,�5 liter Amistar + 0,�5 liter Orius pr. ha, 
0,�5 kg Cantus pr. ha, 0,7 liter Folicur pr. ha 
eller 0,9 liter Orius pr. ha.

Eventuel bekæmpelse af rodhalsråd 
(Phoma) anbefales udført i � til 6 løvblad-
stadiet om efteråret. Svampen har, bortset 
fra �007, ikke været udbredt i Danmark. 
Ved angreb på bladene på alle planterne om 
efteråret kombineret med tidlig såning (af-
hængigt af temperaturforholdene, men før 
cirka 10. august) kan bekæmpelse med 0,�5 
kg Cantus pr. ha være aktuel. Hvis Folicur 
og Juventus bliver godkendt, kan det være 
aktuelt i stedet at bruge disse midler.

Folicur og Juventus er p.t. ikke godkendt til 
efterårsbrug, men firmaerne har ansøgt Mil-
jøstyrelsen herom. Folicur og Juventus har 
også effekt mod rodhalsråd, men effekten 
er mindre end effekten af Cantus. Midlerne 
har til gengæld en vækstregulerende effekt, 
som kan bevirke en bedre overvintring i 
kraftigt udviklede marker. Dette skyldes, 
at behandlingen mindsker højden af vækst-
punktet over jorden, og dermed reducerer 
risikoen for frostskade.

Strategi
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Skadedyr

Angrebene af rapsjordloppelarver har i �007 
været mere udbredt end normalt. Skulpegal-
myggens larver har optrådt mere udbredt end 
normalt. Flyvningen vil derfor blive fulgt via 
gule fangbakker i �008.

Omkring fremspiring og frem til at 
cirka fire løvblade er udviklet, bekæm-
pes de voksne rapsjordlopper ved over 10 
procent bortgnavet bladareal. Vær især 
opmærksom i marker, hvor der er anvendt 
ubejdset udsæd.

Bekæmpelse rettet mod larver udføres i 
september-oktober, når skadetærsklen er 
overskredet i de gule fangbakker i mar-
ken eller i Planteavlskonsulenternes Re-
gistreringsnet.

Glimmerbøsser bekæmpes i vinterraps 
ved over tre glimmerbøsser pr. plante 
i det tidlige knopstadium og ved over 
fem til seks glimmerbøsser pr. plante i 
det sene knopstadium. Ved begyndende 
blomstring er bekæmpelse kun aktuel ved 
meget kraftige angreb, i størrelsesorde-
nen �0 glimmerbøsser pr. plante.

Til bekæmpelse af glimmerbøsser anbe-
fales 0,� liter Biscaya pr. ha eller 0,� liter 
Mavrik pr. ha. Der er udviklet resistens 
hos glimmerbøsser mod de øvrige py-
rethroider. Mavrik er også et pyrethroid, 
mens Biscaya har en ny virkemekanisme. 
Biscaya må kun anvendes én gang pr. 
vækstsæson.

Vær også opmærksom på skulpegalmyg. 
Flyvningen vil blive fulgt i �008, og resul-
taterne vil blive vist på LandbrugsInfo.

Strategi

Følg flyvningen af rapsjordlopper i  
sæsonen i Planteavlskonsulenternes  
Registreringsnet på www.lr.dk/regnet

Læ
sm

ere

Der er udviklet resistens hos glimmerbøsser 
mod de fleste pyrethroider. Til bekæmpelse 
anbefales derfor kun Biscaya, som har ny vir-
kemekanisme, eller Mavrik. (Foto: Finn Ol-
sen, Sønderjysk Landboforening).
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Sortsafprøvning, 
vinterraps
Et stabilt og stort udbytte gennem flere år 
er blandt de vigtigste parametre ved valg af 
vinterrapssort. I tabel 1 ses forholdstal for 
udbytte i de seneste fem års landsforsøg med 
vinterrapssorter.
 Der er i �007 afprøvet �6 vinterrapssorter i 
landsforsøgene. Det er en stigning på fem sor-
ter i forhold til �006. I alt �1 af de afprøvede 
sorter er hybrider, tre er populationssorter, og 
�� er liniesorter. Populationssorterne er en 
blanding af flere meget nært beslægtede linjer 
og skal i dyrkningen betragtes som liniesorter. 
I hybridsorterne er udsæden produceret ved at 
krydse en pollensteril linje med en normal 
pollenproducerende liniesort. Der høstes kun 
frø på de pollensterile planter. Hybridsorterne 
er fertile, men bruges det høstede frø som ud-
sæd det efterfølgende år, vil afgrøden blive 
meget uens. Liniesorterne er også fertile og 
ændrer sig ikke fra generation til generation.
 I tabel � er resultaterne af årets seks gen-
nemførte landsforsøg med vinterrapssorter 
præsenteret. Resultaterne er opdelt på Øerne, 
Jylland og hele landet. To af årets landsfor-
søg med vinterrapssorter er kasseret. Det ene 
grundet kraftige angreb af rodhalsråd og for 
stor variation i det høstede udbytte, mens det 
andet forsøg er kasseret på grund af for dårlig 
fremspiring. Ligesom i de seneste års forsøg 
er der ikke nogen generel tendens til, at hy-
bridsorter klarer sig bedre end liniesorter. I 
sortsblandingen, der er en blanding af to linie-
sorter og to hybridsorter, er der i gennemsnit 

Tabel 1. Oversigt over forsøg med vinter-
rapssorter 2003 til 2007. Forholdstal for frø 
af standardkvalitet

Vinterraps �00� �00� �005 �006 �007

Blanding1) 100 100 100 100 100
Catalina 108 10� 10� 105 107
Elan�) 105 10� 10� 97 99
Oase 96 100 101 97 99
Labrador 10� 105 99 106 97
Excalibur�) 108 110 105 108
Castille 107 107 10� 106
PR�6W09�) 10� 106 105 10�
PR�6W�1�) 101 106 10� 106
ES Astrid 107 10� 10�
Casoar 105 106 10�
Grizzly 10� 99 95
PR�5D01�) 99 95
Vision�) 106 105
PR�6W1��) 106 105
Catana 106 10�
Ovation 10� 10�
Exploit 101 96
Mention�) 101 100
NK Happy�) 100 10�
Rally�) 99 99
Lioness 97 106
PR�6W�1�) 108
SLM 0501�) 107
NK Technic�) 106
Epure 105
Komando 105
Cindi CS 10�
Tassilo�) 10�
Azur�) 10�
PR�6W�0�) 10�
Canti CS�) 10�
FD 958 10�
NK Rapster 10�
NK Pretol�) 10�
NK Speed�) 10�
NK Picolo�) 100
Flora 99
Finesse�) 99
Mezzo 99
ES Betty�) 98
PR�5D0��) 98
DK Cassandra 97
CWH 090 97
FD 501 97
Burma 96
CSZ �0���) 95

1)  2003: Artus�), Dorado�), Modena, Contact; 2004: Artus�), Disco�), 
Modena, Labrador; 2005: SW Calypso�), Disco�), Modena, 
Labrador; 2006: Castille, SW Calypso�), Disco�), Labrador. 2007: 
Castille, Excalibur�), Disco�), Labrador.

�)  Hybrid. �) Population.

Sortsforsøg anlagt i ”Plot in plot”-design, 
hvor sorterne har to rækker af ”sig selv” 
som nabo.  Den lave sort på billedet er en 
dværghybridsort. (Foto: Christian Haldrup, 
Landscentret, Planteproduktion).
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af de seks gennemførte forsøg høstet �5,5 hkg 
frø af standardkvalitet pr. ha. Indholdet af olie 
i procent af tørstof og udbytte i hkg frø pr. ha 
er vist til højre i tabellen.

Forsøgene er som de seneste år anlagt i et 
”Plot in plot”-design med værnerække, så der 
på hver side af høstparcellen er to rækker af 
den afprøvede sort. Dermed får sorten ”sig 
selv” som nabo, og det undgås, at konkurren-
cen mellem høje og lave eller kraftigt og svagt 
voksende sorter påvirker resultaterne. Tyske 
forsøg har vist, at der herved opnås mere sikre 
resultater af sortsafprøvningen end uden disse 
værnerækker.

Supplerende forsøg med vinterraps-
sorter
Der er igen i år gennemført supplerende for-
søg i to forsøgsserier, hvoraf den ene serie har 
været med linie- og populationssorter, og den 
anden har været med hybridsorter. Målesorts-
blandingen i de supplerende forsøg er den 
samme som i landsforsøgene. I alt tre sorter 
har i gennemsnit af de gennemførte forsøg op-
nået et signifikant merudbytte i forhold til må-
lesortsblandingen, nemlig populationssorten 
Vision og hybridsorterne Rally og PR�6W1�. 
Resultaterne af forsøgene ses i tabel �.

Tabel 2. Landsforsøg med vinterrapssorter. 
(K1)

Vinterraps

Udbytte og mer-
udbytte, hkg pr. ha,

std.kvalitet

Hele landet

For-
holds-

tal

Pct. 
olie i 

tørstof

Udb. 
og mer-

udb.,
 hkg frø 
pr. ha

Øerne Jylland Hele 
landet

2007. Antal forsøg 4 2 6 6 6
Blanding1) 45,5 45,5 45,5 100 �7,1 43,9
PR�6W�1�)  �,8 5,8 �,8 108 �8,8 �,8
Excalibur�)  �,6 5,6 �,6 108 �7,� �,5
Catalina �,� 1,� �,� 107 �7,6 �,9
SLM 0501�) �,0 5,0 �,0 107 �8,8 �,0
Lioness 1,� 6,1 �,9 106 �9,7 1,5
PR�6W�1�) �,7 �,9 �,8 106 �6,5 �,0
NK Technic�) �,6 �,9 �,7 106 �6,7 �,9
Castille 1,7 �,� �,6 106 �6,� �,9
PR�6W1��) �,� �,7 �,� 105 �8,� 1,7
Komando �,� �,� �,� 105 �9,� 1,�
Epure �,� 1,8 �,� 105 �8,� 1,5
Vision�) 0,5 5,� �,1 105 �7,� 1,9
Azur�) 0,7 �,7 �,0 10� �7,7 1,7
ES Astrid 1,� �,� �,0 10� �5,8 �,6
Tassilo�) �,1 1,� 1,9 10� �7,8 1,5
Cindi CS 1,� �,6 1,8 10� �8,5 1,1
PR�6W�0�) 0,� �,� 1,7 10� �8,8 0,8
Casoar 1,7 1,� 1,5 10� �7,� 1,�
FD 958 0,8 �,� 1,� 10� �9,0 0,�
Ovation -0,7 5,� 1,� 10� �7,� 1,�
Catana -0,� �,� 1,� 10� �9,5 0,1
NK Happy�)  -0,� �,9 1,� 10� �7,6 0,9
Canti CS�) 1,5 0,5 1,� 10� �6,5 1,5
NK Speed�)  1,8 -0,� 1,1 10� �6,9 1,1
NK Rapster 1,8 -0,� 1,0 10� �8,9 0,�
NK Pretol�) 0,6 1,7 1,0 10� �6,5 1,��
PR�6W09�) 1,� -0,� 0,9 10� �7,� 0,7
Mention�)  -0,8 1,5 0,0 100 �5,0 1,0
NK Picolo�) 0,7 -1,9 -0,� 100 �5,6 0,6
Elan�) -1,7 �,� -0,� 99 �8,5 -1,0
Finesse�) -0,7 0,0 -0,� 99 �7,6 -0,6
Rally�) 0,� -�,1 -0,5 99 �6,� 0,0
Mezzo -0,1 -1,� -0,5 99 �6,9 -0,�
Oase -0,9 0,1 -0,6 99 �9,9 -1,8
Flora -1,0 0,� -0,6 99 �7,� -0,6
PR�5D0��) -1,5 0,8 -0,8 98 �7,5 -0,9
ES Betty�)  -1,1 -1,� -1,1 98 �6,� -0,6
FD 501 -1,5 -0,9 -1,� 97 �6,� -0,8
DK Cassandra -1,� -1,� -1,� 97 �7,8 -1,6
CWH 090 -0,� -�,� -1,� 97 �7,� -1,�
Labrador 0,6 -5,8 -1,5 97 �6,� -1,1
Exploit -1,0 -�,� -1,7 96 �7,� -1,8
Burma -�,� 0,7 -�,0 96 �7,1 -1,9
Grizzly -�,� 0,� -�,1 95 �7,� -�,1
CSZ �0���) -�,� -1,7 -�,� 95 �6,0 -1,6
PR�5D01�) -�,� -0,1 -�,� 95 �5,� -1,�
LSD 3,5 5,3 3,0 2,8

1) 2007: Castille, Excalibur�), Disco�), Labrador.
�) Hybrid. �) Population. 

Tabel 3. Supplerende forsøg med vinterraps-
sorter. (K2, K3)

Vinterraps

Udbytte og mer-
udbytte, hkg pr. ha,

std.kvalitet

Hele landet

For-
holds-

tal

Pct. 
olie i 

tørstof

Udb.
og

mer-
udb.,

 hkg frø 
pr. ha

Øerne Jylland Hele 
landet

2007. Antal forsøg 3 2 5 5 5 5
Blanding1) 44,2 44,1 44,2 100 �7,8 42,3
Vision�) �,� 1,0 �,� 105 �8,5 1,9
Casoar �,5 -1,� 1,0 10� �7,1 1,�
Castille 1,5 -0,7 0,6 101 �6,9 1,0
ES Astrid -0,� -0,5 -0,� 99 �7,1 0,0
NK Happy�) -0,� -�,7 -1,� 97 �8,� -1,�
Oase -�,6 -�,5 -�,� 9� 50,1 -�,1
Lioness -�,8 -5,0 -�,7 9� �9,� -�,�
LSD 2,6 ns 1,9 1,8

2007. Antal forsøg 1 1 2 2 2 2
Blanding1) 38,1 39,8 38,9 100 �7,5 37,5
Rally�) 6,� 5,7 6,0 115 �6,9 6,0
PR�6W1��) �,9 1,1 �,0 108 �8,� �,6
Excalibur�) �,9 1,� �,1 105 �7,� �,�
PR�6W09�) �,6 -0,9 0,8 10� �7,6 0,8
PR�6W�1�) 1,8 -0,� 0,7 10� �7,1 0,8
Elan�) 1,0 -0,� 0,� 101 �8,� 0,0
LSD 2,2 2,4 2,5 2,3

1) Disco�), Excalibur�), Castille, Labrador.
�) Population.
�) Hybrid.
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Vinterrapssorternes egenskaber og 
flere års resultater
Ved valg af vinterrapssort bør fokus ligge på 
sorter, der udbyttemæssigt har klaret sig godt i 
flere års forsøg. I tabel 4 er forholdstallene for 
udbytte af standardkvalitet vist for de sorter, 
der har været med i landsforsøgene i de sene-
ste to til fem år. Her er det muligt at få et over-
blik over, hvor stabilt udbyttet er i de enkelte 
sorter. Ved beregningerne er der ikke taget 
hensyn til antallet af forsøg, som sorterne har 
været med i. Kun fire af de 46 sorter, der har 
været med i afprøvningen i �007, har været 
med i sortsafprøvningen i alle fem år.
 I tabel 5 er vinterrapssorternes dyrknings-
egenskaber præsenteret. Selv om afgrøden 
udviklede sig meget kraftigt flere steder i det 
lune efterår �006, er ingen af vinterrapssorter-
ne i landsforsøgene blevet skadet nævnevær-
digt af vinteren. Sidste gang, der blev fundet 
betydende forskelle i sorternes overvintrings-
evne, var i vækstsæsonen �00� til �00�. Ka-
rakterer for overvintring i den sæson kan ses i 
Oversigt over Landsforsøgene �00�, side 1�7 
eller på www.SortInfo.dk. 

Der er i årets forsøg registreret otte dages for-
skel i dato for begyndende blomstring mel-
lem de tidligste sorter Catalina, Excalibur 
samt PR�6W09 og den sildigste sort Grizzly. 

Tabel 4. Forholdstal for udbytte af standard-
kvalitet, gennemsnit for et til fem år

Vinterraps
�00�-�007 �00�-�007 �005-�007 �006-�007 �007

5 år � år � år � år 1 år

Blanding1) 100 100 100 100 100
Catalina 105 105 105 106 107
Elan�) 101 101 100 98 99
Oase 99 99 99 98 99
Labrador 10� 10� 101 10� 97
Excalibur�) 108 108 107 108
Castille 106 105 105 106
PR�6W�1�) 10� 105 105 106
PR�6W09�) 10� 10� 10� 10�
Casoar 105 105 10�
ES Astrid 105 10� 10�
Grizzly 99 97 95
Lioness 10� 106
Vision�) 106 105
PR�6W1��) 106 105
Catana 105 10�
Ovation 10� 10�
NK Happy�) 10� 10�
Mention�) 101 100
Rally�) 99 99
Exploit 99 96

1)  2003: Artus�), Dorado�), Modena, Contact; 2004: Artus�), Disco�), 
Modena, Labrador; 2005: SW Calypso�), Disco�), Modena, 
Labrador; 2006: Castille, SW Calypso�), Disco�), Labrador. 2007: 
Castille, Excalibur�), Disco�), Labrador.

�) Hybrid.
�) Population.

Tabel 5. Vinterrapssorternes egenskaber, 
landsforsøgene 2007

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 5 6
Blanding�) 9 17/� 156 �,9 1��
Azur Population 9 16/� 158 1,� 1�7
Burma 9 18/� 15� 1,7 1�1
Canti CS Hybrid 9 �1/� 175 �,8 1�9
Casoar 9 17/� 1�8 �,9 1�0
Castille 9 17/� 1�5 �,9 1�7
Catalina 9 15/� 15� �,7 1�1
Catana 9 16/� 157 0,9 1�0
Cindi CS 8 18/� 160 �,� 1�5
CSZ �0�� Hybrid 9 �0/� 166 �,� 1�9
CWH 090 9 19/� 168 �,9 1�1
DK Cassandra 9 �0/� 160 �,9 1�8
Elan Hybrid 9 16/� 161 �,5 1�9
Epure 9 �0/� 160 �,0 1�5
ES Astrid 9 �1/� 1�6 1,5 1�6
ES Betty Hybrid 9 18/� 168 �,0 1�0
Excalibur Hybrid 9 15/� 16� �,7 1�0
Exploit 9 19/� 161 �,� 1�5
FD 501 9 �1/� 169 �,7 1��
FD 958 9 �0/� 156 �,� 1�1
Finesse Hybrid 8 17/� 165 �,9 1�1
Flora 9 18/� 15� �,5 1�9
Grizzly 9 ��/� 1�6 1,1 1�9
Komando 9 �1/� 15� �,� 1�9
Labrador 9 ��/� 151 �,7 1�9
Lioness 9 17/� 158 0,9 1�6
Mention Hybrid 9 17/� 165 �,7 1��
Mezzo 9 �0/� 15� �,� 1�7
NK Happy Population 9 18/� 151 �,1 1�6
NK Picolo Hybrid 9 19/� 167 �,� 1�7
NK Pretol Hybrid 9 �0/� 170 �,1 1�7
NK Rapster 9 16/� 16� �,5 1��
NK Speed Hybrid 9 18/� 161 �,6 1�1
NK Technic Hybrid 9 �0/� 168 �,6 150
Oase 9 19/� 165 �,� 1�5
Ovation 9 �0/� 16� 1,1 15�
PR�5D01 Hybrid 8 15/� 1�5 1,7 1�1
PR�5D0� Hybrid 8 �0/� 1�0 1,5 1�1
PR�6W09 Hybrid 9 15/� 161 1,9 1�6
PR�6W1� Hybrid 8 17/� 166 �,6 1�7
PR�6W�0 Hybrid 9 19/� 165 1,7 15�
PR�6W�1 Hybrid 9 18/� 168 1,� 151
PR�6W�1 Hybrid 9 18/� 17� �,� 15�
Rally Hybrid 9 19/� 169 �,8 1��
SLM 0501 Hybrid 9 16/� 161 0,5 155
Tassilo Hybrid 9 17/� 169 1,9 1�8
Vision Population 9 19/� 16� 0,9 1�7

1) Karakter 0 - 10, 10 = tæt plantebestand eller helt i leje.
�) 2007: Castille, Excalibur�), Disco�), Labrador.
�) Hybrid.
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Der er større risiko for, at sent blomstrende 
sorter skades af glimmerbøsser end tidligt 
blomstrende sorter, da blomsterknopperne 
på de sent blomstrende sorter er mindre, når 
glimmerbøsserne flyver ind i markerne. Plan-
tehøjden efter blomstring giver et indtryk af 
afgrødens størrelse og biomasse og varierer i 
årets forsøg fra 1�5 cm i dværghybridsorten 
PR�5D01 til 175 cm i sorten Canti CS. Mest 
tendens til lejesæd ved høst er der fundet i sor-
terne DK Cassandra og Labrador med karak-
terer på henholdsvis �,9 og �,7 i gennemsnit af 
årets forsøg. Vinterraps må gerne gå lidt i leje, 
men afgrødehøjden ved høst skal helst være 
over 50 cm, så høstbesvær kan undgås. Afgrø-
dehøjden ved høst varierer i forsøgene i �007 
fra 1�1 cm i dværghybridsorterne PR�5D01 
og PR�5D0� til 155 cm i sorten SLM 0501.

Såtidspunkter i vinterraps
I �007 er der ligesom sidste år gennemført tre 
forsøg med etablering af vinterrapssorter på 
to tidspunkter. Forsøgene har også i år været 
placeret i Trige ved Århus, Ørbæk på Østfyn 
samt ved Slagelse og har omfattet seks sorter. 
 Resultaterne af årets forsøg er vist i tabel 
6. Tabellen viser de gennemsnitlige udbytter 
samt forholdstal for udbytte, hvor udbyttet i 
sortsblandingen ved det tidligste såtidspunkt 
er sat til 100. Der er i gennemsnit høstet �,� 
hkg mere pr. ha, hvor såtidspunktet er udsat 
fra slutningen af august til første halvdel af 
september. I forsøgene �006 kostede det �,9 
hkg pr. ha at udsætte såningen til første del af 
september. Årsagen til den store forskel mel-

lem de to år er det meget lune efterår i �006. 
Det normalt anbefalede såtidspunkt fra cirka 
10. til �5. august forudsætter, at rapsen spirer 
umiddelbart efter såning, og at væksten stop-
per omkring 1. november. Det vil i gennemsnit 
af årene give de tilstræbte 500 til 600 graddage 
for rapsen at vokse i, før vinteren sætter ind. 
I årets forsøg er antallet af graddage på de tre 
forsøgssteder over 800 ved den tidlige såning, 
mens det er endt på 600 til 700 ved det seneste 
såtidspunkt. Til sammenligning nåede antal-
let af graddage i efteråret �005 ved Trige kun 
op på �90 ved det sene såtidspunkt, hvilket 
medførte store udbyttetab i fem af seks sorter 
i forhold til det tidlige såtidspunkt. I tabel 7 
er beregningerne af graddage for årets og sid-

Såtidspunkter i vinterraps. I årets forsøg er 
der på grund af det meget varme efterår i 2006 
høstet det største udbytte ved det sene såtids-
punkt. (Foto: Christian, Haldrup, Landscen-
tret, Planteproduktion).

Tabel 6. Såtidspunkter for vinterrapssorter. (K4)

Vinterraps

Såtidspunkter Rodhalsråd

18.-��. august 5.-1�. september 18.-��. august 5.-1�. september ��. august 5. september

Udbytte, hkg frø af std.kval. pr. ha Forholdstal for udbytte Procent planter med

Antal forsøg 3 3 1 1
Blanding1) ��,8 �9,1 100 11� �� 6
ES Astrid �9,� �9,8 11� 11� �0 �
Catalina �8,� �9,7 110 11� 58 �
Excalibur�) �7,6 �0,9 108 117 �8 �
PR�6W1��) �6,5 �9,� 105 11� � 0
Lioness �5,1 �7,9 101 109 1� 1
Elan�) ��,7 �5,� 97 101 �� 6
Gennemsnit �6,5 �8,8 �9 �
LSD, såtidspunkter 1,7

1) Disco, Excalibur, Castille, Labrador.
�) Hybrid.
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ste års forsøg vist. Graddagene er beregnet på 
www.planteinfo.dk.
 Som følge af det lune efterår �006 er der i 
år flere steder set angreb af rodhalsråd, både 
i praksis og i forsøgene. I såtidsforsøget ved 
Ørbæk på Østfyn er der bedømt rodhalsråd i 
vækststadium 85. Resultatet fremgår af tabel 6 
yderst til højre og viser tydeligt såtidspunktets 
betydning for angrebet af rodhalsråd. Det har 

i forsøget været muligt at reducere andelen af 
planter med rodhalsråd fra gennemsnitligt �9 
procent til � procent ved at udsætte såtids-
punktet godt en uge. Senere i dette afsnit er 

Tabel 7. Såtidsforsøg, antal graddage fra så-
ning. Basistemperatur 5 grader C

Lokalitet Sådato

Graddage 

sum indtil 500

�1. december nået den

2007
Trige 18. august 810 �. november
Trige 6. september 600 15. november
Ørbæk ��. august 850 7. oktober
Ørbæk 5. september 710 �5. oktober
Slagelse ��. august 8�0 7. oktober
Slagelse 1�. september 610 16. november

2006
Trige �9. august 5�0 8. november
Trige 1�. september �90 ikke nået
Ørbæk �8. august 610 �8. oktober
Ørbæk 5. september 5�0 9. november
Slagelse �9. august 590 �1. oktober
Slagelse 7. september �80 ikke nået

I det kølige danske klima vokser rodhalsråd-
svampen oftest så langsomt, at bladene visner 
og falder af, før svampen når rodhalsen. I ef-
teråret 2006 var det meget mildt, og mange 
såede tidligt. Svampen kunne derfor i større 
omfang end normalt nå frem til rodhalsen. Det 
har blandt andet været  tilfældet i vinterraps-
forsøgene på Østfyn, hvor der har været stor 
forskel i angrebsgraden mellem både sorter 
og såtidspunkter. (Foto: Christian Haldrup, 
Landscentret, Planteproduktion).

Tidspunkter for etablering af vinterraps
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Figur 1. Såtidsforsøg i vinterraps. Grundet det meget lune efterår er der i årets forsøg høstet 
størst udbytte ved det sene såtidspunkt. Der har igen i 2007 været store forskelle imellem sor-
terne i de tre forsøg. De vandrette streger viser udbyttet i gennemsnit af sorterne. Se Tabelbi-
laget, tabel K4.
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der omtalt forsøg med strategier til bekæm-
pelse af rodhalsråd.
 Resultatet af årets forsøg tyder ikke på, at 
hybriderne bedre tåler en udsættelse af så-
tidspunkt end liniesorterne. I alle sorter er der 
i gennemsnit af forsøgene høstet det største 
udbytte ved det sene såtidspunkt. I figur 1 er 
vist resultaterne af enkeltforsøgene. Se også 
Tabelbilaget, tabel K�. I Ørbæk og Slagelse 
har der været det største tab ved at så tidligt. 
Der er anlagt tre nye forsøg i forsøgsserien i 
efteråret �007.

Etableringsmetoder i vinterraps
Gennem det seneste par år har der været sti-
gende interesse for etablering af raps uden 
pløjning, herunder ved grubbesåning. Ved 
grubbesåning løsnes jorden til under pløje-
dybden, og rapsfrøene drysses ud eller pla-
ceres med såskær direkte efter grubbetanden. 
For at afprøve de nye etableringsmetoder blev 
der i efteråret 2006 anlagt fire forsøg med i 
alt 16 kombinationer af jordbearbejdning og 
såteknik. De fire jordbearbejdningsdybder i 
forsøgene er 5 cm harvning, 10 cm harvning, 
�0 cm harvning og �0 cm pløjning, mens de 
fire såteknikker er rotorharvesåning, skive-
skærsåning, tandskærsåning og grubbesåning. 
Resultatet af de tre gennemførte forsøg ses i 
tabel 8. 
 Der er i gennemsnit af forsøgene høstet 
størst udbytte efter pløjning med efterføl-
gende såning med skiveskærssåmaskine. Der 
er i alle forsøg høstet det mindste udbytte, 
hvor der kun har været harvet i 5 cm dybde. 
Også ved grubbesåning, der normalt praktise-
res uden forudgående jordbearbejdning, har 
en dybere bearbejdning resulteret i et større 
udbytte. Grubbesåning efter harvning til 5 

Tabel 8. Etableringsmetoder i vinterraps. (K5)

Vinterhvede

5 cm harvdybde 10 cm harvedybde �0 cm harvedybde Pløjning

Plante-
bestand, 

planter pr. m� 

Udb., hkg 
kerne pr. ha

Plante-
bestand, 

planter pr. m� 

Udb., hkg 
kerne pr. ha

Plante-
bestand, 

planter pr. m� 

Udb., hkg 
kerne pr. ha

Plante-
bestand, 

planter pr. m�

Udb. hkg 
kerne pr. ha

3 forsøg
Rotorharvesånnig �5.9 �8,8 �0.� �1,� �9.8 ��,0 �7.� ��,9
Skiveskærssåning �6.9 �1,9 �1.� ��,7 ��.0 ��,� ��.� ��,7
Tandkærssåning ��.1 �9,7 �7.� �1,6 �6.9 �1,5 �9.6 ��,8
Grubbesåning �5.7 �0,5 ��.7 ��,� ��.8 �1,6 ��.5 ��,0
LSD 1,4 1,4 1,4 1,4

Harvet
5 cm 

Harvet
10 cm

Harvet
20 cm

Pløjet

Rotorharve
Skiveskærsåning Tandskærssåning

Grubbesåning

Etableringsmetoder - vinterraps
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Figur 2. Etableringsmetoder i vinterraps. 
Gennemsnit af tre forsøg, 2007.

Vinterraps etableret ved grubbesåning. Nor-
malt etableres vinterraps ved grubbesåning 
uden forudgående jordbearbejdning. Det kan 
give øgede problemer med agersnegle, græs-
ukrudt og skader forårsaget af ukrudtsmidlet 
Monitor, anvendt i foregående afgrøde. (Foto: 
Christian, Haldrup, Landscentret, Plantepro-
duktion).
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cm dybde har i gennemsnit af de tre forsøg 
resulteret i et udbyttetab på cirka �,� hkg pr. 
ha i sammenligning med skiveskær efter pløj-
ning. Ved en rapspris på �,�0 kr. pr. kg sva-
rer det til et tab på godt 900 kr. pr. ha. I figur 
� er de gennemsnitlige udbytter ved de 16 
etableringsmetoder illustreret. Der er til høst 
�008 anlagt nye forsøg i serien, ligesom der 
er anlagt forsøg med ukrudtsbekæmpelse ved 
grubbesåning af vinterraps.

Udsædsmængder og gødskning
Der blev i efteråret �005 påbegyndt to for-
søgsserier, hvor det i henholdsvis linie- og 
hybridsorter søges belyst, om der er veksel-
virkning mellem udsædsmængde og optimalt 
kvælstofniveau. I efteråret �006 blev der an-
lagt to nye forsøg efter hver forsøgsplan, men 
der er kun kommet brugbare resultater ud af et 
forsøg efter hver forsøgsplan.
 Resultaterne fremgår af Tabelbilaget, tabel 
K6 og K7.
 Der er i årets ene forsøg i en liniesort høstet 
det største nettoudbytte i forsøgsleddet med 
80 planter pr. m� og ��0 kg kvælstof pr. ha. I 
de fire forsøg i 2006 var den optimale kombi-
nation �0 planter pr. m� og 160 kg kvælstof pr. 
ha.
 I årets ene forsøg i en hybridsort er der 
høstet det største nettoudbytte i forsøgsled-
det med 80 planter pr. m� og 160 kg kvælstof 
pr. ha. I de fire forsøg i 2006 var den opti-

male kombination �0 planter pr. m� og 190 kg 
kvælstof pr. ha.

Ukrudt
Vækstforholdene i efteråret �006 har været 
særdeles gunstige for udvikling af tætte vin-
terrapsafgrøder, der har ydet ukrudtet en stor 
konkurrence. Derfor har der været beskeden 
forekomst af såvel græs- som tokimbladet 
ukrudt i forsøgene. Bekæmpelsen af græs-
ser og tokimbladet ukrudt har været meget 
tilfredsstillende, men merudbytterne har på 
grund af ovennævnte forhold været forholds-
vis beskedne og har i gennemsnit ikke kunnet 
betale de forholdsvis dyre ukrudtsmidler, der 
er afprøvet i vinterraps.
 Tabel 9 viser resultaterne af fem forsøg 
med afprøvning af forskellige midler og stra-
tegier for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt 
og græsukrudt i vinterraps. Især søges det be-
lyst, i hvilket omfang middelkombinationerne 
supplerer hinanden med hensyn til effekt mod 
spildkorn, græsser og tokimbladet ukrudt. 
Kerb Flo �00 er en ny endnu ikke godkendt 
formulering af propyzamid og indeholder �00 
gram aktivstof mod indholdet på 500 gram pr. 
liter i Kerb 500 SC. Stomp er i �007 blevet 
off-label godkendt til bekæmpelse af blandt 
andet valmue i vinterraps med 0,5 liter pr. 
ha. Fox er et nyt endnu ikke godkendt mid-
del, som indeholder bifenox. Fox anvendes 

Tabel 9. Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps. (K8)

Vinterraps

Behand-
lingstids-

punkt Behand-
lings-
indeks

Antal ukrudt 
pr. m�, december

Antal ukrudt 
pr. m�, april

Pct. dækning, 
høst

Udb. og 
merudb.,
hkg frø af
standard-
kvalitet 
pr. ha 

Netto- 
mer-
udb.,
kr. 

pr. haStadium græs tokimbl. græs tokimbl. rapgræs tokimbl.

2007. 5 forsøg 4 fs. 4 fs.
1. Ubehandlet - 0 �1 56 �6 7� �0 �0 36,9 -
�. 0,�� l Command CS 

1,0 l Kerb Flo �00 
00

nov. 1,79 � �0 1 8 � 9 �,� -�,�
�. 0,�5 l Command CS 

0,6 l Kerb Flo �00 
00

nov. 1,�� 5 �1 � 1� 5 1� �,� -1,1
�. 0,�5 l Command CS + 0,5 l Stomp 00 1,00 5 �7 5 15 10 10 1,5 -0,7
5. 1,0 l Fox �80 SC 

1,0 l Kerb Flo �00 
nov.
nov.1) -�) 7 �7 � 10 � 11 0,7 -

6. 0,5 l Fox �80 SC 
1,0 l Kerb Flo �00 

nov.
nov.1) -�) 9 �5 1 9 5 9 1,1 -

7. 0,�� l Command CS 
0,7 l Focus Ultra + 0,5 l Dash HC 

00
1�-1� 1,�� � �� � 18 10 15 0,9 -�,5

LSD 1-7 ns
LSD 2-7 ns

1) Få dage efter behandling med Fox. �) Der er ikke fastsat behandlingsindeks for Fox i vinterraps.
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ligesom Stomp også i korn mod tokimbladet 
ukrudt.
 Enårig rapgræs, agerstedmoder, fuglegræs, 
tvetand, kamille og hyrdetaske har været 
blandt de dominerende ukrudtsarter i forsøge-
ne, men har kun været til stede i et betydende 
antal i ét forsøg. Effekten har været god i alle 
forsøgsled. Der har været forekomst af enårig 
rapgræs i alle forsøg, og det er godt bekæmpet 
i alle forsøgsled, uanset om Kerb har indgået i 
behandlingen eller ej.
 Plantebestanden har ved vurdering i de-
cember og igen i april ikke været påvirket af 
behandlingerne.
 I to forsøg har der været statistisk sikre mer-
udbytter af samtlige behandlinger. I det ene 
forsøg skyldes merudbyttet god bekæmpelse 
af enårig rapgræs, agerstedmoder, fuglegræs, 
spildkorn og overraskende nok også kamille, 
som ingen af midlerne normalt har en sikker 
effekt mod. I det andet forsøg giver den re-
gistrerede ukrudtsforekomst ikke umiddelbart 
forklaring på de opnåede merudbytter. I gen-
nemsnit af forsøgene har der ikke været sikre 
merudbytter for bekæmpelse. Forsøgene fort-
sætter for at belyse, om især græsukrudt har 
større betydning i vækstår, hvor forholdene 
ikke er så gunstige for rapsens udvikling om 
efteråret, som det har været tilfældet i �006.

Sygdomme 
Vinterrapsen har i �007 allerede blomstret 
fra starten af april, og blomstringen har strakt 
sig til omkring starten af maj. Det har gene-
relt været meget tørt omkring blomstring. 
Fra afsluttende blomstring har det dog igen 
været fugtigt mange steder. Fremspiringen af 
frugtlegemer i udlagte depoter med sklerotier 
i Planteavlskonsulenternes Registreringsnet 
er derfor også sket meget sent i forhold til 
vinterrapsens blomstring. Se figur 3. Behovet 
for en forebyggende behandling mod knold-
bægersvamp og andre svampe er på baggrund 
af det tørre vejr under blomstringen og den 
lave fremspiring i depoterne vurderet til at 
have været meget lavt. Fra omkring 10. juni 
og altså relativt sent er angreb af knoldbæ-
gersvamp dog blevet synligt i mange marker. 
De nødmodne planter har været meget iøjne-

faldende. På landsplan har der været angreb 
i mange marker, og i en del marker har der 
været tale om ret udbredte angreb. Dette er 
overraskende på baggrund af det tørre vejr 

Aktive hvilelegemer af
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Figur 3. Procent aktive hvilelegemer af stor-
knoldet knoldbægersvamp fra midten af april 
til begyndelsen af juni i 2002 til 2007. Resul-
taterne er fra Planteavlskonsulenternes Regi-
streringsnet.
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under blomstring. Årsagen vurderes at være 
en meget sen smitte med knoldbægersvamp.
 Ved de nuværende prisforhold vurderes det, 
at der skal være mere end cirka 5 til 10 pro-
cent angrebne planter, før sprøjtning er ren-
tabel. Dette angrebsniveau har i �007 været 
overskredet i mange marker, men i de fleste 
marker har angrebet været under denne tær-
skel. Hvert år bedømmes der ved høst angreb 
af knoldbægersvamp i ubehandlede områder i 
de vinterrapsmarker, hvor der har været udlagt 
depoter med sklerotier. I �007 er der bedømt 
angrebsniveau i 24 vinterrapsmarker. Se figur 
�. Det fremgår, at der i gennemsnit har været 
6 procent angrebne planter (variation 0 til �5 
procent angrebne planter). 

Svampebekæmpelse under blomstring
I tabel 10 er det i forsøgsled 6 til 9 belyst, 
hvilken effekt svampebekæmpelse har under 
blomstring. Ved svampebekæmpelse under 
blomstring opnås god effekt mod knoldbæ-
gersvamp og gråskimmel, og der opnås en 
god sideeffekt på skulpesvamp. Prosaro er et 
nyt middel, hvor normaldoseringen på 1,0 li-
ter pr. ha svarer til 0,5 liter Proline + 0,5 liter 
Folicur pr. ha.
 Et forsøg med kraftige angreb af knoldbæ-
gersvamp er vist for sig selv. Det fremgår, at 

�0 procent af planterne ved høst har været an-
grebet af knoldbægersvamp, og der er opnået 
et sikkert nettomerudbytte for svampesprøjt-

Knoldbægersvamp har været mere udbredt 
end forventet i 2007. Angrebne planter er 
nødmodnet fra omkring 10. juni. Inde i de 
nødmodne stængler kan svampens sklero-
tier findes. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, 
Landscentret, Planteproduktion).

Tabel 10. Svampebekæmpelse i vinterraps. 
(K9, K10)

Vinterraps

Be-
hand-
lings-

in-
deks

Pct. planter 
med Plan-

te-
højde 
ved 
høst,
cm

Hkg frø af 
standard-

kvalitet pr. ha 

rod-
hals-
råd

knold-
bæger-
svamp

Udb. 
og 

mer-
udb.

Net-
to-

mer-
udb.i juli

2007. 1 forsøg med meget knoldbægersvamp
 1. Ubehandlet 0 0 �0 1�� 42,3 -
 �. 0,5 l Folicur 0,�� 0 6 1�8 0,� -0,6
 �. 0,5 l Juventus 0,50 0 10 1�5 -0,7 -1,8
 �. 0,�5 kg Cantus 0,50 0 11 1�� -1,� -�,�
 5. 0,6 l Amistar 0,60 0 19 1�8 -1,� -�,8
 6. 0,7 l Folicur 0,�7 0 � 1�1 �,5 �,�
 7. 0,�5 kg Cantus 0,70 0 1 1�6 �,� �,6
 8. 0,6 l Amistar 0,60 0 7 1�9 �,0 1,6
 9. 0,7 l Prosaro - 0 1 1�8 �,8 1,�
10. SkleroPro1) 0 0 �1 1�8 0,1 0,1
LSD 1-10 2,8
LSD 2-10 2,9

2007. 1 forsøg, store merudbytter, ingen knoldbægersvamp
 1. Ubehandlet 0 �0 0 150 32,9 -
 �. 0,5 l Folicur 0,�� �0 0 150 �,0 1,1
 �. 0,5 l Juventus 0,50 �0 0 150 5,� �,�
 �. 0,�5 kg Cantus 0,50 �0 0 150 1,7 0,5
 5. 0,6 l Amistar 0,60 �0 0 150 �,� 0,8
 6. 0,7 l Folicur 0,�7 �0 0 150 5,6 �,5
 7. 0,�5 kg Cantus 0,70 �0 0 150 5,9 �,�
 8. 0,6 l Amistar 0,60 �0 0 150 5,6 �,�
 9. 0,7 l Prosaro - �0 0 150 �,8 1,�
10. SkleroPro1) 0 �0 0 150 �,5 �,5
LSD 1-10 3,5
LSD 2-10 3,7

2007. 2 forsøg, øvrige
 1. Ubehandlet 0 1 1 1�9 42,0 -
 �. 0,5 l Folicur 0,�� 0 0 1�6 -0,� -1,�
 �. 0,5 l Juventus 0,50 0 1 1�7 -0,8 -1,9
 �. 0,�5 kg Cantus 0,50 0 1 1�7 0,8 -0,�
 5. 0,6 l Amistar 0,60 0 0 1�9 0,9 -0,5
 6. 0,7 l Folicur 0,�7 0 0 1�6 1,1 0,0
 7. 0,�5 kg Cantus 0,70 0 0 1�7 0,5 -1,1
 8. 0,6 l Amistar 0,60 0 0 1�8 0,6 -0,9
 9. 0,7 l Prosaro - 0 0 1�0 -0,6 -�,�
10. SkleroPro1) 0,�7 0 0 1�9 1,0 -0,6
LSD 1-10 ns
LSD 2-10 ns

2005-2007. 14 forsøg
 1. Ubehandlet 0 9 � 1�� 38,6 -
 �. 0,5 l Folicur 0,�� 9 1 1�0 0,� -0,6
 �. 0,5 l Juventus 0,50 9 1 1�0 0,� -0,8
 6. 0,7 l Folicur  0,�7 9 0 1�1 1,� 0,�
 7. 0,�5 kg Cantus 0,70 9 0 1�� 1,5 -0,1
LSD 1-7 0,8
LSD 2-7 0,8

Led �-� behandlet i stadium �1-��.
Led 5 behandlet i stadium 61.
Led 6-9 behandlet i stadium 65.
1) Se tekst.
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ning under blomstring på op til �,6 hkg pr. 
ha.
 I et andet forsøg, som også er vist separat i 
tabellen, har der været store udslag for svam-
pebekæmpelse, men merudbytterne kan ikke 
forklares ud fra angrebene af sygdomme. Der 
har ikke været angreb af knoldbægersvamp 
og gråskimmel og kun svage angreb af skul-
pesvamp. Der har dog været udbredte angreb 
af rodhalsråd, men angrebsgraden har været 
ens i alle forsøgsled, og svampesprøjtning 
omkring blomstring har ingen effekt på rod-
halsråd. Der er således ikke nogen umiddelbar 
forklaring på de opnåede merudbytter, som i 
forsøgsled 6 til 8 er statistisk sikre.
  I to af forsøgene har der ikke været angreb 
af knoldbægersvamp eller kun meget svage 
angreb, og der er i gennemsnit af forsøgene 
opnået negative og usikre nettomerudbytter.
 I forsøgsled 5 og 8 er effekten af at sprøjte 
med Amistar før og under blomstring belyst. 
Det fremgår, at sprøjtning under blomstring 
har været bedst.
 I forsøgsled 10 er der sprøjtet mod knold-
bægersvamp ifølge den tyske prognosemo-
del SkleroPro (Sclerotinia, prognose). Ved 
bekæmpelsesbehov er der anvendt 0,�5 kg 
Cantus pr. ha. Modellen beregner på bag-
grund af temperatur og fugtighed såkaldte 
infektionsgunstige timer og dermed risikoen 
for angreb af knoldbægersvamp. Risikoen 
sammenholdes med rapsens udviklingstrin 
og prisforholdene på raps og omkostninger 
til sprøjtning. Modellen har i årets forsøg kun 
anbefalet svampesprøjtning i de to forsøg med 
de laveste merudbytter nederst i tabel 10. I det 
ene forsøg har der ved høst været � procent 
planter med angreb af knoldbægersvamp, og 
behandling ifølge SkleroPro har resulteret i et 
lille, men sikkert nettomerudbytte på 0,5 hkg 
pr. ha. Sprøjtningen ifølge Skleropro er her 
udløst meget sent, nemlig den 15. maj, hvor 
forsøgsleddene 6 til 9 er behandlet den 1. maj. 
I det andet forsøg har der ikke været angreb 
af knoldbægersvamp, og der er opnået et ne-
gativt nettomerudbytte på -1,7 hkg pr. ha ved 
sprøjtning ifølge SkleroPro. I forsøget med 
meget knoldbægersvamp har modellen ikke 
udløst en behandling. Modellen har således 
ikke klaret sig tilfredsstillende i årets forsøg.

I et enkelt forsøg efter forsøgsplanen i tabel 
10 har der været meget knoldbægersvamp og 
gråskimmel, men ingen af sprøjtningerne har 
tilsyneladende haft effekt på svampene, og 
der er derfor ikke opnået nettomerudbytter for 
sprøjtningerne. Der er ikke nogen umiddelbar 
forklaring herpå. Forsøget er ikke taget med 
i tabel 10, men der henvises til Tabelbilaget, 
tabel K9.
 Nederst i tabellen ses resultater fra flere år. 
Det fremgår, at Folicur og Cantus har resulte-
ret i nettomerudbytter på samme niveau.
 Der er ikke regnet med omkostning til kø-
reskade ved beregning af nettomerudbyttet 
i forsøgene. I gennemsnit af ni landsforsøg 
i 1989 til 199� i vinterraps var der med en 
bombredde på �� meter en køreskade på � 
procent af udbyttet ved kørsel under blomst-
ring.
 Ved LandboCentrum er der udført to forsøg 
med stigende intensitet af svampesprøjtning. 
Se tabel 11. Der indgår sprøjtninger på føl-
gende tidspunkter: Sprøjtning om efteråret 
(vækststadium 17), foråret (vækststadium �0), 
under blomstring (vækststadium 65) og ved 
afsluttet blomstring (vækststadium 69). Der 
er opnået store merudbytter for svampebe-
kæmpelse, og strategien med to sprøjtninger 
(om efteråret og under blomstring) har været 
bedst. Strategien har resulteret i et nettomer-
udbytte på �,� hkg pr. ha. I det forsøg med 
det største udslag er der opnået et nettomer-
udbytte på 7,0 hkg pr. ha og i forsøget med 

Angreb af knoldbægersvamp i ubehandlet og 
behandlet i det forsøg i tabel 10, hvor der ved 
høst har været 20 procent angrebne planter. 
Stubben er mere grøn, hvor der er sprøjtet. 
(Foto: Mogens Munk, LandboSyd).
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det mindste udslag 1,7 hkg pr. ha. Desværre 
foreligger der ikke bedømmelser af sygdoms-
angreb, men i begge tilfælde har der i samme 
mark ligget et andet forsøg i samme sort, hvor 
der ved høst har været 8 henholdsvis � pro-
cent planter med angreb af knoldbægersvamp. 
Ved at sammenholde forsøgsled � og � frem-
går det, at behandlingen under blomstring har 
bidraget med næsten hele nettomerudbyttet. I 

det ene af de to forsøg har behandling med Ju-
ventus om efteråret således heller ikke været 
rentabel. Der er ikke regnet med omkostning 
til køreskade ved beregning af nettomerud-
byttet i forsøgene.
 I figur 5 ses de opnåede bruttomerudbytter 
i 56 landsforsøg i 1998 til �007 med svampe-
sprøjtning med 0,75 til 1,5 liter Folicur pr. ha 
i fuld blomstring. De to forsøg i tabel 11 er 
ikke taget med, da Folicur ikke indgår i for-
søgsplanen. Omkostninger til 1,0 liter Folicur 
(�50 kr. pr. liter) og udbringning (65 kr. pr. ha) 
er markeret ved en rapspris på ��0 kr. pr. hkg. 
I den øverste streg er omkostningen ved køre-
skade på � procent af udbyttet (ved et udbytte-
niveau på �0 hkg pr. ha) yderligere taget med. 
I 6� procent af forsøgene er der ikke opnået 
merudbytter, som overstiger omkostninger til 
Folicur, udbringning og køreskade.

Bekæmpelse af rodhalsråd og vækst-
regulering
I årets fire forsøg med bekæmpelse af rod-
halsråd om efteråret med Cantus er der ikke 
opnået sikre merudbytter og ingen eller kun 
små nettomerudbytter. Det samme gælder i 
fire forsøg med forårsbekæmpelse med Can-
tus. Behandling med Juventus har i to forsøg 
resulteret i et positivt nettomerudbytte.

Tabel 11. Stigende intensitet af svampebe-
handling i vinterraps. (K11)

Vinterraps Sta-
dium

Behand-
lings-
indeks

Hkg pr. ha std.kvalitet 

Udb. og 
merudb.

Netto-
merudb.

2007. 2 forsøg 
1. Ubehandlet - 0 43,0 -
�. 0,5 l Juventus 17 - 1,6 0,5
�. 0,5 kg Cantus 65 1,00 5,� �,1
�. 0,5 l Juventus

0,5 kg Cantus
�0 
65 - �,� 1,�

5. 0,5 l Juventus
0,5 kg Cantus

17  
65 - 7,6 �,�

6. 0,5 kg Cantus 
0,5 l Amistar

61 
69 1,50 5,� �,0

7. 0,5 l Juventus
0,5 kg Cantus 
0,5 l Amistar

17 
61 
69 - 7,� �,8

8. 0,5 l Juventus 
0,5 l Juventus
0,5 kg Cantus 
0,5 kg Cantus
0,5 l Amistar

17
�0
61
65
69 - 7,0 -0,6

LSD 1-8 4,1
LSD 2-8 3,2
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Figur 5. Opnåede bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i vinterraps med 0,75 til 1,5 liter 
Folicur pr. ha i fuld blomstring i 56 landsforsøg i 1998 til 2007.
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Svampen rodhalsråd (Phoma) angriber bla-
dene om efteråret. Fra bladpletterne vokser 
svampen systemisk inde i bladnerverne og 
frem til rodhalsen, hvor svampen kan forår-
sage rodhalsråd. Dette viser sig næste forår 
og sommer, hvor angrebne planter kan nød-
modne eller knække. Svampen vokser hur-
tigst i fugtigt og varmt vejr. Tidlig såning og 
et mildt efterår fremmer derfor svampen. I 
efteråret �006 var det meget mildt, hvorfor 
angreb af rodhalsråd har været mere udbredt 
end normalt. I et sortsforsøg, omtalt tidligere i 
dette afsnit, er der fundet mest rodhalsråd ved 
tidlig såning.
 I forsøgene i tabel 10 er i forsøgsled � til � 
belyst effekten af at bekæmpe rodhalsråd om 
foråret, når afgrøden er ”knæhøj”. Effekten af 
Folicur, Juventus og Cantus er sammenlignet. 
Behandlingerne har kun resulteret i små el-

ler negative nettomerudbytter i tre af de fire 
forsøg. I forsøget med rodhalsråd er der dog 
opnået et merudbytte for en behandling i det 
tidlige forår, og merudbyttet har været størst 
ved brug af Juventus.
 Nederst i tabellen ses resultater fra de sidste 
tre år. Der er i gennemsnit af forsøgene for 
en sprøjtning om foråret kun opnået negative 
nettomerudbytter.
 I forsøgene i tabel 1� er i forsøgsled 6 til 8 
belyst effekten af at bekæmpe rodhalsråd om 
efteråret, som er det mest optimale tidspunkt 
for bekæmpelse. Effekten af Juventus og 
Cantus er sammenlignet. Folicur har ikke ind-
gået i disse forsøg, men i udenlandske forsøg 
har effekterne af Folicur og Juventus været 
meget jævnbyrdige. Juventus og Folicur har 
både effekt på rodhalsråd og har derudover 
en vækstregulerende effekt. Vækstregulering 
af kraftigt udviklede planter om efteråret kan 
bevirke en bedre overvintring, fordi vækst-
punktet ikke strækker sig og dermed sidder 
mere beskyttet for frost og vind. Cantus har 
ingen vækstregulerende effekt, men har til 
gengæld bedre effekt på rodhalsråd end Ju-
ventus. Cantus er godkendt til brug i vinter-
raps om efteråret, mens Juventus og Folicur 
ikke er. Firmaerne har ansøgt om godkendelse 
til efterårsbrug.
 To af forsøgene er udført ved to såtids-
punkter, nemlig først i august (7. til 9. august) 
henholdsvis slutningen af august (�5. august). 
Det er desværre ikke lykkedes at få anlagt det 
sidste forsøg ved to såtidspunkter, og der er 
i stedet anlagt to forsøg ved det seneste så-
tidspunkt. Begge disse forsøg er sået den ��. 
august og er vist nederst i tabellen. I det ene af 
forsøgene med to såtidspunkter har der været 
meget knoldbægersvamp, men angrebene har 
ikke påvirket sikkerheden i forsøgene.
 Det fremgår, at der ikke er registreret an-
greb af rodhalsråd, og der er ikke opnået no-
get sikkert merudbytte i gennemsnit af nogen 
af forsøgene. Ved den sene såning og ved brug 
af Juventus er der opnået et nettomerudbytte 
på �,0 hkg pr. ha, men merudbyttet er ikke sik-
kert. Der er ikke opnået noget merudbytte ved 
brug af Cantus, hvorfor en eventuel effekt af 
Juventus kunne skyldes en vækstregulering. 
Der er dog ikke opnået noget merudbytte for 

Ved kraftig vækst kan der opstå vækstrevner. 
Erfaringsvis angribes vækstrevnerne ikke af 
svampe. (Foto: Christian Haldrup, Landscen-
tret, Planteproduktion).



189

Raps

Juventus ved det tidlige såtidspunkt, hvor der 
er mest brug for vækstregulering.
 I forsøget er også afprøvet forskellige 
bejdsemidler i forsøgsled 1 til �. I praktisk 
dyrkning i Danmark anvendes Cruiser OSR, 
som har effekt mod skadedyr og kålskimmel. 

Derudover importeres også rapsudsæd, som 
er bejdset med Chinook.
 I forsøgene er effekten af Cruiser OSR 
(thiamethoxam, fludioxonil, metalaxyl-M) 
sammenlignet med Cruiser RAPS (thiame-
thoxam), som ikke har effekt mod kålskim-

Tabel 12. Bejdsning, vækstregulering, svampe- og skadedyrsbekæmpelse i vinterraps. (K12)

Vinterraps

Gram/
ml 
pr.
kg 
frø

Sta-
dium

Plan-
te-
be-

stand, 
plan-
ter 

pr. m�

Raps-
jord-
lop-
per, 
pct. 

plan-
ter

med 
gnav

Raps-
jord-
lop-
per, 
pct. 
bort-
gna-
vet 

blad-
areal

Pct. 
plan-
ter 

med 
kål- 

skim-
mel 

Pct. 
plan-
ter 

med 
knold-
bæger-
svamp

Pct. 
plan-
ter 

med 
rod-
hals-
råd

Udb. 
og 

mer-
udb.,
std.-
kval., 
hkg 

pr. ha

Netto- 
udb., 
hkg. 
pr. ha

Plan-
te-
be-

stand, 
plan-
ter 

pr. m�

Raps-
jord-
lop-
per, 
pct. 

plan-
ter

med 
gnav

Raps-
jord-
lop-
per, 
pct. 
bort-
gna-
vet 

blad-
areal

Pct. 
plan-
ter 

med 
kål- 

skim-
mel 

Pct. 
plan-
ter 

med 
knold-
bæger-
svamp

Pct. 
plan-
ter 

med 
rod-
hals-
råd

Udb. 
og 

mer-
udb.,
std.-
kval., 
hkg 

pr. ha

Netto- 
udb., 
hkg. 
pr. ha

ved fremspiring ��/9 v. høst ved fremspiring ��/9 v. høst

2007. 2 forsøg
Såning først i 

august 1 fs.
Såning sidst i 

august 1 fs.
 1. Cruiser RAPS � - 76 1� 6 0 17 0 43,0 - 7� �6 6 0 18 0 41,6 -
 �. Cruiser OSR 7,5 - 80 11 � 0 11 0 0,5 - 7� �1 � 0 1� 0 0,5 -
 �. Cruiser OSR 15 - 85 11 5 0 17 0 -�,8 - 7� �6 � 0 1� 0 1,� -
 �. Modesto 1�,5 - 8� 1� � 0 �0 0 -1,� - 76 �5 � 0 17 0 �,7 -
 5. Cruiser RAPS 

Metcon 
� 

1,�5 - 7� 10 � 0 �0 0 -�,� - 66 �9 � 0 1� 0 -1,� -
 6. Cruiser RAPS 

0,5 l Juventus 90 � 1�-1� 76 11 5 0 1� 0 -1,� -�,� 7� �1 1 0 15 0 �,1 �,0
 7. Cruiser RAPS 

0,�5 kg Cantus � 1�-16 81 9 � 0 11 0 �,0 0,8 70 �7 6 0 1� 0 1,0 -0,�
 8. Cruiser RAPS 

0,5 l Juventus 90 � 1�-16 85 16 6 0 1� 0 -1,5 -�,6 7� �9 1 0 11 0 �,0 0,9
 9. Cruiser RAPS

0,�5 l Fastac 50 � 1�-16 78 11 � 0 9 0 -�,9 -�,� 70 �8 � 0 15 0 6,6 6,�
10. Cruiser RAPS

0,�5 l Fastac 50
0,�5 l Fastac 50 �

1�-16
 + �1 
dage 7� 1� 5 0 11 0 -�,0 -�,8 76 �8 � 0 9 0 6,� -�)

11. Cruiser RAPS 
0,1�5 l Fastac 50 � 1�-16 79 17 5 0 1� 0 -�,7 -�,0 78 �� � 0 1� 0 �,8 �,5

1�. Cruiser RAPS 
0,�5 l Fastac 50 �

Tær-
skel1) 87 15 5 0 16 0 -1,� -1,7 7� �9 � 0 16 0 - -�)

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

2007. 2 forsøg
Såning sidst i 

august 1 fs. 1 fs.
 1. Cruiser RAPS � - 9� 1 1 0 � 0 31,1 -
 �. Cruiser OSR 7,5 - 88 1 1 0 � 0 �,� -
 �. Cruiser OSR 15 - 85 1 1 0 � 0 -0,9 -
 �. Modesto 1�,5 - 77 0 0 0 � 0 -1,8 -
 5. Cruiser RAPS 

Metcon 
� 

1,�5 - 8� 1 1 0 � 0 -1,9 -
 6. Cruiser RAPS 

0,5 l Juventus 90 � 1�-1� 9� 1 1 0 � 0 -0,� -1,5
 7. Cruiser RAPS 

0,�5 kg Cantus � 1�-16 87 1 1 0 � 0 1,6 0,�
 8. Cruiser RAPS 

0,5 l Juventus 90 � 1�-16 87 0 0 0 � 0 �,0 1,0
 9. Cruiser RAPS

0,�5 l Fastac 50 � 1�-16 78 1 1 0 � 0 �,1 �,7
10. Cruiser RAPS

0,�5 l Fastac 50
0,�5 l Fastac 50 �

1�-16
+ �1 
dage 8� 1 1 0 � 0 6,6 5,8

11. Cruiser RAPS 
0,1�5 l Fastac 50 � 1�-16 8� 1 1 0 � 0 5,6 5,�

1�. Cruiser RAPS 
0,�5 l Fastac 50 �

Tær-
skel1) 79 1 1 0 � 0 1,9 (1,5)�)

LSD 1-12 3,9
LSD 2-12 4,1

1) Behandlet ved fangster over bekæmpelsestærsklen i gule fangbakker.
�) Se tekst.
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mel. Der har ikke været angreb af kålskim-
mel i forsøgene, og der er ikke opnået sikre 
forskelle på merudbytterne ved brug af Cru-
iser OSR og Cruiser RAPS. Bejdsemidlet 
Modesto indeholder kun skadedyrsmidler 
(clothianidin, cyfluthrin), og midlet har ikke 
virkningsmæssigt adskilt sig fra de øvrige 
bejdsemidler.
 I forsøgsled 5 er afprøvet effekten af bejdse-
midlet Metcon, som har vækstregulerende ef-
fekt, og som indeholder samme aktivstof som 
Juventus. Der har været tendens til et mindre 
plantetal og et udbyttetab ved bejdsning med 
Metcon, men der er ikke tale om statistisk 
sikre forskelle. Firmaet har afmeldt midlet fra 
forsøgene, så det er ikke med i de forsøg, der 
er anlagt efter samme forsøgsplan i efteråret 
�007. I forsøg i Slesvig-Holsten er der også 
registreret udbyttetab ved at bejdse med vækst-
reguleringsmidler.

Skadedyr
I figur 6 er flyvningen af rapsjordlopper i ef-
teråret �006 sammenlignet med tidligere år. 
Data fra efteråret �007 er også taget med. Der 
blev i efteråret �006 fanget færre rapsjordlop-
per end forventet, men angrebet var alligevel 
over middel i angrebsstyrke.

Skulpegalmyg har været mere udbredt end 
normalt. Flyvningen vil derfor blive fulgt via 
gule fangbakker i �008.
 I tabel 1� er effekten af tre forskellige ska-
dedyrsbejdser sammenlignet, nemlig Cruiser 
RAPS, Cruiser OSR og Modesto, og der har 
ikke været sikre forskelle mellem midlerne.
 I forsøgsled 9 til 1� er forskellige strategier 
mod rapsjordlopper afprøvet. Ved den tidlige 
såning er der ikke opnået sikre merudbytter 
for bekæmpelse af rapsjordloppens larve, 
mens der ved den sene såning er opnået sikre 
merudbytter for sprøjtning med fuld dosis og 
ved to behandlinger med fuld dosis.
 I forsøgsled 1� er sprøjtning udført ved 
overskridelse af den vejledende bekæmpel-
sestærskel i de gule fangbakker. Der opstilles 
to fangbakker pr. mark, og hver uge opgøres 
det gennemsnitlige antal i de to fælder. Be-
kæmpelsestærsklen er en samlet fangst i de 
runde gule fangbakker på over �5 rapsjord-
lopper pr. fangbakke inden for tre uger under 
hovedflyvningen. Der har i de to forsøg med 
to såtider været udsat fangbakker i ubehandlet 
ved begge såtider. Ved den tidlige såning er 
der i begge forsøg udført en enkelt sprøjtning 
i forsøgsled 1�. Ved den sene såning er der 
ved en fejl kun sprøjtet i et af forsøgene. Ud 

Angreb af rodhalsråd (Phoma) har fået rod-
halsen til at knække. Angreb har været mere 
udbredt end normalt i 2007 grundet det lange 
milde efterår 2006, som medførte, at angreb 
kunne brede sig til rodhalsen. (Foto: Ghita 
Cordsen Nielsen, Landscentret, Plantepro-
duktion).

Fangst af rapsjordlopper 1992-2007
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Figur 6. Akkumuleret fangst af rapsjordlop-
per i efterårene 1992 til 2007 i de store gule 
fangbakker (825 cm2).
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fra fangsterne i de gule fangbakker burde der 
have været sprøjtet i begge forsøg. I det ene 
forsøg er anden behandling i forsøgsled 10 
ved en fejl heller ikke udført. I forsøget, hvor 
der er sprøjtet ifølge fangster i de gule fang-
bakker, er der opnået et bruttomerudbytte på 
5,� hkg frø. Det største merudbytte er opnået 
i forsøgsled 10, hvor bruttomerudbyttet er 8,� 
hkg frø. 
 I de to forsøg med kun et såtidspunkt er der 
sandsynligvis ikke udløst sprøjtning ifølge de 
gule fangbakker, men desværre foreligger der 
ikke registreringsdata fra samtlige uger, hvor-
for merudbyttet i forsøgsled 1� er sat i paren-
tes. Der har dog været et sikkert merudbytte i 
forsøgsled 10 og 11. Merudbyttet ved at bruge 
halv dosis har været noget større end ved at 
bruge fuld dosis, hvilket må skyldes en tilfæl-
dighed.
 Forsøgene fortsætter. I tidligere års forsøg 
har der været gode erfaringer med at anvende 
gule fangbakker til at fastlægge behovet for at 
bekæmpe rapsjordloppens larve.

Bekæmpelse af glimmerbøsser
I tabel 1� ses resultatet af to forsøg i vinter-
raps henholdsvis et forsøg i vårraps med be-
kæmpelse af glimmerbøsser. Biscaya er ny i 
afprøvningen. Midlet har en ny virkemeka-
nisme, og der er ikke rapporteret om resistens 
hos glimmerbøsser mod Biscaya.
 Der er ikke opnået sikre merudbytter i no-
gen af forsøgene, men de største merudbytter 
er opnået i vårraps og ved brug af Biscaya. 
Biscaya må kun anvendes én gang pr. sæson. I 
forsøgene er midlet af forsøgstekniske årsager 
anvendt to gange.
 Normaldoseringen mod glimmerbøsser for 
midlerne er følgende: 0,25 liter Fastac pr. ha, 
0,� liter Mavrik pr. ha og 0,� liter Biscaya pr. 
ha. Firmaet har dog ønsket at få afprøvet 0,� 
liter Mavrik pr. ha. Doseringen af Fastac vil i 
næste års forsøg blive ændret til 0,�5 liter pr. 
ha.

Tabel 13. Bekæmpelse af glimmerbøsser i 
vår- og vinterraps. (K13, K14)

Raps
Behand-

lings-
indeks

Glimmer-
bøsser,

antal pr. plante

Hkg pr. ha std.- 
kvalitet 

stadium Udb. og 
merudb.

Netto-
merudb.51 5�

2007. 1 forsøg i vinterraps
1. Ubehandlet 0 �0 1 39,9 -
�. � x 0,� l Fastac 50 �,�0 - 1 -1,1 -1,9
�. � x 0,� l Mavrik �F 1,�� - 1 1,� -0,�
�. � x 0,� l Biscaya �,00 - 1 -0,9 -�,8
LSD 1-4 ns

2007. 1 forsøg i vinterraps, svage angreb
1. Ubehandlet 0 0 0 27,0 -
�. � x 0,� l Fastac 50 �,�0 - 0 -0,� -1,�
�. � x 0,� l Mavrik �F 1,�� - 0 -1,1 -�,5
�. � x 0,� l Biscaya �,00 - 0 -1,� -�,�
LSD 1-4 ns

2007. 1 forsøg i vårraps
1. Ubehandlet 0 � 10 20,1 -
�. � x 0,� l Fastac 50 �,�0 - 10 0,7 -0,1
�. � x 0,� l Mavrik �F 1,�� - 10 1,6 0,1
�. � x 0,� l Biscaya �,00 - 10 �,� 0,�
LSD 1-4 ns

2006-2007. 5 forsøg i vinterraps 
1. Ubehandlet 0 9 5 33,6 -
�. � x 0,� l Fastac 501) �,�0 - � 1,� 0,6
�. � x 0,� l Mavrik �F 1,�� - � �,5 1,1
LSD 1-3 1,6
LSD 2-3 ns

Behandlet i vækststadium 51 og 5�.
1) Der blev anvendt � x 0,� liter Fastac 50 i �006.

Skulpegalmyg har i 2007 været mere udbredt 
i vinterrapsen end normalt. De små hvide lar-
vers sugning får skulperne til at nødmodne og 
springe op. Det er svært at få en god bekæm-
pelseseffekt mod skulpegalmyg. Galmyggene 
flyver i cirka tre uger, og pyrethroiderne har 
kun få dages virkningstid under blomstringen. 
Flyvningen af skulpegalmyg vil blive fulgt via 
gule fangbakker i 2008. (Foto: Ghita Cord-
sen, Landscentret, Planteproduktion.
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Nederst i tabellen ses resultater fra forsøg 
i vinterraps i de sidste to år, hvor Fastac og 
Mavrik er sammenlignet. Det fremgår, at 
det største merudbytte er opnået ved brug af 
Mavrik, men der er ingen sikre forskelle mel-
lem midlerne. Der er konstateret resistens hos 
glimmerbøsser mod Fastac og mod de fleste 
af de øvrige pyrethroider. Mavrik virker dog 
bedre end de øvrige pyrethroider mod resi-
stente glimmerbøsser.

Sortsafprøvning, vårraps
Der har kun været to sorter med i årets lands-
forsøg med vårrapssorter. De to sorter er af-
prøvet i tre forsøg. Det største udbytte svaren-
de til ��,� hkg pr. ha er høstet i sorten Pluto, 
der har været målesort igen i �007. Udbyttet 
i den anden afprøvede sort, Hunter, har ligget 
9 procent lavere. Olieindholdet i tørstof i de 
to afprøvede sorter ses til højre i tabel 1�. Det 
har ligget på henholdsvis �7,� og �6,� procent 
i tørstof. Det er �,1 og 1,8 procentpoint højere 
end i �006.
 I tabel 15 ses forholdstallet for udbytte i de 
seneste fem års landsforsøg med vårrapssor-
ter. Det fremgår tydeligt, at der er store årsva-
riationer i, hvilken sort der klarer sig bedst.

Tabel 14. Landsforsøg med vårraps, 2007. 
(K15)

Vårraps

Frøudbytte og merudbytte
standardkvalitet, hkg 

pr. ha
Hele landet

Øerne Jylland Hele
landet

Fht.
stan-
dard-

kvalitet

Pct. 
olie i 

tørstof

Udb. 
og mer-

udb., 
hkg frø 
pr. ha

Antal forsøg 1 2 3 3 3 3
Pluto 15,3 29,0 24,4 100 �7,� 23,9
Hunter -1,5 -�,6 -�,� 91 �6,� -1,5
LSD ns ns 2,0 1,9

Tabel 15. Oversigt over flere års landsforsøg 
med vårrapssorter. Forholdstal for udbytte af 
standardkvalitet

Vårraps
Hele landet

�00� �00� �005 �006 �007

Pluto 100 100 100 100 100
Hunter 11� 101 10� 91
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Industrihamp betaler godt for kvælstof

Hamp har et stort udbyttepotentiale og kan 
anvendes til mange forskellige formål, blandt 
andet energi, plantefibermåtter og hestestrø-
else. Der har i de senere år været interesse for 
dyrkning af hamp og anvendelse af hampefi-
brene til industrielle produktioner. Praktiske 
erfaringer med hampedyrkning i Danmark har 
vist, at udbyttet har været mindre end ham-
pens forventede høje udbyttepotentiale. En af 
grundene kan være, at kvælstoftilførslen efter 
de hidtidigt tilladte normer ikke har givet mu-
lighed for fuldt udbytte.
 I �006 er der udført to forsøg med stigende 
kvælstoftilførsel til hamp, udsået ved to ud-
sædsmængder. Resultaterne viser, at hamp 
betaler godt for stigende tilførsel af kvælstof. 
På sandjord er der opnået udbytter på 16 tons 
rødnet hamp pr. ha ved 1�0 kg kvælstof pr. 
ha, og på lerjord 9,7 tons rødnet hamp pr. ha 
ved 180 kg kvælstof. På sandjord er udsæds-
mængden ikke afgørende, mens den på lerjord 
ikke må være under �0 kg pr. ha. Resultatet af 

forsøgene har været medvirkende til, at kvæl-
stofnormen i hamp er øget fra 100 til 1�0 kg 
kvælstof pr. ha fra �008. 

Hampeplanten bliver ofte mere end 2,5 meter 
høj. Hunplanterne er generelt mere kraftige 
og med tydelige anlæg for frø. (Foto: Bodil 
Pallesen, AgroTech).
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Figur 1. Udbytte af skæver (inklusive støv-
fraktion) og fibre ved stigende kvælstofgødsk-
ning og udsædsmængde, JB 2, Djursland, lands-
forsøg 2006.

Dyrkning af industrihamp

Vælg en højtydende og stråstiv sort.

Sorten skal være godkendt og på EU’s 
sortsliste.

Udså mellem 10 til �0 kg frø pr. ha på 
sandjord og minimum �0 kg pr. ha på ler-
jord.

Udnyt kvælstofnormen fuldt ud med 1�0 
kg kvælstof pr. ha.

Skårlæg sidst i august.

Strategi

Yderligere informationer om hamp  
findes på www.lr.dk/hamp

Læ
sm
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Stigende mængder 
kvælstof
I �006 blev der gennemført to landsforsøg for 
at afdække hampens udbyttepotentiale ved 
stigende mængder kvælstof. Samtidig blev 
der afprøvet to udsædsmængder, 10 og �0 kg 
pr. ha, for at vurdere, om der er sammenhæng 
mellem udsædsmængde og kvælstofbehov. 
Det ene forsøg er gennemført på vandet sand-
jord på Djursland, og det andet på sandblan-
det lerjord, uvandet, på Sjælland.
 Sandjorden blev vandet tre gange med �0 
mm vand. Høsten foregik ved skårlægning i 
slutningen af august og efterfølgende rødning 
af stænglerne på marken. Rødningsprocessen 
er nødvendig, for at taverne (fibrene) kan fri-
gøres fra de andre plantedele. En vending af 
hampen blev gennemført for at give en mere 
ensartet rødning. Rødningsperiodens længde 
er afhængig af, om afgrøden har været skår-
lagt og af vejrforholdene, det vil sige fug-
tighed og temperatur. Rødningsperioden var 
godt fire uger i 2006.
 Efter bjærgning af hampestænglerne er fi-
berudbyttet målt efter skætning af stænglerne 
i fraktioner af henholdsvis fibre og skæver. 
Dette er ikke sket ved en traditionel skæt-
ning, som man kender fra tekstilindustrien, 
men ved hjælp af en kortfiberproceslinie, som 
Landscentret, Planteproduktion råder over på 
forsøgsgården Koldkærgård. De forarbejdede 
stængler adskilles ved hjælp af en hammer-
mølle og efterfølgende rensning i en fraktion 
med skæver og en med fibre. Der vil under 
processen være et vist spild af støv, som op-
samles i skævefraktionen. Denne fraktion 
svarer typisk til cirka 10 procent af det totale 
udbytte, men vil variere, afhængigt af råvare-
kvaliteten.
 Vækstsæsonen �006 var præget af en me-
get varm og tør sommer, som betød, at ham-
pen på lerjorden reagerede kraftigt på mangel 
af vand. Det ses på såvel plantehøjde som ud-
bytte.

Plantebestand og plantehøjde
Plantebestand og plantehøjde er opgjort ved 
høst. Resultaterne er vist i tabel 1. Plante-

højden nåede knap � meter på den vandede 
sandjord, mens den på lerjorden kun blev 
godt � meter. Plantebestanden har været hø-
jere på sandjorden ved begge udsædsmæng-
der i forhold til lerjorden som følge af bedre 
fremspiringsbetingelser. Plantebestanden ved 
høst bør ifølge forsøgene være minimum �5 
til 50 planter pr. m� på såvel sandjord som ler-
jord for at sikre det største udbytte ved vari-
erende kvælstofniveauer. Dette svarer også til 
erfaringen blandt praktiske hampeavlere. På 
lerjord skal udsædsmængden ikke være under 
�0 kg pr. ha, men om lerjorden betaler for en 
yderligere forøgelse af udsædsmængden, må 
afklares i fremtidige forsøg.

Tabel 1. Stigende kvælstofgødskning og ud-
sædsmængde til hamp, plantetal og plantebe-
stand, 2006

Hamp Plantebestand
ved høst pr. m�

Plantehøjde
ved høst, cm

2006. 1 fs. på Djursland1) A�) B�) A�) B�)

Ingen kvælstof �5 78 151 1��
100 kg N i �17 kg NS ��-7 50 86 ��� �0�
1�0 kg N i 58� kg NS ��-7 �9 8� �75 �5�
180 kg N i 750 kg NS ��-7 50 86 �8� �68

2006. 1 fs. på Sjælland�) A B A B
Ingen kvælstof �0 57 16� 150
100 kg N i �17 kg NS ��-7 �8 60 �06 �1�
1�0 kg N i 58� kg NS ��-7 �5 58 ��0 �11
180 kg N i 750 kg NS ��-7 �0 5� ��1 �0�

1) Vandet sandjord, JB �. �) A = 10 kg udsæd, B = �0 kg udsæd.
�) Uvandet sandblandet lerjord, JB 5.

Landsforsøg i hamp 2006, Djursland. Ham-
pen på vandet sandjord har vist tydelig effekt 
af kvælstoftilførsel allerede tidligt i vækst-
sæsonen (ultimo juni). Sorten er Felina 32. 
(Foto: Bodil Pallesen, AgroTech).
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Udbytte i hamp
Det største udbytte er over 16 tons rødnet 
hamp pr. ha. På lerjorden er det største ud-
bytte 9,7 tons. Der er tale om bruttoudbytte, 
hvor hele hampetoppen blev høstet sammen 
med hampestænglerne. 
 Af tabel � fremgår det tydeligt, at der er god 
effekt af øget kvælstoftilførsel. På sandjorden 
topper udbyttet ved 1�0 kg kvælstof pr. ha, 
mens det på lerjorden først topper ved 180 kg 
kvælstof pr. ha. På sandjorden er der ingen ef-
fekt af den dobbelte udsædsmængde, mens det 
på lerjorden ved alle kvælstofniveauer giver 
bedst resultat ved �0 kg udsæd pr. ha, hvilket 
er den normalt anbefalede udsædsmængde 
ved dyrkning af hamp til industrielle formål.
 Det største udbytte er opnået ved 1�0 kg 
kvælstof pr. ha på vandet sandjord. En ud-
sædsmængde på 10 kg pr. ha har givet samme 
udbytte som �0 kg pr. ha. Fiberindholdet i 
procent er målt til mellem �� og �6 procent på 
vandet sandjord og mellem �� og �8 procent 
på lerjord.
 Skæverne kan anvendes til mange formål, 
men anvendelsen som hestestrøelse giver 

størst afkast. Skæverne har en kapacitet til at 
absorbere mere end fem gange deres egenvægt 
og kan let renses helt fri for støv. Hesteavlere 
er særdeles glade for at anvende rene hampe-
skæver som hestestrøelse og er villige til at 
betale betydeligt mere for dem end for halm. 
Oftest er prisen omkring � kr. pr. kg rensede 
skæver.
 Fibrene kan anvendes til en lang række 
produkter, for eksempel papir, isoleringsmåt-
ter og plantefibermåtter til havebrugssekto-
ren. Priserne varierer fra � til 5 kr. pr. kg, af-
hængigt af fiberkvalitet såsom styrke, renhed 
og fiberlængde. Markedsprisen varierer dog 
efter, hvilket produkt der er tale om. En del 
produkter er endnu ikke i produktion, men det 
forventes, at der sker en udvikling på området 
i de kommende år.
 Selv om man ikke i praksis kan forvente at 
høste udbytter som i forsøgene, så er udbyt-
tepotentialet stort i hamp, og muligheden for 
at opnå høje dækningsbidrag er til stede.

Tabel 2. Udbytte af rødnet hamp, skæver (inklusive støvfraktion) og fibre ved stigende kvæl-
stofgødskning og udsædsmængde, vandet sandjord, Djursland samt uvandet sandblandet ler-
jord, Sjælland, landsforsøg 2006

Hamp Udbytte1),
hkg rødnet hamp

Udbytte,
hkg skæver

Udbytte,
hkg fibre

Pct. skæver
af rødnet strå

Pct. fibre
af rødnet strå

2006. 1 fs. på Djursland A�) B�) A B A B A B A B
Ingen kvælstof �9,1 56,7 �6,6 ��,1 1�,5 1�,6 7�,6 77,8 �5,� ��,�
100 kg N i �17 kg NS ��-7 1�1,0 1��,5 98,� 10�,0 ��,8 �9,6 7�,9 77,8 �5,1 ��,�
1�0 kg N i 58� kg NS ��-7 16�,9 16�,8 1��,6 1��,� ��,� ��,5 7�,� 7�,� �5,6 �5,8
180 kg N i 750 kg NS ��-7 15�,0 156,� 116,8 118,� �7,� �7,8 75,9 75,8 ��,1 ��,�

2006. 1 fs. på Sjælland A B A B A B A B A B
Ingen kvælstof �0,� �5,9 �1,9 �6,9 8,5 9,0 71,9 75,0 �8,1 �5,0
100 kg N i �17 kg NS ��-7 58,� 81,5 ��,� 6�,9 15,1 18,6 7�,� 77,� �5,8 ��,8
1�0 kg N i 58� kg NS ��-7 7�,8 81,6 55,1 6�,7 17,6 18,9 75,8 76,9 ��,� ��,1
180 kg N i 750 kg NS ��-7 77,0 97,� 59,� 71,5 17,6 �5,9 77,1 7�,� ��,9 �6,6

Forsøg på Djursland: Både mark og forsøg: 2 ton aske 10/4, sådato 23/4, udlæg i dæksæd 23/4, vanding 30 mm 20/5 og 5/6 og 25/6.
Forsøg i Bjæverskov: Kun forsøg: Sådato 25/4.
1) 88 pct. tørstof. �) A = 10 kg udsæd, B = �0 kg udsæd.
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Spinat – ukrudt

Afløser for Asulox søges

Der søges fortsat efter midler eller metoder, 
der kan erstatte Asulox til bekæmpelse af 
snerlepileurt og korsblomstret ukrudt i spi-
nat. Tre års forsøg bekræfter, at Command 
CS ved behandling fra nul til tre dage efter 
såning normalt har god afgrødetolerance og 
god effekt på burresnerre, og ved kombine-
ret anvendelse giver det også en øget effekt af 
Herbasan/Betanal på andre ukrudtsarter.

Nye midler relativt skånsomme
Der er gennemført to forsøg med bekæmpelse 
af ukrudt i spinat til frøavl. Resultaterne er 
vist i tabel 1. Nederst i samme tabel ses re-
sultater af tidligere års forsøg, hvor de samme 
midler er afprøvet. Behandlingerne er justeret 
lidt fra år til år. Jordmidlerne Command CS og 
Venzar Flowable er prøvet såvel før som efter 

Tabel 1. Bekæmpelse af ukrudt i spinat. (M1)

Spinat
Behand-

lings-
indeks

Før anden 
blad-

sprøjtning

Før sidste 
sprøjtning

Antal frø pr. �0 gram 
efter maskinrensning

Udbytte og merudbytte,  
kg frø pr. haUkrudts-

planter
pr. m�

Pileurt, 
planter 
pr. m�

Burre-
snerre,
planter 
pr. m�

Pileurt Burre-
snerre

Kors-
blom-
strede

2007. Antal forsøg 1 fs.1) 1 1 1 1 1 1 1 2
1. 1,5; 1,0; 1,0 l Herbasan 0,78 �8 0 5 0 5� - 906 1.972 1.439
�. 1,5; 1,0 l Herbasan; 

� l Asulox + 0,5 l Agropol 1,56 50 0 � 0 �� - -8� 79 -�
�. 0,25 l Command CS; 

1,5; 1,0; 1,0 Herbasan 1,78 �8 0 � 0 � - �6 1�7 87
�. 1,5; 1,0 l Herbasan; 

0,25 l Command CS; 
1,0 l Herbasan�) 1,78 �0 0 � 1 1� - 61 96 78

5. 0,25 l Command CS;
� x 0,� l Venzar Flowable + 1,0 l Herbasan �,�� �1 1 7 1 1� - 89 1�5 11�

6. � x 0,� l Venzar Flowable + 1,0 l Herbasan 1,�� 7� 0 7 0 �0 - -1�� �� -�5
LSD 120 ns ns

2006. Antal forsøg 2 2 2 1 1 1 1 2
1. 1,5; 1,0; 1,0; 1,5 l Herbasan 1,10 79 1 � � �1 - 718 2.091 1.405
�. 1,5; 1,0 l Herbasan; 

2 l Asulox + 0,5 l Agropol;
1,5 l Herbasan 1,90 68 1 0 1 � - 10 �1� �1�

�. 0,25 l Command CS; 
1,5; 1,0; 1,0; 1,5 l Herbasan �,�0 �� 0 0 0 6 - -87 11� 1�

�. 1,5 l Herbasan; 
0,25 l Command CS; 
1,0; 1,5 l Herbasan 1,90 60 � 0 0 5 - -117 �85 8�

5. 1,5 l Herbasan
1,0 l Herbasan + 0,25 l Command CS;
1,0; 1,5 l Herbasan �,10 �5 0 1 1 10 - -��9 -899 -619

6. � x 1,0 l Herbasan
+ 0,� l Venzar Flowable 1,80 �7 0 1 0 11 - -� -�89 -1�5

LSD         103 ns ns

2005. Antal forsøg 2 2 1 2 2 1 1
1. 1,5; 1,0; 1,0; 1,5 l Betanal Classic 1,10 �� 1� 5 50 �5 �� 1.379
�. 1,5; 1,0 l Betanal Classic;

2,0 l Asulox + 0,5 l Lissapol Bio; 
1,5 l betanal Classic 1,90 5� 10 6 5 �1 11 -80

�. 0,�� l Command CS 
+ Betanal Classic som øverst �,�0 51 5 0 �9 11 70 -7�

7. 0,� l Command CS 
+ Betanal Classic som øverst 1,90 �1 � 0 7 1 �7 ��

6. � x (1,0 l Betanal Classic
+ 0,� l Venzar Flowable) 1,80 �� 11 1� 8 6� 1� -75

8. 1,0 l Venzar Flowable 
+ Betanal Classic som øverst �,00 18 �  -  -  -  - -111

LSD ns
1)  Et forsøg i �007 er i alle forsøgsled behandlet med yderligere 1,5 liter Herbasan pr. ha i en afsluttende sprøjtning. Det andet forsøg er 

radrenset. �) I et forsøg er Herbasan anvendt i �. sprøjtning og Command CS i �. sprøjtning.
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fremspiring. De viste udbytter er mængde af 
frø efter standardrensning.
 Markerne, hvor forsøgene er placeret, er 
sået �. og �. april, og bladsprøjtninger er gen-
nemført i perioden fra ��. april til ��. maj hen-
holdsvis fra �7. april til 16. maj. I første del af 
perioden har der været meget tørre forhold. 
Omkring en uge efter første bladsprøjtning er 
der optalt henholdsvis �8 og �5 tokimbladet 
ukrudt pr. m� i forsøgsled 1. Ukrudtsbestan-
den har i det ene forsøg været domineret af 
stedmoder og i det andet af hvidmelet gåse-
fod. Behandlingernes effekt på ukrudt vur-
deret før sidste sprøjtning adskiller sig ikke 
markant fra hinanden. Dog er der i et forsøg 
med forekomst af burresnerre bedst effekt, 
hvor Command CS indgår i behandlingen. 
Ukrudtsoptællingerne for de enkelte arter kan 
ses i Tabelbilagets tabel M1. I forsøget med 
forekomst af burresnerre har der været klart 
lavere indhold af burresnerrefrø i frøvaren, 
hvor Command CS indgår i behandlingerne.
 Behandlingerne har i årets forsøg været re-
lativt skånsomme over for spinat, idet der kun 
i et forsøg er fundet et sikkert udbyttetab i for-

søgsled 6, hvor Venzar Flowable + Herbasan 
er anvendt tre gange. Det er overraskende, at 
der er udbyttetab i dette forsøgsled, idet det 
ikke gælder for forsøgsled 5, som ud over den 
nævnte behandling også er behandlet med 
Command CS umiddelbart efter såning.

Ukrudtsmidlerne kan være hårde ved spinat, 
men planterne har en stor evne til at vokse fra 
påvirkningerne. (Foto: Jørgen Ravn, Agrovi).

Spinat – ukrudt
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Spinat – sygdomme

Meget store merudbytter for svampebekæmpelse

det største nettomerudbytte er opnået ved tre 
behandlinger med Signum WG. I forsøg 001 
har spinatskimmel været dominerende, og det 
største nettomerudbytte på 6.185 kr. pr. ha er 
opnået ved tre behandlinger i forsøgsled � 
(SignumWG-Opera-SignumWG).
  I gennemsnit af tre forsøg i �006 til �007 
har tre til fire behandlinger med Signum WG 
været bedst. Der har ikke været sikre forskelle 
på tre og fire behandlinger.
 Det er også undersøgt, hvilken effekt svam-
pesprøjtning har på omfanget af udsædsbårne 
svampe. Frøene er analyseret for følgende 
udsædsbårne svampe: Cladosporium, Fusari-
um, Verticillium, Stemphylium og Colletotri-
chum. Analyserne foreligger ikke p.t., men vil 

Tabel 2. Svampebekæmpelse i spinat til frøavl. (M2, M3)

Spinat
Behand-

lings-
tidspunkt

Be-
hand-
lings-

in-
deks

Pct. dæk-
ning med

Udb. 
og 

mer-
udb., 
kg frø 
pr. ha

Netto-
mer-
udb., 
kr. 

pr. ha

Pct. dæk-
ning med

Udb. 
og 

mer-
udb., 
kg frø 
pr. ha

Netto-
mer-
udb., 
kr. 

pr. ha

Pct.dækning 
med

Udb. 
og 

mer-
udb., 
kg frø 
pr. ha

Netto-
mer-
udb., 
kr. 

pr. ha

grå-
skim-
mel

spinat-
skim-
mel

grå-
skim-
mel

spinat-
skim-
mel

grå-
skim-
mel

spinat-
skim-
mel

1� dage efter 
sidste 

behandling

1� dage efter 
sidste 

behandling

1� dage efter 
sidste 

behandling

2006-2007 
2007 fs. 003 fs. 001 1 fs. 1 fs. 3 fs. 3 fs.
 1. Ubehandlet - 0 �1 0 892 - 0 70 1.060 - �1 �6 1.319 -
 �. �,0 kg Dithane NT

1,0 kg Signum WG 
primo juni 
ultimo juni �,�� 15 0 ��0 1�55 0 69 65� 516� 15 18 5� -�16

 �. 0,5 kg Signum WG
0,5 l Opera
0,5 kg Signum WG 

primo juni 
ultimo juni 
primo juli 1,80 16 0 �97 �666 0 58 788 6185 - - - -

 �. 0,5 l Opera
0,5 kg Signum WG 

ultimo juni 
primo juli 1,1� 19 0 �75 1889 0 6� �56 �618 - - - -

 5. �,0 kg Ridomil Gold MZ Pepite
0,5 kg Signum WG 

ultimo juni 
primo juli 0,67 15 0 �66 �588 0 66 �5� ��80 - - - -

 6. 0,5 kg Signum WG
0,5 kg Signum WG 

primo juni 
ultimo juni 1,�� 19 0 167 861 0 55 699 56�9 19 � 161 810

 7. 0,5 kg Signum WG
0,5 kg Signum WG
0,5 kg Signum WG 

primo juni 
ultimo juni 
primo juli �,00 15 0 60� ��7� 0 50 717 5�90 15 6 �81 1566

 8. 0,5 kg Signum WG
0,5 kg Signum WG
0,5 kg Signum WG
0,5 kg Signum WG 

primo juni 
ultimo juni 
primo juli 

primo august �,67 18 0 5�9 ��77 - - - - 18 6 ��� 1719
 9. 1,0 kg Ridomil Gold MZ Pepite 

+ 0,�5 kg Signum WG
1,0 kg Ridomil Gold MZ Pepite 
+ 0,�5 kg Signum WG
0,5 kg Signum WG 

primo juni 

ultimo juni 
ultimo juli 1,�� 18 0 �15 �708 0 58 5�7 �806 - - - -

10. �,0 kg Ridomil Gold MZ Pepite
0,5 kg Signum WG
0,5 kg Signum WG 

primo juni 
ultimo juni 
primo juli 1,�� 15 0 5�6 �707 0 59 ��1 �76� - - - -

LSD 1-10 107 164 ns
LSD 2-8 112 158 ns

Der er udført to forsøg, hvor effekten af svam-
pesprøjtning i spinat er belyst. Se tabel �. Der 
er udført fra to til fire behandlinger i perioden 
fra �. juni til �0. juli. Den sidste behandling er 
gennemført for at belyse, om svampesprøjt-
ning har effekt på omfanget af udsædsbårne 
svampe på det høstede frø. I det ene forsøg, 
som er udført i en tidlig sort, er sidste sprøjt-
ning ikke gennemført, fordi afgrøden er mod-
net meget hurtigt. Udbyttet er korrigeret for, 
at der ikke dyrkes hunplanter på hele arealet. 
Ved beregning af nettomerudbytter er der an-
vendt en pris på 9 kr. pr. kg spinatfrø.
 Det fremgår, at der er opnået meget store 
merudbytter for svampebekæmpelse. I forsøg 
00� har gråskimmel været dominerende, og 
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senere kunne findes i Tabelbilaget, tabel M2. 
Dette gælder også spireanalyser. Landmanden 
afregnes ikke efter mængden af udsædsbårne 
svampe i det producerede frø. Udsædsbårne 
svampe er især uønskede ved afsætning af frø 
til produktion af babyleaf.
 Af de afprøvede svampemidler er det kun 
Ridomil Gold MZ Pepite, som ikke er god-
kendt til svampebekæmpelse i spinat til frø. 
Signum WG er godkendt, mens der foreligger 
en off-label godkendelse for Opera og Ditha-
ne NT. Ridomil Gold MZ Pepite indeholder 
mancozeb og metalaxyl-M, hvor sidstnævnte 
især har effekt på spinatskimmel.

I 2007 er flere spinatmarker blevet haglska-
det. (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, Landscen-
tret, Planteproduktion).

Spinat – sygdomme
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Gødskning – kvælstof

Mindre kvælstofbehov end forventet i 2007

Ud fra den usædvanligt store nedbørsmængde 
i efteråret og vinteren �006 til �007 blev der 
forventet et stort kvælstofbehov i �007 i for-
hold til normalt. Målinger af indholdet af til-
gængeligt kvælstof i KVADRATNETTET har 
også vist et mindre indhold af kvælstof end 
normalt, men alligevel betydeligt større end 
forventet ud fra nedbørsdata. Det kan skyldes, 
at der er sket en større frigivelse af kvælstof 
i løbet af vinteren på grund af de usædvan-
ligt høje temperaturer. Kvælstofprognosen 
har vist et større kvælstofbehov fra 5 til 15 kg 
kvælstof ekstra pr. ha på lerjord.
 De gennemførte forsøg i �007 med stigende 
mængder kvælstof viser, at kvælstofbehovet 
har været på samme niveau eller lidt under be-
hovet i de foregående fem år. Udbytteniveauet 
i såvel vinterhvede som vårbyg er ligeledes 
lidt lavere end i de foregående år. En af årsa-
gerne til det mindre kvælstofbehov kan være, 
at der har været meget lejesæd i vinterhvede 
og vårbyg, og at det ekstremt regnfulde vejr 
i juni og juli har begrænset udbyttet, så det 
optagne kvælstof ikke har kunnet omsættes i 
et ekstra udbytte. Det kan være årsagen til, at 
proteinindholdet i både vårbyg og vinterhvede 
har været usædvanligt højt i �007. Kvælstof-
udnyttelsen af tilført kvælstof i handelsgød-
ning har været meget høj i �007 til trods for 
det relativt lave udbytte.
 En beregning af Plantedirektoratets kvæl-
stofnorm ud fra forfrugt, jordtype, tilførsel 
af husdyrgødning i tidligere år og kvælstof-
prognosen viser, at normen i vinterhvede 
i gennemsnit af �00� til �006 ligger �6 kg 
kvælstof eller 15 procent under den økono-
misk optimale kvælstofmængde. I vårbyg 
ligger normen tilsvarende �0 kg kvælstof pr. 
ha under, svarende til �� procent. Den rela-
tivt store afvigelse mellem normer og de 
målte økonomisk optimale kvælstofmængder 
kan skyldes, at udbytterne i forsøgene er lidt 
større end i praksis, som normerne er baseret 
på. Desuden er normerne beregnet ved en la-
vere kornpris end den nuværende. I �007 er 

der en mindre afvigelse mellem den fundne 
økonomisk optimale kvælstofmængde og den 
tilsvarende norm. Det skyldes, at normen er 
lidt højere end i de foregående år grundet 
kvælstofprognosen, og det faktiske behov har 
vist sig at være lidt under normalt. 

Tabel 1. Kvælstofbehov i 2007, sammenlignet 
med foregående år

Afgrøde

�00�-�006 �007

Antal 
for-
søg

Ud-
bytte,
hkg 
pr.
ha

Opti-
mal 

kvæl-
stof-

mæng-
de,

kg pr. 
ha

Plan-
te-

direk-
tora-
tets 

norm1),
kg pr. 

ha

Antal 
for-
søg

Ud-
bytte,
hkg 
pr. 
ha

Opti-
mal 

kvæl-
stof-

mæng-
de,

kg pr. 
ha

Plan-
te-

direk-
tora-
tets 

norm1),
kg pr. 

ha

Vinterhvede 1�0 81,1 177 151 �1 79,� 17� 160
Vårbyg 91 60,� 1�5 96 1� 57,8 1�� 105

1) Efter korrektion for kvælstofprognosen.

Kvælstofbehovet på markniveau skal i 
forhold til normen korrigeres for:

•  Markens dyrkningshistorie gennem en 
årrække forud eller en bestemmelse af 
indholdet af totalkvælstof i jorden.

•  Tilførsel af husdyrgødning i foregåen-
de år.

•  Udbyttepotentialet på den pågældende 
mark.

•  I marker med stor eftervirkning og ved 
dyrkning af afgrøder som maltbyg, 
hvor proteinindholdet er afgørende, kan 
kvælstofforudsigelsen forbedres ved at 
udtage en N-min prøve ved vækstsæso-
nens begyndelse.

Strategi
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Både brug for makro- og mikronæringsstoffer 

rådgivningen. Udover planteanalyser i lands-
forsøgene er der gennemført analyser af plan-
teprøver fra Registreringsnettet til monitering 
af svampesygdomme. En sammenstilling af 
disse analyser viser, at afgrødernes nærings-
stofforsyning generelt er i orden. Magnesium-
indholdet i korn er dog generelt lavt i forhold 
til almindeligt accepterede grænseværdier. 
Desuden er der konstateret et lavt kobber-
indhold i nogle prøver. I vinterraps kan det 
konstateres, at borindholdet i nogle prøver er 
lavt, hvilket er betænkeligt med rapsens store 
følsomhed for bormangel.

Gødskning – handelsgødning

For at forbedre næringsstofudnyttelsen gen-
nemføres der forsøg med afprøvning af nye 
gødninger og nye tildelingsstrategier. Igen-
nem tre år er afprøvet en fransk produceret 
kvælstofgødning tilsat en forbindelse NPRO, 
der er udvundet af havalger, og som af firmaet 
angives at forbedre kvælstofvirkningen. Der 
er ikke fundet en bedre virkning af denne gød-
ning end af traditionelle NS-gødninger.
 For at forbedre virkningen af fosfor i vin-
tersæd på arealer, hvor væksten erfaringsvis 
kommer sent i gang om foråret, er der gen-
nemført forsøg med placering af fosfor om 
efteråret. I forsøgene er der ikke konstate-
ret bedre virkning af en gødningsplacering i 
forhold til bredspredning om foråret. Der er 
heller ikke opnået merudbytter for at placere 
kvælstof om efteråret.
 Placering af forsurende gødninger ved 
såning af vintersæd kan være løsningen på 
manganmangel i vintersæd på arealer, der er 
stærkt disponeret for manganmangel. Her kan 
det specielt i vinterbyg være svært at sikre 
sig mod manganmangel, selv ved gentagne 
sprøjtninger med mangan om efteråret. I de 
sidste to år er der opnået meget store merud-
bytter for at placere �0 kg kvælstof pr. ha i 
svovlsur ammoniak i vinterbyg. 15 kg kvæl-
stof i svovlsur ammoniak, tilsat cirka � kg 
mangan og placeret ved såning, har også god 
virkning.
 I en række forsøg med mangan er der gen-
nemført fluorescensmålinger med mangan-
tester. De gennemførte målinger i forsøgene 
tyder på, at der er en sammenhæng mellem 
resultatet af fluorescensmålingen og merud-
byttet for udsprøjtning af mangan samt mel-
lem målinger om efteråret og vintersædens 
overvintring.
 Der er desuden gennemført forsøg med mi-
kronæringsstoffer til korn og raps. I de fleste 
forsøg er der ikke opnået merudbytter for at 
tilføre nogen af produkterne.
 Adgang til billige kemiske planteanalyser 
har givet fornyet interesse for at udnytte dem i 

Tilførsel af mikronæringsstoffer

Behovet for mangan og bor afhænger pri-
mært af afgrøde, jordtype og reaktionstal. 
For mangan kan plantens manganstatus 
måles med mangantester, og for bor kan 
planteanalyser anvendes i roer, raps og 
andre følsomme afgrøder.

Behovet for tilførsel af kobber og zink 
afhænger meget af tilførslen af husdyr-
gødning og kan afdækkes ved hjælp af 
jordanalyser.

I sukkerroer og raps samt andre kors-
blomstrede skal man være opmærksom 
på at dække behovet for bor.

I korn skal man specielt være opmærk-
som på kobber og mangan.

Tilførsel af bredspektrede mikronærings-
stofmidler resulterer sjældent i noget 
større merudbytte, men kan specielt på 
planteavlsbedrifter erstatte mikronæ-
ringsstoffer, der bortføres med afgrøden. 
Der findes dog ofte billigere alternativer. 

Strategi
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Forsøgene i �007 viser, at det er fuldt forsvar-
ligt at fuldgødske vinterhvede med kvælstof 
fra væskefraktionen efter gylleseparering. 
Tilførsel af 150 kg ammoniumkvælstof i væ-
skefraktionen den 17. april har givet samme 
udbytte som både tilførsel af 150 kg kvælstof 
i handelsgødning i en delt tilførsel og tilførsel 
af 100 kg ammoniumkvælstof i væskefraktion 
suppleret med 50 kg kvælstof i handelsgød-
ning. Forsøgene bekræfter tidligere års forsøg, 
som viste, at der kan opnås en høj og sikker 
kvælstofvirkning af væskefraktionen.
 I praksis kan det være en god idé at todele 
tilførslen af væskefraktion, således at for ek-
sempel halvdelen af mængden tilføres i slut-
ningen af marts og resten i midten af april. 
Der skal tilføres relativt store mængder for 
at fuldgødske for eksempel vinterhvede med 
kvælstof. I praksis ses det nemlig ofte, at den 
tynde væskefraktion i så høje doseringer løber 
på jordoverfladen, selv på svagt hældende ter-
ræn.
 En svaghed ved fuldgødskning med væske-
fraktion er, at der ikke tilføres plantetilgænge-

ligt svovl. Væskefraktionen kan ”opgraderes” 
med svovl i for eksempel svovlsyre, som har 
den positive sideeffekt, at pH i væskefrak-
tionen falder, hvilket reducerer ammoniak-
fordampningen og øger kvælstofudnyttelsen. 
For at opnå den ønskede effekt af svovlet og 
forsuringen skal svovlet tilsættes under eller 
umiddelbart inden udbringning. Det kræver 
en teknisk løsning, der overholder de sikker-
hedskrav, som stilles til håndtering af svovl-
syre.

Andre konklusioner
Kvælstofeffekten af svinegylle er på samme 
niveau, uanset hvornår den udbringes i perio-
den februar til april.
 Udbyttet efter nedfældet svinegylle i vin-
terhvede er lidt mindre end efter slangeudlæg-
ning. Forskellen skyldes hovedsagligt, at der 
kommer flere kørespor ved nedfældning end 
ved slangeudlægning.
 Nedfældning af gylle i vinterhvede kan 
eliminere lugtgener, hvis gyllen dækkes med 
jord.
 Der kan forventes en meget høj kvælstof-
effekt af minkgylle til vinterhvede (80 til 85 
procent af totalkvælstof).
 Alle typer fast fjerkrægødning har en første 
års effekt af kvælstof på 70 til 80 procent af 
totalkvælstof, hvis den nedpløjes inden såning 
af vårbyg.
 NovoGro �0 udbragt til vinterraps har bedre 
effekt, hvis den udbringes sent om efteråret, 
end hvis den udbringes før såning.

Gødskning – husdyrgødning

Væskefraktionen giver høj kvælstofvirkning

Landmænd ved Fangel Biogasanlæg fuldgød-
sker vintersæden med svovlberiget væskefrak-
tion med en selvkørende gylleudlægger. Det 
kan være en fordel at dele udbringningen i to 
for at reducere risikoen for overfladestrøm-
ning. (Foto: Torkild S. Birkmose, Landscen-
tret, Planteproduktion).
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I �006 er der i samarbejde med Forsknings-
center Årslev målt roddybder tre steder i lan-
det i fire forskellige efterafgrøder.
 Allerede midt i september var der roddyb-
der på 58 til 1�� cm. I november var rødderne 
nået betydeligt længere ned. Visse steder var 
olieræddiken nået helt ned i �50 cm dybde. 
Målinger af nitratindholdet i jorden viste, at 
rødderne har været effektive til at optage ni-
trat, også fra de dybe jordlag.
 Det er en helt ny erkendelse, at nogle afgrø-
der og herunder visse efterafgrøder kan opta-
ge kvælstof i betydende mængder fra under 1 
meters dybde. Det betyder, at nitratet i stedet 
for at blive vasket ned i grundvandet kan blive 
transporteret op i de øverste jordlag, hvor det i 
større eller mindre grad bliver tilgængeligt for 
de efterfølgende afgrøder. Udbyttemålinger i 
markerne viser da også, at udbyttet har været 
større, hvor der har været en efterafgrøde af 
olieræddike, end hvor der ikke har været en 
efterafgrøde.
 Den meget hurtige rodudvikling hos de 
korsblomstrede efterafgrøder åbner også et 
nyt perspektiv for efterafgrøder, nemlig at det 

måske er muligt at anvende dem mellem to 
vintersædsafgrøder. Det er interessant, fordi 
økonomien i mange tilfælde er bedre ved at 
dyrke vintersæd frem for vårsæd. I efteråret 
�006 og �007 er der gennemført to forsøg, 
hvor der er sået en efterafgrøde af olieræddi-
ke, enten lige før eller lige efter høst af vinter-
hvede. Efterafgrøden er pløjet ned umiddel-
bart før den næste vintersædsafgrøde er blevet 
sået. Resultaterne tyder på, at rigtigt anvendte 
efterafgrøder kan reducere kvælstofudvask-
ningen betydeligt, også i sædskifter med vin-
tersæd. Målinger ved høst �008 skal vise, om 
der også opnås større udbytter.

Gødskning – efterafgrøder

Nye muligheder i efterafgrøder

Et større areal med efterafgrøder end 
det lovpligtige kan være fordelagtigt, især 
på sandjord og på arealer med betydelig 
eftervirkning af husdyrgødning.

•  Udlæg af rajgræs i vårsæd giver en 
sikker etablering af efterafgrøden. Ef-
terafgrøder af rajgræs skal nedpløjes 
om efteråret på lerjord og om foråret 
på sandjord.

•  Korsblomstrede efterafgrøder, sået ef-
ter høst, kan være meget effektive til at 
samle kvælstof op og resulterer ofte i et 
merudbytte i den efterfølgende afgrø-
de. Såning efter høst skal normalt ske 
inden den �0. august.

•  Korsblomstrede efterafgrøder, sået én 
til to uger før høst, kan give en god 
etablering, men kan slå fejl i nogle år.

•  Korsblomstrede efterafgrøder, sået før 
eller umiddelbart efter høst af vinter-
hvede, kan optage betydelige kvælstof-
mængder inden �0. september, hvor 
den nye vinterhvedeafgrøde sås.

Strategi

Olieræddikens vækst om efteråret er så hur-
tig, at den kan anvendes mellem to vinter-
hvedeafgrøder. (Foto: Ingrid Thomsen, Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus 
Universitet).
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Stigende mængder 
kvælstof
Forsøgene med stigende mængder kvælstof er 
grundlaget for fagligt korrekte kvælstofnormer 
til de forskellige afgrøder. Af såvel økonomi-
ske som miljømæssige årsager er det vigtigt 
at kunne bestemme kvælstofbehovet på mark-
niveau så nøjagtigt som muligt. Forsøgene er 
ekstra vigtige, fordi de ligger til grund for de 
kvælstofnormer, der årligt indstilles til Plante-
direktoratet. Forsøgene er ligeledes nyttige til 
løbende at belyse, hvad underoptimale kvæl-
stofnormer koster i udbytte. Metoden til be-
regning af 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 kr. pr. hkg pr. procent-
enhed protein. Denne pris svarer til, hvad pro-
tein typisk koster i sojaskrå. For eksporthvede 
er der anvendt en korrektion på � kr. pr. hkg 
pr. procentenhed protein.
 Kvælstofbehovet på den enkelte mark af-
hænger af en lang række faktorer, herunder 
jordtypen og jordens indhold af organisk stof 
og kvælstof. Jordfysiske parametre påvirker 
markens udbyttepotentiale og jordens evne til 
at frigøre kvælstof og derved kvælstofbeho-
vet. Jordens dyrkningshistorie, navnlig tidli-
gere års tilførsel af organisk stof i form af hus-
dyrgødning og afgrøderester, påvirker også 
kvælstofbehovet udover den virkning, der er 
af selve forfrugten. Klimaet i vækstsæsonen 
påvirker også kvælstofbehovet. I alle forsøg 
bestemmes tekstur og indhold af totalkvælstof 
i pløjelaget, indholdet af mineralsk kvælstof 
i roddybden (N-min), der foretages registre-
ringer af lejesæd ved skridning, og ved høst 
måles proteinprocenten i kerne. Derudover 
indsamles oplysninger om sædskifte og tilfør-
sel 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 dog skyldes, at bestemmel-
sen af kvælstofbehovet i enkeltforsøgene er 
behæftet med en relativt stor usikkerhed. Det 
kan i nogen grad sløre den systematiske va-

riation som følge af forskelle i forfrugt, efter-
virkning 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 sidste 
ti års forsøg i forskellige afgrøder, opdelt efter 
forfrugt og jordtype. Tabel 8 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 om-
givende mark. Derfor kan forsøgsresultaterne 
ikke bruges som udtryk for, hvad det på lang 
sigt koster at reducere kvælstofmængden.
 I �007 har der været langt mere lejesæd end 
i de foregående år. Et andet aktuelt spørgsmål 
i 2007 er den stigende afgrødepris’ indflydelse 
på den økonomisk optimale kvælstofmængde. 
Begge disse spørgsmål er søgt besvaret i af-
snittet. 

Stigende mængder kvælstof til vårbyg

Vårbyg med forfrugt korn
Den optimale kvælstofmængde til vårbyg 
med forfrugt korn er i årets 11 forsøg bestemt 
til 1�1 kg kvælstof pr. ha, hvilket er 10 kg 
mindre end i årene forud. Kvælstofbehovet 
har således været lavere end normalt, selv om 
N-min indholdet er �� kg kvælstof mindre pr. 
ha i �007 end i årene forud. Se tabel �. Udbyt-
tet i såvel det ugødede og i de gødede forsøgs-
led har været på niveau med de forudgående 
år. Forsøgene er gennemført på JB 1 til 7. Syv 
af de 11 forsøg er tilført væsentlige mængder 
husdyrgødning i årene forud for forsøget. Kun 
ét af forsøgene er vandet. Proteinindholdet 
og dermed kvælstofoptagelsen har som gen-
nemsnit af de 11 forsøg været lidt højere end 
i årene forud.
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Vårbyg med forfrugt sukkerroer
Den optimale kvælstofmængde til vårbyg 
med forfrugt sukkerroer er som gennemsnit af 
to forsøg bestemt til 1�5 kg kvælstof pr. ha. 
Det er �� kg kvælstof pr. ha mere end gen-
nemsnittet af 19 forsøg i årene forud. Begge 
forsøg er gennemført på lerjord uden tilførsel 
af husdyrgødning gennem en årrække. N-min 
indholdet er i gennemsnit af de to forsøg be-
tydeligt lavere end i årene forud. Udbytteni-
veauet, specielt i det ugødede forsøgsled, er 
meget lavt, og der er opnået et meget stort 
merudbytte for at tilføre kvælstof. Se tabel �.

Stigende mængder kvælstof til vårbyg 
med husdyrgødning
Udover forsøg med stigende mængder kvæl-
stof til vårbyg uden husdyrgødning er der 
gennemført to forsøg, hvor forsøgsarealet har 
fået samme mængde husdyrgødning som den 
omkringliggende mark. Der er tilført �5 ton 
svinegylle eller i alt 5� kg ammoniumkvæl-
stof pr. ha. Der er opnået et rentabelt merud-

Tabel 2. Stigende mængder kvælstof til vårbyg i 2007 og i gennemsnit fra 2002 til 2006. (N1)

Vårbyg

�00�-�006 �007

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 54 11 11 11 11 11
Grundgødet 35,0 0 10,� 50,1 35,5 0,0
�0 N 11,� 0 10,� 66,7 11,6 9,8
80 N 18,5 0 11,0 81,1 18,6 15,�
1�0 N �1,7 � 1�,0 9�,� �1,� 16,5
160 N ��,� � 1�,6 97,1 �1,0 15,0
�00 N �1,6 � 1�,5 10�,8 �0,� 1�,0
LSD 5,6 3,6

2002-2006 2007
Gns. N-min i rodzonen, kg N pr. ha 56 (12-100) 24 (12-44))
Gns. opt. N-mængder, kg N pr. ha 131 (49-250) 121 (79-173)
Gns. merudb. ved opt., hkg pr. ha 23,8 (7,9-44,8) 21,9 (11,9-43,1)

Forfrugt sukkerroer
Antal forsøg 19 2 2 2 2
Grundgødet 44,3 0 9,7 �5 26,6 0,0
�0 N 1�,9 0 9,1 5� 16,0 1�,0
80 N �0,0 � 10,1 75 �8,5 �5,0
1�0 N ��,� 5 11,1 89 ��,� �7,�
160 N ��,0 7 11,9 97 ��,� �7,0
�00 N �1,9 7 1�,5 100 ��,� ��,�
LSD 12,9 7,6

2002-2006 2007
Gns. N-min i rodzonen, kg N pr. ha 56 (35-100) 31 (30-31)
Gns. opt. N-mængder, kg N pr. ha 111 (45-158) 135 (111-160)
Gns. merudb. ved opt., hkg pr. ha 23,4 (9,3-44,2) 33,9 (33,0-34,7)

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.

Kvælstof til vårbyg, 11 forsøg 2007
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Figur 1. Udbytte og nettoudbytte ved stigen-
de mængder kvælstof til vårbyg med forfrugt 
korn.
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bytte for at supplere med op til 80 kg kvælstof 
pr. ha i handelsgødning, men den økonomiske 
fortjeneste ved at supplere med handelsgød-
ning er relativt beskeden. Se tabel �.

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 �,00 kr. pr. hkg pr. procentenhed protein. 
Der er kun korrigeret for protein op til en pro-
teinprocent på 1�,0. Korrektionerne svarer til, 
at der sælges foderhvede (ingen korrektion 
for protein), at kornet fodres op til svin (1,00 
kr. pr. hkg pr. procentenhed protein), eller at 
kornet sælges som eksporthvede (�,00 kr. pr. 
hkg pr. procentenhed protein). Med en kor-
rektion på �,00 kr. pr. hkg pr. procentenhed 
protein koster vinterhvede med for eksempel 
1�,0 procent protein 8,00 kr. pr. hkg mere 
end vinterhvede med kun 10,0 procent pro-
tein. Udgangspunktet for beregningerne er en 
kornpris på 1�0 kr. pr. hkg ved et proteinind-
hold på 10,0 procent.

Vinterhvede med forfrugt korn
Den optimale kvælstofmængde til vinterhve-
de med forfrugt korn er uden korrektion af af-
regningsprisen for proteinindhold bestemt til 
176 kg kvælstof pr. ha i gennemsnit af 1� for-
søg i �007. Det er �1 kg kvælstof pr. ha min-
dre end i årene forud. N-min indholdet, målt 

ved vækstsæsonens begyndelse, har været 7 
kg kvælstof lavere end i årene forud. Se tabel 
�. Alt andet lige skulle dette betyde et højere 
kvælstofbehov end normalt. Når kvælstofbe-
hovet i �007 alligevel har været lavt, kan det 
skyldes, at vækstforholdene har resulteret i et 
udbytte, der i forsøgene er cirka 5 hkg kerne 
pr. ha mindre end i årene forud. Vækstforhol-
dene og herunder specielt det kraftige regn-
vejr sidst i juni har også resulteret i meget 
lejesæd i forsøgene. I �007 er der i forsøgene 
ved høst registreret en lejesædskarakter på 5 
ved en kvælstoftilførsel på �00 kg kvælstof 
pr. ha, mens der i årene forud kun er registret 
lejesæd svarende til karakteren 1.
 Udbyttet i det grundgødede forsøgsled er 
på samme niveau i �007 som i de foregående 
år, men merudbyttet for tilførsel af kvælstof 
er betydeligt lavere. Det er karakteristisk, at 
proteinindholdet ved samme kvælstofniveau i 
�007 er betydeligt højere end i årene forud. 
Det kan skyldes det lave udbytte, men det tør-
re vejr i april, der har medført en relativt sen 
virkning af det tilførte kvælstof, kan være en 
medvirkende årsag. 
 Hovedparten af forsøgene er gennemført på 
JB 5 til 7, og de fleste af forsøgene er ikke 
tildelt husdyrgødning i årene forud for forsø-
get.

Tabel 3. Stigende mængder kvælstof til vår-
byg med husdyrgødning. (N2)

Vårbyg

�007

Kar. 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, 
kr. pr. ha

Antal forsøg 2 2 2 2 2
Grundgødet 0 11,9 86 52,8
�0 N 0 1�,� 9� �,� 0,�
80 N 0 1�,6 98 �,5 1,1
LSD ns ns

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.

Kvælstof til vinterhvede
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Tabel 4. Stigende mængder kvælstof til vinterhvede. (N3)

Vinterhvede

�00�-�006 �007

Karakter 
for

lejesæd

Procent 
råprotein 
i kerne-
tørstof 

Udb. og 
merudb., 
hkg kerne 

pr. ha 

Karakter 
for

lejesæd

Procent 
råprotein i 

kernetørstof 

Udbytte, 
kg N i 
kerne 
pr. ha

Udb. og 
merudb.,
hkg kerne

pr. ha 

Nettoudbytte,
kr. pr. ha

Netto-
udbytte, 
kr. pr. ha

Netto-
udbytte, 
kr. pr. ha

Kr. pr. procentenhed protein pr. hkg

0,00 1,00 �,00

Forfrugt korn
Antal forsøg 67 67 67 13 13 13 13 13 13 13
Grundgødet 0 9,� 38,4 0 9,8 5� 39,7 5.165 5.110 �.9�7
50 N 0 8,8 19,0 0 9,� 76 17,1 7.097 7.01� 6.757
100 N 0 9,� ��,7 1 10,0 105 �0,5 8.596 8.56� 8.�59
150 N 0 10,� �1,0 � 11,� 1�9 �5,9 9.06� 9.1�� 9.��6
�00 N 1 11,� ��,5 5 1�,5 1�6 �7,� 9.009 9.1�5 9.�71
�50 N 1 1�,� �5,6 6 1�,0 150 �6,� 8.6�1 8.755 9.097
LSD 7,1 4,4

2002-2006 2007 2007 2007
Gns. N-min i rodzonen, kg N pr. ha 38 (14-75) 31 (18-42)
Gns. opt. N-mængder, kg N pr. ha 196 (100-265) 176 (114-228) 177 186
Gns. merudb. ved opt., hkg pr. ha 48,4 (16,6-75,8) 38,5 (17,0-60,7)
Gns. proteinindhold v. opt., pct. 10,9 (8,7-15,1) 11,7 (10,0-12,4) 11,7 11,9

Forfrugt bælgsæd
Antal forsøg 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Grundgødet 0,0 9,� 42,3 1 9,5 7� 51,6 6.708 6.655 6.�97
50 N 0,0 9,1 ��,� � 9,� 95 17,� 8.678 8.589 8.��5
100 N 0,0 10,� ��,� � 10,� 1�1 ��,5 10.5�� 10.518 10.�7�
150 N 0,0 11,5 ��,9 � 10,9 1�� �5,8 10.595 10.6�7 10.7�5
�00 N 0,� 1�,7 �5,5 6 1�,1 157 �5,6 10.��7 10.�57 10.850
�50 N 0,6 1�,9 �9,5 8 1�,1 160 �7,� 10.�97 10.��0 10.8�0
LSD 46,2 20,7

2001-2005 2007
Gns. N-min i rodzonen, kg N pr. ha 55 (18-121) 55 (18-121) 33 (24-45)
Gns.opt. N-mængder, kg N pr. ha 156 (83-227) 156 (83-227) 160(81-201)
Gns. merudb. ved opt., hkg pr. ha 35,7 (12,3-60,5) 35,7 (12,3-60,5) 40,5 (15,0-53,8)
Gns. proteinindhold ved opt., pct. 108 (8,7-12,4) 10,8 (8,7-12,4) 11,4 (11,4-11,5)

Forfrugt vinterraps
Antal forsøg 18 18 18 2 2 2 2
Grundgødet 0,0 9,6 52,0 � 10,� 60 39,0 5.06� 5.060 5.0�8
50 N 0,0 9,� 17,� � 9,7 77 1�,� 6.6�� 6.580 6.��8
100 N 0,1 10,0 �7,0 � 10,5 101 �5,5 7.855 7.85� 7.8��
150 N 0,� 10,9 ��,� 7 11,8 1�6 ��,9 8.567 8.659 8.9�5
�00 N 1,9 1�,� ��,9 9 1�,0 1�8 ��,1 8.��� 8.��8 8.658
�50 N �,7 1�,7 ��,0 9 1�,9 150 ��,5 8.176 8.�85 8.611
LSD 14,3 8,4

2002-2006 2007
Gns. N-min i rodzonen, kg N pr. ha 55 (18-121) 48 (20-83) 21 (20-22)
Gns.opt. N-mængder, kg N pr. ha 161 (81-241) 180(162-199)
Gns. merudb. ved opt., hkg pr. ha 35,7 (12,3-60,5) 34,4 (12,7-60,7) 33,9 (28,5-39,2)
Gns. proteinindhold ved opt., pct. 11,1 (8,9-12,8) 12,2 (11,7-12,8)

Forfrugt frøgræs
Antal forsøg 3 3 3 2 2 2 2
Grundgødet 0,� 10,7 39,3 0 8,9 79 59,6 7.7�8 7.650 7.�56
50 N 0,7 9,5 �0,7 1 9,� 95 9,8 8.7�6 8.6�� 8.�6�
100 N 0,� 9,7 ��,0 1 10,7 1�� 17,� 9.�67 9.�79 9.51�
150 N 0,7 10,� ��,9 � 11,6 1�9 �0,� 9.6�� 9.7�� 9.997
�00 N 0,8 11,� �9,� 7 1�,� 1�5 19,0 9.�1� 9.��1 9.685
�50 N �,1 1�,1 �8,6 7 1�,5 1�8 19,7 9.067 9.185 9.5��
LSD 8,6 5,9

2002-2006 2007
Gns. N-min i rodzonen, kg N pr. ha 86 (86-100) 56 (56-100)
Gns.opt. N-mængder, kg N pr. ha 169 (132-223) 158(139-177)
Gns. merudb. ved opt., hkg pr. ha 35,7 (12,3-60,5) 39,1 (30,1-51,5) 20,4 (17,8-23,0)
Gns. proteinindhold ved opt., pct. 108 (8,7-12,4) 10,5 (9,-12,0) 11,5 (11,2-11,8)
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Ved et kvalitetstillæg på �,00 kr. pr. hkg pr. 
procentenhed protein op til 1�,0 procent pro-
tein stiger den optimale kvælstofmængde med 
11 kg til 187 kg kvælstof pr. ha. Derimod er 
den optimale kvælstofmængde næsten upåvir-
ket af indregning af et kvalitetstillæg svarende 
til 1 kr. pr. procentpoint protein for foderkorn. 
Normalt resulterer dette kvalitetstillæg i en 
stigning i den optimale kvælstofmængde på 
cirka 10 kg kvælstof pr. ha. På grund af det 
høje proteinniveau i forsøgene i �007 udløses 
det ikke i 2007. Se figur 2.
 Figur � illustrerer tydeligt, at værdien af 
protein i kernen har afgørende indflydelse på 
det økonomiske nettomerudbytte.

Vinterhvede med forfrugt bælgsæd
Den optimale kvælstofmængde til vinterhve-
de med forfrugt markært eller konservesært er 
som gennemsnit af to forsøg bestemt til kun 
160 kg kvælstof pr. ha. I de foregående fem 
år er der kun gennemført tre forsøg i alt med 
samme forfrugt. Det gør sammenligningen 
bagud meget usikker. 

Vinterhvede med forfrugt raps
Der er gennemført to forsøg med stigende 
mængder kvælstof til vinterhvede efter vinter-
raps. I gennemsnit er der bestemt en optimal 
kvælstofmængde på 181 kg kvælstof pr. ha. 
Forsøgene er karakteriseret ved, at N-min ind-
holdet om foråret har været lavt, hvilket kan 
forklare det høje kvælstofbehov. Til gengæld 
har udbytteniveauet være betydeligt lavere 
end normalt, hvilket alt andet lige forventes at 
trække kvælstofbehovet nedad.

Vinterhvede med andre forfrugter
Der er gennemført to forsøg med alm. raj-
græs til frø som forfrugt. Forsøgene er gen-
nemført på samme bedrift. I forsøgene er 
bestemt en optimal kvælstofmængde på 
henholdsvis 1�9 og 157 kg kvælstof pr. ha, 
som er under det normale ved frøgræs som 
forfrugt. Forsøgene i �007 er karakteriseret 
af et meget stort udbytte i det ugødede for-
søgsled og et højt N-min-indhold i jorden 
om foråret. Der er gennemført ét forsøg med 
stigende mængder kvælstof med silomajs 
som forfrugt. I dette forsøg er der bestemt en 
økonomisk optimal kvælstofmængde på 160 
kg kvælstof pr. ha. 

Lejesæd og kvælstof til vinterhvede
I figur 4 er vist udbyttekurver for henholdsvis 
fire forsøg med kvælstof til vinterhvede med 
forfrugt korn uden lejesæd ved høst og syv 
forsøg med en lejesædskarakter på 5 eller der-
over ved høst. Figuren viser, at udbyttet i det 
grundgødede forsøgsled har været lidt større i 
forsøgene med lejesæd. Merudbyttet i forsø-
gene med lejesæd er mindre end i forsøgene 
uden lejesæd. Det kan skyldes lejesæd i sig 
selv, eller at kvælstofforsyningen fra jorden 
er størst i forsøgene, hvor der forekommer le-
jesæd. Det fremgår af udbyttekurven, at der 
ikke er opnået et større udbytte ved at reduce-
re kvælstoftilførslen og dermed reducere leje-
sæden. Omvendt kan man af opgørelsen ikke 
se, om man i kraft af lejesæden er gået glip af 
et merudbytte for en ekstra kvælstoftildeling. 
Umiddelbart tyder figurerne ikke på, at leje-
sæd har været årsag til et stort udbyttetab. Det 
kan skyldes, at lejesæden er kommet relativt 
sent i vækstsæsonen i �007.

Nettoudbytte ved kvælstof til vinterhvede
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protein (op til 12,0 procent) i forsøgene 2007 
med vinterhvede med forfrugt korn.
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Udnyttelse af kvælstof i vinterhvede
Til trods for, at udbyttet i vinterhvede i �007 
har været på et lavt niveau, betyder det høje 
proteinindhold, at kvælstofudnyttelsen har 
været god. I figur 5 er vist optagelsen af kvæl-
stof i �007 sammenlignet med de foregående 
fem år. Kvælstofoptagelsen er næsten lineær 
op til en tilførsel på �00 kg kvælstof pr. ha. 
Marginaloptagelsen er dog kun beregnet i in-
tervallet fra 0 til 150 kg kvælstof pr. ha. I �007 
har marginaloptagelsen i gennemsnit af de 11 
forsøg været 50 procent mod kun �6 procent 
i årene forud. Dertil skal lægges optagelsen i 
halmen, som skønsmæssigt er �0 procent af 
optagelsen i kernen. Den høje marginalopta-
gelse er med til at begrænse risikoen for kvæl-
stoftab.

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 forsøgene er 
der tildelt gylle. Der er tildelt fra �5 til �0 ton 

gylle svarende til en tilførsel fra 56 til 69 kg 
totalkvælstof pr. ha. Gyllen er tildelt mellem 
den 3. april og den 21. april. I fire af de fem 
forsøg er der tildelt svinegylle og i ét forsøg 
kvæggylle. Der er opnået et rentabelt merud-
bytte for at supplere tilførslen af husdyrgød-
ning med helt op til 100 kg kvælstof pr. ha i 
handelsgødning. I forhold til forsøgene i �006 
tyder det på en dårligere effekt af husdyrgød-
ningen.
 Gylleanalyser, data for tildeling mv. frem-
går af Tabelbilaget, tabel N�.

Lejesæd i vinterhvede
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Tabel 5. Stigende mængder kvælstof til vin-
terhvede med husdyrgødning. (N4)

Vinterhvede

�007

Kar. for 
lejesæd 

ved
høst1) 

Procent 
råprotein
 i kerne-
tørstof

Udbytte, 
kg N i 
kerne 
pr. ha 

Udbytte 
og 

merudb.,
hkg kerne 

pr. ha 

Netto- 
mer-

udbytte, 
kr. pr. ha

Antal forsøg 5 5 5 5 5
Grundgødet 1 9,8 86 58,6
50 N 1 10,� 108 1�,� 10,1
7� N 1 10,5 117 15,9 11,7
100 N � 10,8 1�5 18,5 1�,�
LSD 3,9 �,5

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.
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Stigende mængder kvælstof til vinter-
byg
Kvælstofbehovet til vinterbyg med forfrugt 
korn er i gennemsnit af tre forsøg i �007 be-
stemt til 151 kg kvælstof pr. ha uden korrek-
tion af afregningsprisen for proteinindhold. 
Korrigeres afregningsprisen med 1,00 kr. pr. 
hkg pr. procentenhed protein, stiger den op-
timale kvælstofmængde med 1� kg til 16� kg 
kvælstof pr. ha. Kvælstofbehovet i �007 har i 
de tre forsøg været betydeligt under behovet i 
de foregående år. Se tabel 6.

Stigende mængder kvælstof til vinter-
raps
Kvælstofbehovet er i tre forsøg i vinterraps 
bestemt til �0� kg kvælstof pr. ha, det vil sige 
på samme niveau som i forudgående år. Se ta-
bel 7. Kvælstof er udspredt sidst i marts, og i 
et forsøg med delt kvælstoftilførsel er anden 
tildeling sket midt i april. Alle forsøg er gen-
nemført på lerjord på marken uden eftervirk-
ning af husdyrgødning. Alle forsøg i de fore-
gående år er også gennemført på lerjord, og i 
hovedparten af forsøgene anvendes der ikke 
husdyrgødning i sædskiftet. 

Oversigt over forsøg med stigende 
mængder kvælstof
I tabel 8 er vist et sammendrag af ti års forsøg 
i forskellige afgrøder. Hvor der er tilstrække-
ligt mange forsøg, er de opdelt efter forfrugt, 
jordtype og tilførsel af husdyrgødning til for-
søgsarealet i de foregående år. Der er ikke til-
ført husdyrgødning til forsøgsafgrøden.
 I vårbyg er såvel udbyttet ved den optimale 
kvælstofmængde som udbyttet i det grund-
gødede forsøgsled større på JB 5 og 6 end på 
JB 1 til �. Kvælstofbehovet er ikke væsentligt 
forskelligt på de to jordtyper trods udbyttefor-
skellene. Det skyldes, at indholdet af N-min 
ved vækstsæsonens begyndelse er lavest på JB 
1 til �. Det største kvælstofbehov er bestemt på 
JB 7 til 9, hvor udbyttet er størst. Det kan også 
være udtryk for regionale forskelle i kvælstof-
behovet, idet der er en overvægt af forsøg på 
JB 7 til 9 på Lolland-Falster. På samme jord-

Tabel 6. Stigende mængder kvælstof til vinter-
byg. (N5)

Vinterbyg

�00�-
�006 �007

Udb. 
og mer-

udb., 
hkg 

kerne 
pr. ha

Kar. for 
lejesæd 

ved 
høst1)

Procent 
råpro-
tein i 

kerne-
tørstof 

Udbytte,
kg N i 
kerne 
pr. ha 

Udb. 
og mer-

udb., 
hkg 

kerne 
pr. ha 

Netto-
mer-
udb., 
hkg 

kerne 
pr. ha

Forfrugt korn
Antal forsøg 16 3 3 3 3 3
Grundgødet 33,3 0 9,6 �1 23,8
50 N 17,9 0 8,9 50 17,1 1�,9
100 N �0,9 0 10,� 7� �9,1 �5,1
150 N �6,0 0 1�,0 9� ��,� �7,6
�00 N �9,0 0 1�,� 11� ��,7 �7,�
LSD 24,5 14,7

2002-2007 2007
Gns. N-min i rodzonen, 
kg N pr. ha 34 (7-83) 29 (17-35)
Gns. opt. N-mængder, 
kg N pr. ha 179 (142-229) 151(118-205)
Gns. merudb. ved opt., 
hkg pr. ha 39,2 (20,0-52,7) 35,6 (23,9-56,6)
Gns. proteinkorr., optimal 
N-mængder, kg N pr. ha 191 (154-250) 163 (127-223)

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.

Tabel 7. Stigende mængder kvælstof til vinterraps. (N6)

Vinterraps

�00�-�006 �007

Udb. og merudb., 
kg frø pr. ha

Kar. for lejesæd 
ved høst1)

Procent råprotein
i kernetørstof 

Udb. og merudb., 
kg frø pr. ha 

Nettomerudb.,
kg frø pr. ha

Antal forsøg 11 3 3 3 3
Grundgødet 2.582 0 50 2.527  -
50 N 6�6 0 �9 8�1 689
100 N 1.��0 0 �8 1.�06 1.066
150 N 1.�99 0 �7 1.761 1.�1�
�00 N 1.711 0 �6 1.97� 1.516
�50 N 1.759 1 �5 �.1�0 1.556
LSD 385

2002-2006 2007
Gns. N-min i rodzonen, kg N pr. ha 31 (14-58) 16 (11-20)
Gns. opt. N-mængder, kg N pr. ha 197 (100-240) 204 (180-227)
Gns. merudb. ved opt., hkg pr. ha 1.753 (1.069-2.597) 2.080 (1.830-2.367)

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.
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Tabel 8. Optimale kvælstofmængder uden hensyntagen til proteinindholdet, 1998 til 2007

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-til-
førsel,
kg N 
pr. ha

Handelsgødning, kg N pr. ha

0 �0 80 1�0 160

Vårbyg Korn  1-� Nej 15 �5 24,8 11,� �0,� �5,0 �6,� 5�,0 15�
Vårbyg Korn  1-� Ja �� �9 31,1 10,7 17,7 �0,9 �1,� 5�,1 1�9
Vårbyg Korn  5-6 Nej 1� �� 38,6 1�,1 18,6 �1,� �0,5 60,7 1�0
Vårbyg Korn  7-9 Nej 1� �� 35,9 1�,1 ��,� �9,1 ��,9 71,� 17�
Vårbyg Sukkerroer  5-6 Nej 1� �� 37,6 1�,1 ��,0 �6,� �7,8 66,0 1�0
Vårbyg Sukkerroer  7-9 Nej 1� �� 38,6 15,0 �5,5 �0,0 �0,7 70,� 1�8
Vårbyg Kartofler  1-� Nej 1� �1 24,9 15,7 ��,9 �8,� �9,8 57,8 1��
Vårbyg Kløvergræs  1-� Nej �0 �� 45,7 �,7 �,7 1,� 0,1 50,0 ��

Havre Korn  1-� Nej 7 �6 32,5 1�,� 19,� ��,1 �6,0 56,� 119
Havre Korn  1-� Ja 8 �6 37,3 1�,� �0,5 ��,� ��,9 6�,� 111
Havre Korn  5-9  - � 5� 32,6 1�,8 1�,5 1�,� 11,7 �9,0 81

Vinterrug Korn  1-� 7 �1 32,1 11,7 �0,7 �6,� �9,� 6�,9 177

Handelsgødning, kg N pr. ha
0 50 100 150 �00 �50

Vinterhvede Korn  1-� Nej 15 �8 30,0 16,8 �9,� �5,� �8,� �9,8 70,6 190
Vinterhvede Korn  1-� Ja 17 �6 30,6 16,0 �7,� ��,0 �5,1 �6,� 67,5 186
Vinterhvede Korn  5-6 Nej �9 �5 38,6 19,0 ��,0 �1,� ��,0 ��,7 8�,5 19�
Vinterhvede Korn  5-6 ja 19 51 42,1 19,� ��,� �0,9 ��,1 ��,� 86,9 185
Vinterhvede Korn  7-9 Nej �8 �6 40,1 18,1 ��,0 ��,� �6,5 �7,8 88,7 �11
Vinterhvede Korn  7-9 ja 1� �9 40,4 18,6 ��,6 ��,9 �5,6 �5,8 87,7 197
Vinterhvede Raps  1-� Ja 9 �� 48,4 1�,� ��,� �6,8 �6,� �6,1 75,9 1��
Vinterhvede Raps  5-9 Ja 11 �� 55,4 17,5 �5,� �0,7 �0,1 �8,9 87,6 15�
Vinterhvede Bælgsæd  1-� �0 �1 41,0 �0,0 �1,� �6,8 �7,5 �8,� 80,8 167
Vinterhvede Bælgsæd  5-6 8 �� 48,0 18,0 �9,8 �5,� �7,0 �7,0 88,� 176
Vinterhvede Kløvergræs mv.  �-9 � 5� 65,7 1�,6 �1,� ��,8 �0,9 15,� 90,1 1��

Vinterbyg Korn  1-� Ja 1� �9 27,8 15,6 �5,� �9,5 �1,7 59,5 16�
Vinterbyg Korn  5-9 Ja 1� �9 34,8 17,1 �9,� ��,1 �7,� 7�,1 169
Vinterbyg Korn  5-9 Nej 9 �6 32,7 18,0 ��,� �8,9 ��,� 76,� 19�

Triticale Korn  1-� Nej 6 �1 18,2 1�,� �1,9 �6,8 �8,9 �8,� 189
Triticale Korn  1-� Ja 5 �� 21,7 1�,� ��,6 �8,7 �1,9 5�,7 19�
Triticale Korn  5-9 8 �� 29,7 15,7 ��,5 ��,5 �0,� 55,5 1��

Vinterraps1)  5-9 1� �8 25,6 7,1 1�,7 16,0 17,9 18,8 ��,� 197

Udb. og merudb., kg frø pr. ha Kg frø 
pr. ha0 �0 80 1�0 160 �00

Alm. rajgræs 10 458 �15 558 7�8 8�0 8�� 1.�96 161

0 �0 �0 60
Rødsvingel�) 7 996 106 151 ��� 1.1�� �6

100 1�0 160 190
Engrapgræs 8 1.075 90 115 77 1.�1� 1�6

Udb. og merudb., hkg sukker pr. ha Hkg sukker 
pr. ha

Sukkerroer�)  �-7 1� 97,5 ��,� �1,9 ��,� ��,� 1�0 9�

Udb. og merudb., hkg knolde pr. ha Hkg knolde
pr. ha0 50 100 150 �00 �50

Kartofler 1� �1 355 7� 1�� 15� 17� 187 55� ���

Udbytte og merudb., afgrødeenh. pr. ha Afgrøde-
enh. pr. ha0 50 100 150 �00 �50

Silomajs �� 6� 119,5 8,� 1�,� 1�,8 1�,� 1�,� 1��,8 1�1
1) Vinterraps: Efterårstilførsel af kvælstof ikke medregnet.
�) Rødsvingel er tildelt ca. 60 kg N pr. ha om efteråret.
�) Sukkerroer: Kopi fra 2006.
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typer er kvælstofbehovet efter sukkerroer og 
kartofler mindre end efter korn. Udbyttet i 
det grundgødede forsøgsled er langt større ef-
ter kløvergræs end efter andre forfrugter, og 
den optimale kvælstofmængde er beregnet til 
i gennemsnit kun �5 kg kvælstof pr. ha. Det 
skyldes dels eftervirkningen af selve afgrø-
den, dels af den husdyrgødning, der er afsat 
under afgræsning af arealet. I havre er der ved 
samme udbytteniveau bestemt et betydeligt 
mindre kvælstofbehov end i vårbyg.
 I vinterhvede er tendensen den samme som 
i vårbyg. Kvælstofbehovet på JB 1 til � 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 �. I forhold 
til udbytteniveauet er der fundet et stort kvæl-
stofbehov i triticale.
 For kartofler, sukkerroer, alm. rajgræs 
og rødsvingel til frø er vist resultaterne af 
alle forsøg uden opdeling efter forfrugter 
og husdyrgødning i sædskiftet i årene forud 
for afgrøden. I kartofler er der fundet et stort 
kvælstofbehov, mens behovet i sukkerroer 
har været beskedent. I rødsvingel skal det be-
mærkes, at der kun er målt på forårstilførsel 
af kvælstof. De fleste forsøg er 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.

Fastliggende forsøg med stigende 
mængder kvælstof
På fem marker er der siden 1998 gennem-

ført fastliggende forsøg med stigende kvæl-
stofmængder. �007 er tiende år, forsøgene 
er gennemført. Forsøgene gennemføres på 
fem ejendomme, hvoraf de tre er husdyrbrug. 
Forsøgene anlægges i den afgrøde, der er på 
marken. I forsøg med kartofler, majs og suk-
kerroer gødes der efter forsøgsplanen, men af-
grøden høstes ikke forsøgsmæssigt det givne 
år. I �007 er der gennemført forsøg i vinter-
byg, fabrikskartofler, fabriksroer, vinterhvede 
og kløvergræs. Resultaterne af forsøgene i 
vinterbyg og vinterhvede kan ses i Tabelbila-
get, tabel N�0 til N��.
 I Oversigt over Landsforsøgene �006, side 
197 til �01 er en detaljeret opgørelse af de før-
ste ni års resultater. Forsøgene fortsætter.

Prognose for 
kvælstofbehovet 2007
Kvælstofprognosen er en forudsigelse af for-
skellen mellem kvælstofbehovet i det aktuelle 
år og kvælstofbehovet i et normalt år. Kvæl-
stofbehovet beregnes på grundlag af kendskab 
til N-min indholdet i rodzonen om foråret. 
Kvælstofprognosen beregnes som forskellen 
mellem N-min indholdet i det aktuelle år og 
det gennemsnitlige N-min indhold i de for-
udgående 11 år. Prognosen gælder ikke for 
afgrøder med stor kvælstofoptagelse i vinter-
halvåret, fordi N-min indholdet her er lavt, og 
forskellene fra år til år derfor er ubetydelige. 
Prognosen gælder for korn, herunder også 
vintersæd, og forårssåede afgrøder og skal i 
henhold til lovgivningen anvendes, uanset om 
der tilføres husdyrgødning til afgrøden eller 
ej.
 Kvælstofprognosen fastsættes af Plantedi-
rektoratet efter indstilling fra Det Jordbrugs-
videnskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, 
men prognosen udarbejdes af Landscentret, 
Planteproduktion.

Områdeinddeling
Inddelingen af landet i områder er baseret 
på nedbørsmålinger i perioden september til 
marts. Nedbøren i vinteren �006 til �007 er 
sammenlignet med den gennemsnitlige ned-
bør i vintrene 1995/1996 til �005/�006. Den 
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gennemsnitlige nedbørsmængde i vinterperi-
oden i områderne A, B og C i figur 6 har været 
henholdsvis cirka �70, 170 og 60 mm større 
end i referenceperioden 1996 til �006.

Kvælstofprognosen
I �007 er prognosen i lighed med de senere år 
baseret på både målinger og modelberegnin-
ger. Fremgangsmåden er beskrevet i Oversigt 
over Landsforsøgene �00�, side 171. Udvik-
lingen af modellen er sket på grundlag af N-
min målinger og indhentede oplysninger om 
jordtype, dyrknings- og klimaforhold på et 
stort antal marker i KVADRATNETTET si-
den 1987. Resultaterne af N-min målingerne 
og resultaterne af modelberegningerne viser 
samstemmende, at N-min indholdet i foråret 
�007 har været mindre end normalt. Årsagen 
hertil er blandt andet, at den gennemsnitlige 
nedbørsmængde i vinterperioden har været 
væsentligt større end normalt.
 Kvælstofprognosen er i tabel 9 vist for om-
råde A, B og C. Tallene i tabellen gælder for 
grovsandet jord (JB 1 og 3), finsandet jord (JB 

� og �) og lerjord m.m. (JB over �). Progno-
sen viser afvigelser fra det normale behov for 
tilførsel af kvælstof.
 På landsplan viser prognosen en stigning 
i kvælstofbehovet på cirka 7.000 tons kvæl-
stof. Det svarer til en stigning på knap � kg 
kvælstof pr. ha for de knap 1,9 mio. ha, som 
prognosen gælder for.

Gødningstyper

Afprøvning af Sulfammo NPRO 
 gødninger
Resultaterne af tre forsøgsserier med tilfør-
sel af kvælstof i Sulfammo-gødninger med et 
indhold af forbindelsen NPRO i �007 viser, at 
gødningen ikke har bedre effekt end traditio-
nelle kvælstoftyper. Det bekræfter resultater 
af tilsvarende forsøg i �005 og i �006.
 Virkningen af en fransk produceret kvæl-
stofgødning er afprøvet i tre forsøgsserier i 
vinterhvede. Firmaet oplyser, at gødningen, 
udover kvælstof, svovl og eventuelt andre 
næringsstoffer, indeholder en forbindelse, 
betegnet NPRO, der er fremstillet ud fra in-
dolderivater. NPRO indvirker ifølge produ-
centens oplysninger på plantens kvælstofme-
tabolisme, herunder omdannelsen af nitrat til 
organisk kvælstof. NPRO udvindes fra haval-
ger. Firmaet benævner gødningen Sulfammo. 
Kvælstof i Sulfammo-gødninger er dels på 
ammonium-, dels på amidform.

Afprøvning af Sulfammo NPKS  
16-2-7-12 i vinterhvede
Virkningen af Sulfammo NPKS 16-�-7-1� 
er sammenlignet med en traditionel NPKS-

Kvælstofprognosen 2007
Kommuneinddeling

Område B
Område A

Område C

7. marts 2007. 
Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Figur 6. Områdeinddeling til kvælstofprogno-
sen 2007. Opdelingen er baseret på aktuel 
nedbør i perioden september 2006 til februar 
2007, sammenholdt med gennemsnitsned-
børen i perioden for årene 1995/1996 til 
2005/2006. Kvælstofprognosen for område A, 
B og C fremgår af tabel 9.

Tabel 9. Kvælstofprognosen 2007. Prognosen 
angiver afvigelser fra det normale behov for 
tilførsel af kvælstof (kg kvælstof pr. ha). Om-
rådeinddelingen fremgår af figur 6. Progno-
sen gælder for korn og forårssåede afgrøder

Område Grovsand
JB 1 og �

Finsand
JB � og �

Lerjord
JB over �

A 0 5 10
B 0 5 5
C 0 0 5
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gødning af typen 16-�-1�-� m. Mg,B. Kvæl-
stofformen i Sulfammo-gødningen er på am-
monium- og amidform, mens den i den tradi-
tionelle gødning er på ammonium- og nitrat-
form. NPKS gødningstyperne er i slutningen 
af marts tildelt i en mængde svarende til 50 
kg kvælstof pr. ha og færdiggødet sidst i april 
med en NS ��-7 gødning i forsøgsleddene 
med traditionel NPKS-gødning og med kalk-
ammonsalpeter (uden svovl) ved Sulfammo-
gødningen. Forsøgene er gennemført på JB � 
til 6. To af de tre forsøg har korn som forfrugt 
og ét forsøg markært.
 I gennemsnit af de tre forsøg er der opnået 
en stor effekt af kvælstof. De to gødnings-
typer har resulteret i samme merudbytte og 
samme kvælstofoptagelse. Ved tilførsel af 
kalkammonsalpeter som supplement til den 
traditionelle NPKS-gødning er der opnået en 
lidt dårligere kvælstofoptagelse end ved til-
førsel af NS ��-7 som supplerende gødning 
og ved brug af Sulfammo-gødningen ved før-
ste tilførsel. Dette kan skyldes, at der er tilført 
�5 kg svovl mindre end ved NS ��-7.

Afprøvning af Sulfammo NS 23-18 i 
vinterhvede
I tre forsøg er virkningen af Sulfammo NS 
��-18 sammenlignet med en traditionel NS 
��-7 gødning. Sulfammo ��-18 indeholder 8 
procent amidkvælstof og 15 procent ammoni-

umkvælstof samt 18 procent svovl. NS ��-7 
indeholder tilsvarende 1� procent ammoni-
umkvælstof og 1� procent nitratkvælstof samt 
7 procent svovl. Sammenligningen er foreta-
get ved et kvælstofniveau på 150 kg kvælstof 
pr. ha. Forsøgene er gennemført på lerjord 
med vinterhvede som forfrugt. Gødningerne 
er tilført første gang i slutningen af marts og 
anden gang i slutningen af april. Forsøgsplan 
og resultater fremgår af tabel 11.
 Ved sidste tildeling af kvælstof er der til-
delt kalkammonsalpeter i kombination med 
Sulfammo-gødning ved første tildeling. Til 
sammenligning er kalkammonsalpeter tildelt 
i kombination med en traditionel NS ��-7 
gødning. Kvælstofoptagelsen og udbyttet ved 
anvendelse af kalkammonsalpeter ved sidste 
tildeling har både i kombination med Sul-
fammo-gødningen og med traditionel NS-��-
7 gødning resulteret i en lavere kvælstofop-
tagelse. Virkningen af Sulfammo NS ��-18 
adskiller sig ikke signifikant fra virkningen af 
traditionel NS ��-7, udspredt begge gange, el-
ler med NS ��-7 i kombination med kalkam-
monsalpeter.

Afprøvning af Sulfammo NS 23-18 i 
husdyrgødet vinterhvede
Afprøvningen er foretaget i seks forsøg i vin-
terhvede, hvor der er tilført gylle om foråret. 
Grundbehandlingerne i forsøgsserien er nær-

Tabel 10. Afprøvning af Sulfammo NPKS i 
vinterhvede. (N7)

Vinter-
hvede

Første 
gødnings-
tildeling

Anden 
gødnings-
tildeling

Pro-
cent 

råpro-
tein i 

kerne-
tørstof 

Ud-
bytte, 
kg N i 
kerne
pr. ha

Udb.
og mer-

udb., 
hkg 

kerne 
pr. ha 

Primo 
april, 
kg N 
pr. ha

Gød-
nings-
type

Primo 
maj,
kg N
pr. ha

Gød-
nings-
type

2007. 3 forsøg
1. 0  - 0 - 9,1 6� 45,3
�. 50 Trad.1) 0 NS ��-7 9,0 87 19,�
�. 50 Trad.1) 50 NS ��-7 10,0 1�� �7,1
�. 50 Trad.1) 100 NS ��-7 11,0 1�6 ��,5
5. 50 Trad.1) 150 NS ��-7 1�,1 160 ��,�
6. 50 Trad.1) �00 NS ��-7 1�,0 176 �5,�
7. 50 Sulf.�) 100 Kas �7 11,� 1�6 �1,9
8. 50 Trad.1) 100 Kas �7 10,8 1�0 ��,0
LSD 16,1 7,3
LSD ns ns

1) Trad.: NPKS 16-4-12-4 m. Mg,B.
�) Sulf:  Sulfammon NPKS 16-2-7-12.

Tabel 11. Afprøvning af Sulfammo NS 23-18 i 
vinterhvede. (N8)

Vinter-
hvede

Første 
gødnings-
tildeling

Anden 
gødnings-
tildeling

Pro-
cent 

råpro-
tein i 

kerne-
tørstof 

Ud-
bytte, 
kg N i 
kerne
pr. ha

Udb.
og mer-

udb., 
hkg 

kerne 
pr. ha 

Primo 
april, 
kg N 
pr. ha

Gød-
nings-
type

Primo 
maj,
kg N
pr. ha

Gød-
nings-
type

2007. 3 forsøg
1. 0  - 0 - 9,� 61 43,9
�. 50 Trad.1) 0 NS ��-7 9,� 89 19,9
�. 50 Trad.1) 50 NS ��-7 10,� 1�1 �5,9
�. 50 Trad.1) 100 NS ��-7 11,6 1�� �9,5
5. 50 Trad.1) 150 NS ��-7 1�,7 16� �1,8
6. 50 Trad.1) �00 NS ��-7 1�,� 160 ��,�
7. 50 Trad.1) 100 Kas �7 11,0 1�5 �8,�
8. 50 Sulf.�) 100 Kas �7 11,� 1�8 �8,�
LSD (led 4, 7, 8) ns ns

1) Trad.: NS 24-7.
�) Sulfa.: Sulfammon NS 23-18.
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mere omtalt i foregående afsnit. Se tabel 11. 
Virkningen af Sulfammo NS ��-18 er sam-
menlignet med en traditionel NS ��-7 gød-
ning. I figur 7 er vist kvælstofoptagelsen for 
tilførsel af stigende mængder kvælstof i NS 
��-7. Kvælstofoptagelsen er stort set propor-
tional op til tilførsel af 100 kg kvælstof pr. ha. 
Optagelsen af kvælstof i kerne ved tilførsel af 
50 kg kvælstof pr. ha i Sulfammo NS ��-18 
har været lidt lavere end i standardgødnin-
gen.

Placering af kvælstof og fosfor til 
 vinterhvede om efteråret
Der er ikke opnået merudbytte for placering 
af kvælstof eller fosfor ved såning af vinter-
hvede på lerjord.
 Det er velkendt fra vårsæd, at der ofte op-
nås et merudbytte for placering af fosfor ved 
såning. Placering af forskellige gødningstyper 
til vintersæd er tidligere afprøvet i landsforsø-
gene uden at give signifikante merudbytter. I 
2007 er der gennemført fire forsøg med place-
ring af fosfor og kvælstof ved såning af vin-
terhvede. Forsøgene er gennemført på arealer, 
hvor vinterhveden erfaringsvis har svært ved 
at komme i vækst om foråret, og hvor fosfor-
tallene er lave. Forsøgene er alle gennemført 
øst for Storebælt på JB 7. Fosfortallene er lave 
og varierer fra 1,� til �,�. Ved såningen af vin-
terhvede blev der placeret fosfor og kvælstof i 
form af diammoniumfosfat eller ren kvælstof 
i form af svovlsur ammoniak. Effekten af ef-
terårsgødskning med placeret fosfor er sam-
menlignet med udspredning af �0 kg fosfor i 
form af triplefosfat om foråret.
 I gennemsnit af de fire forsøg er der ikke 
opnået merudbytter for tilførsel af fosfor til 
trods for de lave fosfortal. Der er ikke opnået 
merudbytte for at placere kvælstof i form af 
svovlsur ammoniak eller for at placere både 
fosfor og kvælstof i form af diammoniumfos-
fat om efteråret. I to af de fire forsøg er der 
opnået et signifikant merudbytte for at tilføre 
den største fosformængde (50 kg fosfor pr. 
ha), men resultaterne tyder ikke på, at det har 
givet en bedre fosforudnyttelse at tilføre en 
del af denne fosformængde om efteråret. 

Kvælstof til husdyrgødet vinterhvede

y = 0,40 x + 86,8
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Kvælstofoptagelse ved 50 kg 
kvælstof i Sulfammo NS 23-18

Figur 7. Afprøvning af Sulfammo NS 23-18 i 
vinterhvede tilført husdyrgødning. Fem for-
søg 2007. Se Tabelbilaget, tabel N4.

Tabel 12. Placering af diammoniumfosfat og svovlsur ammoniak ved såning af vinterhvede. 
(N9)

Vinterhvede

Fosfor, kg pr. ha Kvælstof,
kg pr. ha

Gødningstype
Procent 

råprotein i 
kernetørstof 

Udbytte,
kg N i kerne

pr. ha

Udb. og 
merudb.,
hkg kerne 

pr. ha Placeret
efterår

Bredspredt 
forår

Placeret
efterår

1. led 0 0 0 - 1�,0 1�0 78,5
�. led 0 �0 0 - 1�,0 1�0 0,1
�. led �0 18 Diamm.fosfat 11,9 1�0 0,�
�. led �0 �0 18 Diamm.fosfat + triplefosfat 1�,0 1�6 �,8
5. led �0 18 Svovlsur amm. + triplefosfat 1�,� 1�5 0,8
LSD ns ns
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Mangan og andre 
mikronæringsstoffer

Mangan
Manganmangel er et stort problem mange 
steder i landet. Det gælder specielt i vinter-
byg og i nogen grad også i vinterhvede, hvor 
manganmangel kan forårsage udvintring, 
men også i forårssåede afgrøder kan man-
ganmangel være et problem. Manganmangel 
forekommer typisk pletvis i marken i områder 
med et for højt reaktionstal i forhold til jord-
typen og i områder med stort humusindhold. 
Dyrkningsjordens indhold af mangan er stort, 
men størstedelen er bundet i tungtopløselige 
forbindelser.
 I �007 er der gennemført forsøg med for-
skelle mellem sorters følsomhed for mangan-
mangel og gødningstypernes indflydelse på 
manganmangel. Desuden er afprøvet sprøjt-
ning med mangan ud fra målinger af afgrø-
dens fluroscens i stedet for en traditionel 
plansprøjtning med mangan. Hovedparten af 
forsøgene er gennemført i Nordjylland, hvor 
nogle arealer er særdeles disponeret for man-
ganmangel.

Forskelle i sorters følsomhed for 
manganmangel
Det er velkendt fra for eksempel Australien, 
at der er stor forskel på følsomheden for man-
ganmangel mellem sorter inden for samme 
art. I landsforsøgene er der gennemført for-
søg med henblik på at afdække forskelle mel-
lem de dyrkede sorter siden �00�. I �007 er 
der gennemført forsøg i vårbyg, vinterbyg og 
vinterhvede. I forsøgene er hver sort afprøvet 
dels ubehandlet, dels ved det antal sprøjtnin-
ger med mangansulfat, som antages at være 
tilstrækkeligt til at sikre afgrødens mangan-
forsyning. Behandlede og ubehandlede par-
celler af samme sort er placeret lige ved siden 
af hinanden.

Vårbygsorters følsomhed for manganmangel
Manganmangel i vårbyg er normalt mindre 
alvorlig end i vinterbyg, fordi den ikke fører 
til udvintring. Alligevel kan det være hen-

sigtsmæssigt at vælge sorter, der er tolerante 
over for manganmangel, for at undgå behovet 
for gentagne sprøjtninger. I �007 er der kun 
gennemført ét forsøg på et areal, hvor der nor-
malt forekommer manganmangel. I forsøget 
indgår fire sorter og fire forskellige behand-
linger med mangan. Der er gennemført inten-
sive målinger af afgrødens manganstatus gen-
nem vækstsæsonen. Forsøgsplan og resultater 
fremgår af tabel 1�.
 I alle fire sorter er der opnået et signi-
fikant merudbytte for udsprøjtning af 2,5 
kg mangansulfat pr. ha to gange. Før første 
sprøjtning er der målt en PEU-værdi på i gen-
nemsnit 69, hvilket indikerer kraftig man-
ganmangel. Derfor er både forsøgsled C og 
D behandlet med 1,5 kg mangansulfat pr. ha 
samtidig, da de efter planen skulle behandles 
ved PEU-værdier under henholdsvis 90 og 
70. Behandlingen med 1,5 kg mangansulfat er 
gentaget i forsøgsled C den 1�. juni. Der er 
opnået et lidt mindre udbytte ved kun at til-

Tabel 13. Behandling af vårbygsorter med 
mangansulfat samt målinger af fluroscens. 
(N10)

Vårbyg

A B C D

Ube-
hand-

let

�,5 kg 
man-
gan-

sulfat d. 
1�. maj 
og d. 

5. juni

1,5 kg 
man-
gan-

sulfat d. 
1�. maj 
og d. 

5. juni

1,5 kg 
man-
gan-

sulfat d. 
1�. maj 

Udbyttte,hkg pr. ha
1. Keops �8,6 5�,6 5�,� 51,�
�. Power ��,6 50,1 �8,1 �6,�
�. Simba �7,� 5�,1 50,� �9,9
�. Scandium �7,5 ��,� �1,8 �9,8
Gns. 44,5 50,0 48,2 46,8

LSD 1 (behandlinger) = 1,2 hkg pr. ha  
LSD 2 (sorter) = 2,5 hkg pr. ha, LSD vekselvirkning ns

Måledato
PEU-værdi målt den

8. maj �5. maj �8. maj1) �. juni �1. juni

Keops, ubehandlet 70 7� 80 7� 86
Keops, behandlet  - 75 80 75 91
Power-, behandlet 70 75 80 78 86
Power, behandlet 7� 78 75 8�
Simba, ubehandlet 68 6� 75 75 8�
Simba, behandlet 65 77 79 79
Scandium, ubehandlet 66 8� 75 50 78
Scandium, behandlet 8� 7� 68 8�
Ubehandlet, gns. 69 76 78 69 8�
Behandlet, gns. 81 77 7� 8�

1) Blade, udtaget d. �8. maj, er “gode” blade.
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føre to gange 1,5 kg mangansulfat sammen-
lignet med to gange �,5 kg mangansulfat pr. 
ha.
 Afgrødens PEU-værdi er målt fem gange 
i vækstsæsonen. Generelt er der målt en lidt 
højere PEU-værdi i behandlede forsøgsled 
end i ubehandlede, men PEU-værdien stiger 
tilsyneladende i nogle perioder, også i ube-
handlet, hvilket kan skyldes en mobilisering 
af jordens mangan på grund af klimatiske om-
stændigheder. Forsøget og PEU-målingerne i 
forsøget er præget af, at der har været tydelige 
striber i agerretningen og således på langs af 
forsøgene, hvor afgrøden i striber på cirka 
�0 cm bredde veksler mellem at stå godt og 
være velforsynet med kvælstof og mangan og 
at stå dårligt og vise tegn på både kvælstof- 
og manganmangel. I en enkelt ubehandlet 
parcel er der den �0. maj målt PEU-værdier i 
�0 blade fra henholdsvis ”gode” og ”dårlige” 
striber. PEU-værdien i dårlige striber har kun 
været �� (+/-16) og i gode striber 81 (+/-8). 
Årsagen til striberne er formodentlig, at gyl-
len er pløjet ned i uens dybde. Hvor afgrøden 
først når kvælstof fra gyllen, sikres afgrødens 
kvælstofforsyning, og samtidig bevirker nitri-
fikationen af gyllens ammoniumkvælstof en 
frigørelse af jordens mangan på en plantetil-
gængelig form.
 Resultaterne af det ene forsøg i �007 be-
kræfter resultaterne fra �00� til �006, der vi-
ser, at der ikke er væsentlige forskelle på vår-
bygsorternes følsomhed for manganmangel.

Vinterbygsorters følsomhed for mangan-
mangel
Siden �00� er der gennemført forsøg med 
vinterbygsorters modtagelighed for mangan-
mangel. Resultaterne fra �00� til �006 viste, 
at der var store forskelle i merudbyttet for 
udsprøjtning af mangansulfat mellem de en-
kelte sorter, men at resultaterne ikke var kon-
sistente mellem de enkelte år. I �007 er der 
gennemført to forsøg i Nordjylland på arealer, 
der er stærkt disponerede for manganmangel. 
Forsøgsplan og resultater fremgår af tabel 1�.
 I ét af de to forsøg blev der i november 
konstateret så kraftig manganmangel, at der 
ekstraordinært i hele forsøget blev udsprøj-
tet 0,� kg mangansulfat, også de forsøgsled, 
der var planlagt som ubehandlede. En stribe 
på 1,5 meter på tværs af alle parceller forblev 
dog helt ubehandlet. Målinger med mangan-
tester efter udsprøjtning af de ekstra 0,� kg 
mangansulfat pr. ha hævede PEU-værdien til 
86 i forsøgsleddene, der tidligere var behand-
let med to gange �,5 kg mangansulfat, mens 
der i helt ubehandlede forsøgsled blev målt 
en værdi på 5� ved tilførsel af 0,� kg mangan-
sulfat 59. I dette forsøg er udbyttet i alle sorter 
meget lille i de forsøgsled, der kun er tilført 
0,� kg mangansulfat pr. ha (fra 1,1 til 17,5 
hkg pr. ha). Udbyttet i de fuldt behandlede 
forsøgsled er også utilfredsstillende (��,6 til 
��,0 hkg), hvilket sandsynligvis skyldes, at 
udbyttet også her har været begrænset af man-
ganmangel om efteråret.

Tabel 14. Udbytte og merudbytte for udsprøjtning af mangan i vinterbygsorter. (N11)

Vinterbyg

Manganmangel og overvintring Ingen mangansulfat1) � x �,5 kg mangansulfat 
efterår og � x  forår Merudb. for 

mangan-
sulfat,

hkg kerne
pr. ha

Mangan-
mangel 

november, 
ubehandet�)

Pct. 
overlevende 
planter forår, 
ubehandlet 

Pct. 
overlevende 
planter forår, 

behandlet 

Mangan-
mangel 
april�)

Udbytte,
hkg kerne

pr. ha 

Mangan-
mangel 
april�)

Udbytte,
hkg kerne

pr. ha 

2007. 2 forsøg
1. Blanding, vinterbyg�) � 1� 96 6 �0,� � �5,9 �5,5
�. Himalaya 5 19 100 5 �6,5 1 �6,� 19,9
�.  Lonni 5 �1 100 5 �5,� 1 �8,� 1�,0
�. Amarena 6 �7 100 6 ��,� � ��,� �1,0
5. Carola 5 18 100 6 19,5 � ��,� ��,7
6. Antonia 7 8 6� 7 1�,� � ��,0 �9,8
7. Tamanien 5 �� 100 5 �5,5 1 5�,9 17,�
8.  Chess 6 19 9� 6 �1,9 � �0,9 19,0
LSD 1 (mangansulfat) 4,3
LSD 2 (sorter) 8,6 8,6

1) Ét af de to forsøg er behandlet med 0,� kg mangansulfat + klæbemiddel 15/11.
�) Skala 0-10, 10 = kraftig manganmangel.
�) Himalaya, Chess, Dolly, Jepardy. 
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I alle sorter er der opnået store merudbytter 
for behandling med mangan.
 Sorten Lonni har i gennemsnit af de to 
forsøg givet et betydeligt lavere merudbytte 
for behandling med mangansulfat end de øv-
rige sorter. Tilsvarende resultat blev opnået i 
�006.
 En oversigt over flere års resultater med 
mangan til vinterbygsorter er vist i tabel 15. 
For hvert år er vist forskellen i udbyttet mel-
lem sorten Carola, behandlet med mangan, og 
udbyttet i ubehandlet i den aktuelle sort. Hvis 
det forudsættes, at alle sorter har samme ud-
byttepotentiale, udtrykker denne forskel det 
potentielle merudbytte for manganbehandling 
af sorten.
 Carola har tidligere været betragtet som 
tolerant over for manganmangel. I de sidste 
to år er der imidlertid opnået merudbytter for 
udsprøjtning af mangansulfat i samme størrel-
sesorden som i de fleste andre sorter. I 2006 
og �007 har sorten Lonni vist sig mest tole-
rant over for manganmangel. I �007 har også 
sorten Tasmanien vist sig relativt tolerant. 
Sorten Antonia har i alle år været med som 
en form for referencesort, fordi den er meget 
følsom for manganmangel.

Resumé og konklusioner
Seks års forsøg med vinterbygsorter med og 
uden behandling med mangansulfat har vist,
•  at der i det enkelte år mellem sorterne er 

store forskelle på følsomheden for mangan-
mangel,

•  at relationen mellem sorternes følsomhed 
mellem årene ikke er konstant,

•  at sorten Lonni i �006 og �007 har vist sig 
meget tolerant over for manganmangel,

•  at selv sorter, der har vist sig tolerante, kan 
være følsomme i nogle år og derfor skal 
behandles med mangan på marker, der er 
disponeret for manganmangel.

Vinterhvedesorters følsomhed for 
manganmangel
Der er gennemført to forsøg med sorter af 
vinterhvede med og uden tilførsel af mangan. 
Formålet er at undersøge, om der ligesom i 
vinterbyg er forskelle mellem sorternes føl-
somhed for manganmangel. Begge forsøg er 

Tabel 15. Potentielt merudbytte for behand-
ling af vinterbygsorter med mangan 2002 til 
2007

Vinterbyg

Potentielt merudbytte for behandling 
med mangansulfat1)

�00� �00� �00� �005 �006 �007

Antal forsøg 1 2 3 3 � 2
Carola 1,� 6,� 8,9 �,5 1�,� ��,7
Blanding�) 1�,� 6,� 11,7 6,8 11,0 ��,8
Antonia �5,� 10,1 ��,7 ��,8 ��,5 �0,0
Himalaya 11,7 6,8 1�,� 17,6
Chess 16,7 �,� 1�,0 ��,�
Lonni -0,� 8,8
Amarena 1�,8 �1,9
Tasmanien 8,7
Vanessa 10,1 5,� 15,6 10,1 1�,7
Escape 7,5 1�,7 7,� 19,8
Nobilia 15,7
Ludo 11,� 5,� 18,� 11,6
Cleopatra 10,� 18,1 1�,7

1)  Beregnet som forskellen mellem udbyttet i Carola behandlet med 
mangansulfat og udbyttet i ubehandlet af den aktuelle sort.

�)  Jeopardy, Chess, Dolly, Himalaya

Tabel 16. Sortsforskelle i vinterhvede i føl-
somhed for manganmangel. (N12)

Vinter-
hvede

Ingen mangansulfat
� x �,5 kg mangan-
sulfat efterår og � x 
mangansulfat forår

Mer-
udbytte 

for 
mangan-

sulfat,
hkg kerne

pr. ha

Mangan-
mangel 
primo 
maj1)

Udbytte,
hkg kerne

pr. ha 

Mangan-
mangel 

ult. april1)

Udbytte,
hkg kerne

pr. ha 

2007. 1 forsøg med meget kraftig manganmangel
1. Blanding�) 10 �
�. Ambition 10 �6,5 � 6�,0 �7,5
�. Audi 10 �5,� � 6�,� �7,�
�. Robigus 10 15,1 5 55,� �0,�
5. Smuggler 10 10,9 6 ��,� �1,�
6. Opus 10 �
7. Frument 9 �6,7 5 5�,� �6,7
8. Skalmeje 10 18,0 5 �6,� �8,�
9. Antonia 10 0,0 5 �0,� �0,�
LSD 1 (mangansulfat) = ns; LSD 2 (sorter) = 5,8;  
LSD 3 (vekselvirkning sorter x mangansulfat) = 5,2

2007. 1 forsøg med kraftig manganmangel
1. Blanding�) � 60,7 1 70,� 9,7
�. Ambition � 59,6 1 7�,5 1�,9
�. Audi � 65,� 1 76,8 11,5
�. Robigus � 61,7 1 75,0 1�,�
5. Smuggler 5 66,6 � 77,7 11,1
6. Opus � 6�,1 1 71,7 7,6
7. Frument � 6�,� � 7�,� 9,0
8. Skalmeje � 55,8 � 71,� 15,5
9. Antonia 9 1�,8 � 61,� �6,�
LSD 1 (mangansulfat) = 1,5; LSD 2 (sorter) = 9,5;  
LSD 3 (vekselvirkning sorter x mangansulfat) = 5,1

1) Skala 0-10, 10 = kraftig manganmangel.
�) Solist, Skalmeje, Ambition, Frument.
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gennemført i Nordjylland på sandjord med 
forfrugt vinterraps. Behandlingen har bestået 
af �,5 kg mangansulfat tilsat sprede-klæbe-
middel, udsprøjtet to gange efterår og tre 
gange forår.
 Forsøgsplanen og resultatet fremgår af ta-
bel 16.
 I det ene af de to forsøg har der været sær-
deles kraftig manganmangel. Udbyttet er i 
dette forsøg i alle sorter meget lille i det ube-
handlede forsøgsled. Sorternes udbytte i det 
behandlede forsøgsled tyder på, at de fem 
manganbehandlinger ikke i alle sorter har 
været i stand til at afhjælpe manganmang-
len. Sorterne Smugler, Skalmeje, Robigus og 
Frument klarer sig betydeligt dårligere over 
for sorterne Ambition og Audi i forhold til, 
hvad de normalt gør i sortsforsøg uden man-
ganmangel. I det andet forsøg, hvor mangan-
mangel har været mere moderat, ligger disse 
sorter på linje med Ambition og Audi.

Afhjælpning af manganmangel med 
forsurende gødninger
Manganmangel i vintersæd forebygges og 
afhjælpes normalt ved udsprøjtning af man-
ganholdige midler om efteråret. I �006 blev 
der i to forsøg opnået bemærkelsesværdigt 
gode resultater med at forebygge mangan-
mangel ved placering af svovlsur ammoniak 
samtidig med såning af vinterbyg (Oversigt 
over Landsforsøgene �006, side �1�). I �007 

er forsøgene fortsat efter den forsøgsplan, der 
fremgår af tabel 17. Hele forsøget er sprøjtet 
med mangansulfat 19. februar og �6. marts.
 Tilgængeligheden af mangan i jorden er 
stærkt afhængig af pH. Ved tilførsel af ammo-
niumkvælstof forsures jorden, fordi ammo-
nium nitrificeres til nitrat, og på denne måde 
øges tilgængeligheden af mangan. Ved at pla-
cere gødningen frem for at bredsprede den er 
der en længerevarende og kraftigere effekt af 
denne forsuring. Tilførsel af næringsstoffer i 
sig selv kan forebygge manganmangel, hvis 
plantens udvikling, herunder navnlig rodud-
vikling, forbedres. Tilførsel af mangansulfat 
udstrøet på jorden virker langt dårligere end 
mangan udsprøjtet på afgrøden, fordi det til-
førte mangan i jorden hurtigt oxideres og gø-
res utilgængeligt. Ved at iblande mangan i en 
ammoniumholdig gødning er hypotesen, at 
mangan gøres mere tilgængeligt på grund af 
det sure miljø omkring gødningskornene.
 Begge forsøg er gennemført i Nordjyl-
land på arealer, der er stærkt disponerede for 
manganmangel. I forsøg 001 har der været 
ekstremt kraftig manganmangel med total ud-
vintring til følge i det ubehandlede forsøgs-
led. Standardbehandling med to sprøjtninger 
med mangansulfat om efteråret har haft me-
get ringe effekt. Placering af �0 kg kvælstof 
i svovlsur ammoniak har resulteret i et stort 
merudbytte. Samme kvælstofmængde, men 
bredspredt før såning, har ligeledes givet et 

Tabel 17. Virkning af forskellige gødninger på manganmangel ved placering ved såning af 
vinterbyg. (N13)

Vinterbyg

Kg næringsstof tilført efterår Manganmangel1) Overvintring,
pct. planter

Udbytte,
hkg kerne pr. ha

Kvæl-
stof,

kg pr. ha

Mangan 
udspr., 

gram pr. 
ha

Mangan 
placeret, 
gram pr. 

ha

Fs. 001 
Meget 
stærk 

mangan-
mangel

Fs. 00� 
Stærk 

mangan-
mangel

Fs. 001 
Meget 
stærk 

mangan-
mangel

Fs. 00� 
Stærk 

mangan-
mangel

Fs. 001 
Meget 
stærk 

mangan-
mangel

Fs. 00� 
Stærk 

mangan-
mangel

2007
1. Ubehandlet efterår 0 0 0 10 � 0 �0 0,7 50,5
�. � x �,5 kg mn.sulfat efterår 0 1.600 0 � 1 9 100 1,0 60,9
�. Svovlsur amm. plac. efterår �0 0 0 0 1 �8 95 �6,5 6�,�
�. Svovlsur amm. bredspredt efterår �0 0 0 9 1 1� 88 16,� 61,9
5. Svovlsur amm. plac. efterår 15 0 0 7 1 � 95 6,0 60,1
6. Svovlsur amm. plac. efterår +  Mn 15 0 1.900 � 1 9 100 9,0 6�,0
7. Svovlsur amm. plac. efterår + Mn 15 0 �.800 � 1 �� 100 ��,� 61,0
8. Mangangødn., plac. efterår � 0 1.900 9 1 1 85 �,� 60,�
9. � x �,5 kg mn.sulfat efterår svovlsur 

ammoniak plac. efterår �0 1.600 0 0 1 �9 100 �8,� 6�,5
LSD 1 6,7 5,7

1) Skala 0-10, 10 = kraftig manganmangel.
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betydeligt merudbytte, men signifikant min-
dre end ved placeret gødning. Placering af 
15 kg kvælstof i svovlsur ammoniak har ikke 
været tilstrækkeligt. Tilsætning af mangan til 
gødningen har forbedret overvintringen og 
udbyttet signifikant, og der er en tydelig ef-
fekt af at øge manganmængden fra 1.900 til 
�.800 gram pr. ha.
 I ingen af forsøgsleddene i forsøg 001 er 
der opnået et tilfredsstillende udbytte.
 I forsøg 00� er der anvendt manganbejdset 
udsæd, og merudbytterne for tilførsel af man-
gan er meget mindre end i forsøg 001. Normalt 
er bejdsning med manganholdige midler ikke 
tilstrækkeligt til at sikre planternes mangan-
forsyning, og der er også i dette forsøg opnået 
et betydeligt merudbytte for tilførsel af man-
gan, men der er ikke opnået nogen signifikant 
forskel mellem de enkelte forsøgsbehandlin-
ger. Der er således opnået samme merudbytte 
for at placere gødning i form af svovlsur am-
moniak og manganholdig gødning som for ud-
sprøjtning af mangansulfat.

Placering af svovlsur ammoniak 2006 
til 2007
I gennemsnit af fire forsøg i 2006 til 2007 er 
der opnået en særdeles god effekt af placering 
af �0 kg kvælstof i svovlsur ammoniak ved 
såning af vinterbyg. Se tabel 18. Resultater-
ne tyder på, at denne effekt alene er knyttet 
til gødningens forsurende effekt og ikke til 
kvælstofeffekten generelt. I beregning af net-
tomerudbyttet er der regnet med en merpris 
for placering af gødning på 100 kr. pr. ha, og 
der er anslået et udbyttetab på � hkg pr. ha ved 
at flytte 30 kg kvælstof pr. ha af kvælstofkvo-
ten til vinterbyg fra forår til efterår, idet der 
indregnes en vis vekselvirkning mellem kvæl-
stof tildelt om efteråret og om foråret. Vurde-
ret ud fra de fire forsøg vil en placering af 30 
kg kvælstof i svovlsur ammoniak være et godt 
alternativ til udsprøjtning af mangansulfat om 
efteråret på arealer med meget stærk mangan-
mangel.
 Yderligere forsøg skal afdække, hvordan 
man kan optimere tilførsel eller placering af 
manganholdige, forsurende gødninger om 
efteråret, eventuelt kombineret med udsprøjt-
ning af manganholdige midler.

Behandling mod manganmangel ud 
fra fluorescensmålinger
I flere af ovenstående forsøgsserier er vist re-
sultater af fluorescensmålinger i form af en 
PEU-værdi. Det er en metode til at diagnosti-
cere manganmangel, der er udviklet på KU-
LIFE (daværende Landbohøjskolen). Målin-
gen foretages med et apparat (her benævnt 
mangantester), der er patenteret og kommer-
cielt tilgængeligt. Det anvendes allerede på 
en række planteavlskontorer. Den målte PEU-
værdi udtrykker plantens fotosynteseaktivitet, 
der meget hurtigt påvirkes af en utilstrækkelig 
manganforsyning. Metoden er nærmere be-
skrevet i Oversigt over Landsforsøgene �006, 
side �18.
 Metoden har været anvendt i en række 
landsforsøg i �007 med henblik på at af-
dække sammenhængen mellem den målte 
PEU-værdi og merudbyttet for en behandling 
med mangan. Samtidig opnås erfaringer med, 
hvordan målingerne kan udnyttes i det prakti-
ske landbrug. I tabel 19 er vist et sammendrag 
af de forsøg, hvor der er foretaget målinger af 
PEU-værdien, og samtidig er der målt merud-
bytte for behandling med mangan.
 I vejledningen til mangantesteren angives, 
at ved en PEU-værdi på over 90 er der ikke 
manganmangel, fra 75 til 90 er der svag man-
ganmangel, fra 60 til 75 stærk manganmangel 
og fra �0 til 60 meget stærk manganmangel. 
 I to forsøg i vinterbyg (PEU 80 og 8�) og 
i ét forsøg i vinterhvede (PEU 9�) er der om 
foråret målt en PEU-værdi lige under angi-
velsen for en tilstrækkelig manganstatus i 
afgrøden. I disse forsøg er der ikke konstate-
ret signifikante merudbytter for udsprøjtning 

Tabel 18. Placering af svovlsur ammoniak 
ved såning af vinterbyg

Vinterbyg

Udb.og merudb., 
hkg kerne pr. ha

Nettomerudbytte, 
hkg kerne pr. ha

Stærk 
mangan-
mangel

Meget 
stærk 

mangan-
mangel

Stærk 
mangan-
mangel

Meget 
stærk 

mangan-
mangel

2007. Antal forsøg 2 2 2 2
1. Ubehandlet, efterår 37,1 0,4  -  -
�. � x �,5 kg mn.sulfat efterår 11,7 18,0 10,� 16,6
�. �0 kg N i svovlsur amm. 

plac. efterår 17,� �8,7 1�,0 ��,�
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af mangan. I ét forsøg i vinterbyg (PEU 5�) 
blev der i november �006 målt en særdeles 
lav PEU-værdi i det ubehandlede forsøgsled, 
og selv i et forsøgsled tilført mangansulfat to 
gange var PEU-værdien stadig lav (PEU 75), 
men dog betydeligt højere end i det ubehand-
lede. Manganmanglen resulterede i, at afgrø-
den i de ubehandlede forsøgsled næsten totalt 
udvintrede, og selv i det behandlede forsøgs-
led blev der ikke opnået et tilfredsstillende 
udbytte. I et tilsvarende forsøg blev der målt 
en højere PEU-værdi (7�), men dog stadig lav. 
Behandlingen med mangan har hævet PEU-
værdien til et tilfredsstillende niveau. I forsø-
get er der opnået et betydeligt større udbytte 
i det ubehandlede forsøgsled end det tilsva-
rende forsøg med lav PEU-værdi. Der er dog 
stadig opnået et særdeles stort merudbytte for 
behandling med mangan. I to forsøg i vinter-
hvede er PEU-værdien først målt om foråret i 
forsøgsled, der er henholdsvis ubehandlet og 
behandlet med mangansulfat to gange om ef-
teråret. I det første forsøg er der målt en PEU-
værdi på 7� i det ubehandlede forsøgsled om 
foråret mod 8� i det behandlede forsøgsled. I 
det andet forsøg er målt en høj PEU-værdi om 
foråret i såvel ubehandlet som i behandlede 
forsøgsled. Der er opnået et betydeligt merud-
bytte for behandling med mangan i begge for-
søg, men det kan skyldes en lav PEU-værdi 
om efteråret. I forsøget i vårbyg er der lige-
ledes målt en lav PEU-værdi (69), og her er 

der også opnået et signifikant merudbytte for 
udsprøjtning af mangansulfat.
 Resultaterne af brug af mangantester til at 
fastlægge plantens manganstatus tyder på, at 
målingen kan anvendes til at forudsige beho-
vet for tilførsel af mangan. Grundlaget er dog 

Tabel 19. Oversigt over forsøg med målinger af PEU-værdi (fluorescens) og bestemmelse af 
merudbytte for behandling med mangansulfat

Afgrøde Forsøgsnr. og
lb.nr

PEU-måling
Første PEU-måling 

efter behandling med 
mangansulfat

Anden PEU-måling 
efter behandling med 

mangansulfat

Udbytte, 
ube-

handlet, 
hkg pr. 

ha

Mer-
udbytte 
for be-

handling, 
hkg pr. 

ha

Antal 
behand-
linger

Dato Værdi Dato Ube-
handl. Behandl. Dato Ube-

handl. Behandl.

Vinterbyg 07-01�-07-07 1�/0�/07 80 �6/0�/07 8� 88 18/05/07 91 90 7�,0 01)  1-�
Vinterhvede 07-0�6-07-07 1�/0�/07 9� 16/0�/07 9� 9� 18/05/07 9� 91 6�,9 1,��) �
Vinterbyg 07-010-07-07 ��/0�/07 8� 0�/0�/07 80 8� 18/0�/07 80 8� 5�,� 0,81)

Vinterbyg 07-005-07-07-001 ��/11/06 5� 75 �0/0�/07 65 86 �,8 �8,8�) 6
Vinterbyg 07-005-07-07-00� ��/11/06 7� 87 �0/0�/07 91 �5,� �1,1�) 6
Vinterhvede 07-001-07-07-001 �0/0�/07 7� 8� �6,5 �7,5�)

Vinterhvede 07-001-07-07-00� �0/0�/07 81 89 59,6 1�,9�)

Vinterhvede 07-0�7-07-07-001 06/05/07 91 16/05/07 91 89,8 -0,�
Vårbyg 07-0��-07-07 08/05/07 69 �0/05/07 76 81 0�/06/07 69 7� ��,5 5,55) �

1)  Der er målt merudbytte for 5 strategier med udsprøjtning af mangansulfat med et merudbytte fra -�,9 til +5,� hkg pr. ha, men ikke 
signifikant udslag.

�) Merudbytte ikke signifikant.
�) PEU-målinger i november udført i sorten Carola. Målingen i april udført i sorten Himalay. Udbytte og merudbytte er fra sorten Carola.
�) Målinger foretaget i sorten Ambition. Merudbyttet for mangan er for såvel to efterårs- og tre forårssprøjtninger.
5) Stor variation i PEU indenfor parceller, formodentlig på grund af uens nedpløjning af gylle.

Med apparatet NN-easy-55 (mangantes-
ter) fra firmaet NutriNostica kan plantens 
manganstatus bestemmes hurtigt, enkelt og 
sikkert. Før målingerne foretages, skal må-
lepunktet på bladene mørklægges 25 minut-
ter. Metoden bygger på, at fotosynteaktivi-
teten og dermed udsendelsen af fluorescens 
er påvirket af plantens manganstatus. Flere 
planteavlskontorer har allerede anskaffet må-
leinstrumentet. (Foto: Torkild S. Birkmose, 
Landscentret, Planteproduktion).
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ikke sikkert nok til at fastlægge den præcise 
sammenhæng mellem en PEU-måling og be-
hovet for behandling.

Leader MnZn til afhjælpning af man-
ganmangel i vinterbyg
Der er gennemført et forsøg med udsprøjtning 
af Leader MnZn sammen med mangansulfat 
i vinterbyg. Se Tabelbilaget, tabel N�7. For-
søget er anlagt på et areal, hvor der normalt 
forekommer kraftig manganmangel. Før for-
søgets er anlagt, er afgrødens manganstatus 
målt. Den målte PEU-værdi på 8� tyder på 
svag manganmangel. Udsprøjtning af �,5 kg 
mangansulfat ��. marts og �. april har ikke 
resulteret i merudbytter. Før anden sprøjtning 
den �. april er der målt en PEU-værdi på 80 
i ubehandlet og 8� i behandlede forsøgsled. 
Måling af PEU-værdien igen den 18. april har 
vist samme værdier. Den visuelle bedømmel-
se viser svag manganmangel. Udsprøjtning af 
�,0 liter Leader MnZn sammen med �,5 kg 
mangansulfat ved første sprøjtning den ��. 
marts har ikke resulteret i merudbytte eller 
forbedret afgrødens manganstatus mere end 
ved udsprøjtning af mangansulfat alene. Lea-
der MnZn indeholder 61 gram mangan og �� 
gram zink pr. liter. Men effekten af produktet 
angives mere at bestå i, at indholdet af glycin 
betain skal forbedre optagelsen af mikronæ-
ringsstoffer end tilførslen af mikronærings-
stoffer i sig selv.

Leader Vital til vinterhvede
I tre forsøg i vinterhvede er afprøvet produk-
tet Leader Vital udsprøjtet i vækststadium �� 
i begyndelsen af maj. Leader Vital indehol-
der en række makro- og mikronæringsstoffer, 
men i så lave koncentrationer, at det næppe 
i sig selv har nogen betydning for afgrødens 
næringsstofforsyning. Produktets indhold 
af glycin betain og af IPA hævdes at kunne 
forbedre afgrødens næringsstofoptagelse og 
–udnyttelse generelt og dermed virke som en 
vækstfremmer.
 I forsøgene er der ikke opnået positiv effekt 
på udbyttet ved udsprøjtning af Leader Vital. 
Derimod er der opnået en beskeden stigning i 
proteinprocenten, der går igen i alle tre enkelt-
forsøg. Leader Vital blev tilsvarende afprøvet 

i fem forsøg i vinterhvede i �006. Her blev der 
ikke opnået merudbytte, og proteinprocenten 
var upåvirket af behandlingen.

Mikronæringsstoffer til vinterhvede
Tilførsel af en mikronæringsstofblanding af 
typen Nutrimix suppleret med bor og mangan 
har i gennemsnit af fire forsøg ikke resulteret 
i et merudbytte.
 I de senere år er der gennemført flere for-
søgsserier med mikronæringsstoffer til vinter-
hvede. I �007 er afprøvet en blanding af 0,5 
kg Nutrimix + 0,5 kg Solubor + 1 kg mangan-
sulfat pr. ha, tilført i vækststadium ��, og 0,5 
kg Nutrimix + 0,5 kg Solubor, tilført i vækst-
stadium 51. Alle forsøg er placeret på lerjord. 
Resultatet af forsøgene fremgår af tabel �1.

Mikronæringsstoffer til vinterhvede på lav-
bundsjord
I de foregående år er der gennemført en om-
fattende forsøgsserie med mikronærings-
stoffer til korn. Resultaterne af disse forsøg 

Tabel 20. Afprøvning af Leader Vital i vinter-
hvede. (N7) 

Vinterhvede
Udbytte kg 
kvælstof i 

kerne pr. ha

Pct. rå-
protein i 
kerne-
tørstof

Udbytte og 
merudb.,
hkg kerne 

pr. ha

2007. 3 forsøg
Grundgødet 1�6 11,0 88,8
�,0 l Leader Vital1) st. �� 1�8 11,� -1,�
LSD ns ns

2006. 5  forsøg 
Grundgødet 15� 11,7 87,4
�,0 l Leader Vital1) st. �9 1�9 11,6 -1,1
LSD ns

1)  Leader Vital indeholder pr. liter: 104 g N, 25 g P, 40 g K, 0,2 g  
Cu, 0,58 g  Zn, 0,�� g Fe, 0,58 g B, 0,11 g Mo + glycin betain + 
IPA.

Tabel 21. Mikronæringsstoffer til vinter-
hvede. (N9)

Vinterhvede

Udbytte og 
merudb., 
hkg kerne 

pr. ha

4 forsøg 2007
1. Grundgødet 79,3
�. 0,5 kg Nutrimix1) + 0,5 kg Solubor + 1 kg 

mangansulfat st. ��, 0,5 kg Nutrimix1) + 0,5 kg 
Solubor st. 51 1,�

LSD ns
1)  Nutrimix indeholder �0 g kobber, �0 g mangan og �0 g zink pr. 

kg.
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tyder ikke på, at der er et generelt problem 
med mangel på mikronæringsstoffer. Det 
er imidlertid velkendt, at jorder med et højt 
indhold af humus kan kompleksbinde mikro-
næringsstoffer som kobber og zink samt være 
disponeret for manganmangel. I �007 er der 
gennemført to forsøg med mikronærings-
stoffer til vinterhvede efter den forsøgsplan, 
der fremgår af tabel ��. Ved anlæg af forsø-
get er der udtaget en jordprøve, og før anden 
sprøjtning i vækststadium �7 er der udtaget 

en planteprøve (sidste fuldtudviklede blad) i 
det ubehandlede forsøgsled samt i forsøgsled-
det, hvor blandingen af mikronæringsstoffer 
er udsprøjtet. Mikronæringsstoffer er blevet 
udsprøjtet i vækststadium �� (cirka 1. maj) og 
i vækststadium �7 (cirka �0. maj).
 I tabel �� er for hver analyseparameter be-
mærket, hvordan indholdet skal tolkes. I forsøg 
nr. 001 er reaktionstallet meget højt i forhold 
til jordtypen. I begge forsøg er såvel magnesi-
um- som kobbertal højt. Magnesiumindholdet 
i planterne er lavt i begge forsøg, mens kob-
berindholdet i forsøg 001 er meget lavt.
 Det er karakteristisk, at kobberindholdet i 
afgrøden på en sådan jordtype kan være lavt, 
selv om indholdet i jorden, udtrykt ved kob-
bertallet, er højt. Det er også karakteristisk, at 
magnesiumindholdet i begge forsøg er lavt. 
Det var også tilfældet i det mikronærings-
stofprojekt, som blev gennemført i �005 og 
�006. Begge forsøg kvitterer for udsprøjtning 
af zink og kobber, men merudbytterne er ikke 
signifikante.

Andre forsøg med mikronærings-
stoffer
Der er gennemført forskellige forsøg med mi-
kronæringsstoffer efter egne forsøgsplaner. 
 Landbrugs Rådgivning Østjylland har i 
flere forsøgsplaner tilføjet forsøgsled med 
afprøvning af forskellige mikronæringsstof-
blandinger.
 I ét forsøg i vinterraps (�700�0707-001) er 
afprøvet forskellige udsprøjtningstidspunkter 

Tabel 22. Mikronæringstoffer til vinterhvede på jord med højt indhold af humus. (N14)

Næringsstof

Tilførsel i kg pr. ha Tilførsel i gram pr. ha Fs. 001 Fs. 00�

Magne-
sium Svovl Kobber Mangan Zink Jern Bor Molyb-

dæn
Udb. og 
merudb., 
hkg pr. 

ha

Udb. og 
merudb., 
hkg pr. 

haBetegnelse Mg S Cu Mn Zn Fe B Mo 

1. Ubehandlet 89,8 62
�. � x 0,65 kg kobberoxydklorid 650 �,1 �,9
�. � x 0,5 l Zintrac 700 �,1 �,1
�. � x 10 kg Epso Combitop 1,6 �,6 �00 600 �00 0,7 1,�
5. � x 1,5 kg jernsulfat 600 0,7 1,8
6. � x 0,15 kg Solubor 1�0 �,0 0,9
7. � x � kg mangansulfat 1�80 -0,� �,0
8. � x mikronæringsstofbl.1) 650 700 600 1�0 0,� -0,1
9. � x 0,5 kg Nutrizix + 0,15 Solubor 0 60 80 60 1�0 �,1 1,�
LSD ns ns
Bortførsel i vinterhvede pr. ha 15 18 �8 ��� ��6 1.�9� �0 �

1) Mikronæringsstofblanding: 0,65 liter kobberoxyklorid + 0,5 liter Zintrac + 1,5 kg jernsulfat + 0,15 kg Solubor pr. ha.

Tabel 23. Analyseresultater for jord- og plan-
teprøver i to forsøg med mikronæringsstoffer 
til vinterhvede på humusjord

Analyse

Analyseresultat

Fs. 001 Fs. 00�

Analyse Niveau Analyse Niveau

Jordanlayser
Ler, pct 16 8
Humus, pct 9 8
Reaktionsal 7,� M.højt 5,� Middel
Fosfortal �,8 Middel �,� Midel
Kaliumtal 17,5 Højt 11,� Middel
Magnesiumtal 10,1 Middel 1�,5 Højt
Kobbertal 6,1 Højt 6,1 Højt

Planteanalyser
Kvælstof Pct. �,�8 Højt �,95 Middel
Fosfor Pct. 0,�� Middel 0,�� Middel
Kalium Pct. �,06 Middel �,�� Middel
Calcium Pct. 0,�� Middel 0,�8 Lavt
Magnesium Pct. 0,1 Lavt 0,09 M.lavt
Jern ppm 105 M.højt 111 M.højt
Mangan ppm �0 Middel �8 Middel
Bor ppm �,� Middel 6,7 M.højt
Kobber ppm �,8 M.lavt 6,� Middel
Zink ppm �� Middel �5 Middel
Molybdæn ppm 1,5� Middel �,51 Højt
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og antal behandlinger med Epso Microtop, der 
indeholder magnesium, svovl, bor og man-
gan. Desuden er afprøvet produkterne Leader 
Vital og Oligomag, der sælges som vækststi-
mulatorer. Ingen af produkterne har givet et 
signifikant sikkert merudbytte. Et tilsvarende 
forsøg er gennemført uden tilførsel af kvæl-
stof i efteråret. I dette forsøg (�700�0707-
001) er der opnået merudbytte for tilførsel af 
Epso Microtop om efteråret og for tilførsel af 
Leader og Oligomag.
 I ét forsøg i vinterhvede (�70070707-001) 
er afprøvet forskellige sprøjtetidspunkter for 
mangansulfat i vinterhvede, tilførsel af Nu-
trimix samt Leader Vital. Der er ikke opnået 
signifikante merudbytter i forsøget. I to tilsva-
rende forsøg, hvor der i et forsøg (�70080707-
001) er tilført startgødning om efteråret, og 
hvor der i det andet forsøg (�70090707-001) 
er tilført patentkali om efteråret, er der heller 
ikke opnået signifikante merudbytter for tilfør-
sel af mangan, Nutrimix eller Leader Vital. I 
ét forsøg (�701�0707-001) i vinterbyg er af-
prøvet forskellige strategier for udsprøjtning af 
mangansulfat og tilførsel af Physiolith. Der er 
opnået merudbytte for udsprøjtning af mangan, 
men merudbytterne er ikke signifikante. Det 
samme gælder tilsvarende forsøg, hvor der er 
tilført startgødning (�701�0707-001), og hvor 
der er tilført patentkali (�701�0707-001).
 I ét forsøg (�701�0707-001) er sammen-
lignet effekten af tidlig tilførsel af forskellige 
gødningstyper og udsprøjtning af mangan i 
vinterbyg med kraftig manganmangel. Der er 
opnået signifikante merudbytter for tidlig gød-
ningstilførsel. Merudbyttet stiger fra tilførsel 
af �1 kg kvælstof til �� kg kvælstof den 19. 
februar. Merudbyttet er uafhængigt af, om der 
anvendes en 100 procent ammoniumgødning 
(svovlsur ammoniak) eller en gødning med 
50 procent ammonium (NS ��-7). Der er ikke 
opnået merudbytte for tidlig udsprøjtning af 
mantrac, DDP-mangan eller mangansulfat.
 LandboCentrum har i to forsøg i vinter-
hvede afprøvet forskellige mikronæringsstof-
produkter og –blandinger (�70180707-001 
og �70180707-00�). I ingen af forsøgene er 
opnået sikre merudbytter. 
 LandboNord har gennemført et forsøg 
(�70190707-001) med logaritmesprøjtning 

med mangan i vinterraps. Der er udsprøjtet fra 
0,� til 6 kg mangan pr. ha i vækststadium 15 
den �8. september og igen i vækststadium 17 
den ��. oktober. Forsøget er anlagt på et areal, 
som tidligere i forsøg i vinterbyg var særde-
les disponeret for manganmangel. Der er målt 
fluorescens i flere forsøgsled, men hverken 
fluorescensmålinger eller den visuelle be-
dømmelse tyder på, at vinterrapsen har haft 
behov for eller har reageret på udsprøjtning 
af mangan. Forsøget bekræfter den generelle 
opfattelse af, at vinterraps ikke er følsom for 
manganmangel.

Anvendelse af planteanalyser
Planteanalyser har hidtil ikke været anvendt 
meget i rådgivningen om landbrugsafgrøder-
nes ernæringsstilstand. Nye, bedre og billigere 
analyser gør imidlertid, at planteanalyser i en 
række tilfælde kan blive et nyttigt supplement 
til jordanalyser.

Principielt kan planteanalyser anvendes med 
to formål:
•  Generel vurdering af afgrødens tilstand. 

Analysen tager sigte på at beskrive afgrø-
dens tilstand med henblik på en justering 
i denne sæson eller den kommende sæson 
gennem sammensætningen af de nærings-
stoffer, der tilføres.

•  Pletanalyse. Analysen tager sigte på at fin-
de årsagen til dårlig vækst i en større eller 
mindre del af marken.

Generelt viser tidligere forsøg, at det er van-
skeligt at opnå merudbytter for tilførsel af 
næringsstoffer i samme sæson, som plante-
analysen udtages. En af årsagerne hertil kan 
være, at det ofte er for sent på dette tidspunkt 
at afhjælpe næringsstofmanglen. Derfor skal 
brug af planteanalyser i høj grad ses som et 
led i at fastlægge behovet for tilførsel af næ-
ringsstoffer i kommende år.
 For at få et bedre grundlag for at vurdere 
niveauet af næringsstofindholdet i afgrøderne 
er der i �007 gennemført et betydeligt antal 
planteanalyser i forsøgene og i Registrerings-
nettet, og resultaterne er fortolket efter græn-
seværdier, der er fundet i litteraturen. Prøver-
ne er udtaget i vårbyg, vinterhvede, vinterbyg 
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og vinterraps. Ved tolkning af planteanalyser 
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 ��.
 For kornarterne gælder, at næringsstofind-
holdet er tilfredsstillende for de fleste plante-
næringsstoffer. Det gælder ikke magnesium, 
hvor indholdet oftest er fortolket som lavt 
eller meget lavt. Der er ikke forsøgsresulta-
ter, der bekræfter, at der umiddelbart opnås et 
merudbytte for at tilføre magnesium.
 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 planteanalyserne tyder på, at man netop 
skal være opmærksom på mangel på dette næ-
ringsstof. Det lave kobberindhold i vinterraps 
betyder måske mindre, da vinterraps ikke er 
særligt følsom for kobbermangel. 

Selen til korn
Tilførsel af selen i gødning til vinterhvede og 
vårbyg har øget selenindholdet i kerne med en 
faktor tre til fire.
 Indholdet af selen i danske afgrøder er me-
get lavt set ud fra dyrenes fysiologiske behov. 
Det skyldes et lavt selenindhold i dansk jord. 
Derfor har der i en årrække været tilsat selen 
til foderblandinger. En alternativ måde til at 
opfylde selenbehovet er at tilføre selen til af-
grøderne med gødning. I de senere år er der 
markedsført selenholdige gødninger i Dan-
mark. I �007 er der gennemført tre forsøg i 
vinterhvede og to forsøg i vårbyg, hvor selen-
indholdet i kerne er målt henholdsvis med og 
uden tilførsel af selen. Resultatet fremgår af 
tabel �5, hvor resultaterne fra forsøg i �006 
tillige er vist.
 I forsøgene i �007 er der kun tilført � gram 
selen pr. ha. Selenindholdet, målt i reference-
leddet, er meget lavt, og tilførsel af selen har 
forøget indholdet med en faktor �. I forsøgene 
i �006 var indholdet af selen i referenceleddet 
betydeligt højere end i �007. Tilførsel af hen-
holdsvis 5 og 8 gram selen pr. ha resulterede i 
højere selenværdier end anbefalet i foder.

Tabel 24. Oversigt over resultater af plante-
analyser, udtaget i forsøg og i Registrerings-
nettet. Der er udtaget det sidste fuldt udvik-
lede blad. I enkelte tilfælde, hvor planterne 
har været meget små, er udtaget hele planter

Vinterbyg
Gen-
nem-
snit

Spred-
ning

Niveau

Meget 
lave Lave Mid-

del Høje Meget 
høje

Vårbyg, 26 analyser
Procent i tørstof Antal analyser

Kvælstof 5,� 0,8 0 0 0 10 16
Fosfor 0,�1 0,08 0 0 1� 9 �
Kalium 5,00 0,76 0 0 5 1� 9
Magnesium 0,11 0,0� 5 �0 1 0 0
Calcium 0,6� 0,�1 0 0 18 6 �
Svovl 0,�7 0,07 0 � �� 1 0

ppm i tørstof
Jern 106,0 19,� 0 0 0 0 �6
Kobber 6,7 1,8 1 � 15 6 0
Zink �8,� 16,� 0 0 �5 0 1
Mangan 81,0 1�9,9 1 � 19 1 �
Bor �,1 1,1 0 � 10 8 5
Molybdæn 1,1 0,7 0 0 0 0 �6

Vinterhvede, 31 analyser
Procent i tørstof Antal analyser

Kvælstof �,1 0,� 0 0 10 �0 1
Fosfor 0,�0 0,0� 0 11 19 0 0
Kalium �,15 0,�6 � 7 �� 0 0
Magnesium 0,10 0,0� 11 �0 0 0 0
Calcium 0,�� 0,11 1 1� 16 0 0
Svovl 0,18 0,05 0 � �8 0 0

ppm i tørstof
Jern 9�,8 �8,5 0 0 17 0 1�
Kobber 5,1 1,0 6 10 15 0 0
Zink �0,6 �,7 � 10 17 0 0
Mangan �1,1 10,6 1 � �7 0 0
Bor �,� 1,9 0 7 9 7 8
Molybdæn 1,� 0,9 0 0 17 0 1�

Vinterbyg, 23 analyser
Procent i tørstof Antal analyser

Kvælstof �,7 0,� 0 0 � 16 5
Fosfor 0,�� 0,0� 0 � 18 1 0
Kalium �,5� 0,�1 0 � 16 � 0
Magnesium 0,09 0,0� 15 8 0 0 0
Calcium 0,89 0,�1 0 0 8 7 8
Svovl 0,�5 0,05 0 1 �� 0 0

ppm i tørstof
Jern 9�,0 �9,6 0 0 6 0 17
Kobber 5,8 1,� 0 5 16 � 0
Zink �6,� 6,0 0 � �1 0 0
Mangan �0,6 �5,9 1 5 16 1 0
Bor �,8 1,8 0 � 5 � 10
Molybdæn 1,� 0,9 0 0 6 0 17

Vinterraps, 25 analyser
Procent i tørstof Antal analyser

Kvælstof �,1 0,7 0 1 1� � 7
Fosfor 0,�0 0,10 0 0 18 � 0
Kalium �,�6 0,�5 17 8 0 0 0
Magnesium 0,�� 0,08 � 7 16 0 0
Calcium �,85 1,08 0 0 0 � ��
Svovl 0,89 0,�� 0 � 9 9 �

ppm i tørstof
Jern 1�8,� �5,0 0 0 19 6 0
Kobber �,1 0,8 9 16 0 0 0
Zink 58,7 18,� 0 0 � 7 18
Mangan 7�,5 ��,� 0 1 �1 5 0
Bor 19,� 7,� � 7 18 0 0
Molybdæn 1,� 0,9 0 0 19 6 0
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Ved brug af den generelle anbefaling af � 
gram selen pr. ha fås en væsentlig forøgelse 
af afgrødens selenindhold, uden at indholdet 
nærmer sig EU’s grænseværdi på 0,5 mg selen 
i foder. I �007 er der kun optaget 10 procent 
af den tilførte selenmængde i kernen. I �006 
var optagelsen både i vårbyg og vinterhvede 
over �0 procent.

Resultater af projekt med mikronæ-
ringsstoffer 2005 til 2008
I perioden �005 til �008 vil Dansk Land-
brugsrådgivning, Planteproduktion sammen 
med firmaerne DLG, Kemira Grow-how, Yara 
og Kali-importen gennemføre et projekt med 
udvikling af et prototypeprogram til målret-
tet tilførsel af mikronæringsstoffer. Projektet  
gennemføres under innovationsloven med til-
skud fra Direktoratet for FødevareErhverv.
 En væsentlig del af projektet består i at 
kortlægge mikronæringsstofindhold i jord og 
planter i 16 projektmarker. I hver af markerne 
er der desuden gennemført en screening af 
merudbyttet for tilførsel af mikronæringsstof-
fer og i otte af markerne kontrollerede parcel-
forsøg med mikronæringsstoffer. Resultater 
af projektet har været omtalt i Oversigt over 
Landsforsøgene �006, side ��1 til ��6. Pro-
jektet er efterfølgende afsluttet med en rap-
port, som er under offentliggørelse på Land-
brugsInfo. I det følgende gives et kort uddrag 
af de statistiske beregninger i projektet.
 Et af formålene i projektet var at under-
søge, om man kan udnytte en kortlægning af 
jordens ledningsevne med EM-�8 til at mål-
rette udtagning af jordprøver til bestemmelse 
af mikronæringsstoffer, og om man efterføl-
gende kan beregne indholdet andre steder i 
marken ud fra en generel sammenhæng mel-

lem EM-�8 værdien og indhold af mikronæ-
ringsstoffer. I tabel �6 er for de forskellige 
næringsstoffer og reaktionstal vist de fundne 
statistiske sammenhænge.
 EM-�8 værdien og lerindholdet er normalt 
tæt korreleret. Et problem ved EM-�8 måle-
metoden er imidlertid, at der ikke kan skelnes 
mellem et højt ler- og et højt humusindhold. 
Derfor vil man normalt forvente en bedre 
sammenhæng mellem næringsstofindhold i 
jord og lerindhold end med EM-�8 værdier.
 Reaktionstallet er korreleret med såvel 
lerindhold som EM-�8 værdier. Inden for en 
mark vil man ud fra analysen forvente et højere 
reaktionstal i områder med et højt lerindhold. 
Fosfortallet er derimod lavere ved høje ler-
indhold og høje EM-�8 værdier. Det skyldes, 
at udbyttet stiger med stigende lerindhold, og 
det giver en større bortførsel af fosfor over en 
årrække. Kalium- og magnesiumtallet er også 
korreleret med lerindholdet, men her kan de 
højeste værdier forventes i områder med højt 
lerindhold på grund af det naturlige indhold 
af disse næringsstoffer i lermineralerne. Det 
samme gælder kobberindholdet. Zinkindhol-
det er derimod ikke signifikant korreleret med 
lerindholdet, hvilket kan synes overraskende. 
Derimod er det korreleret med EM-�8 værdi-
en og med reaktionstallet. Dtpa ekstraherbart 
mangan og bor er ikke korreleret med ler eller 
EM-�8. For molybdæn er der fundet en svag 
korrelation med reaktionstallet. 
 Umiddelbart er det ikke muligt for mikro-
næringsstoffer at opbygge en model, hvor 
EM-�8 målinger kan anvendes til at kortlæg-
ge variation af mikronæringsstoffer inden for 

Tabel 25. Tilførsel af selenholdig gødning til 
korn. (N2, N4)

Afgrøde År Antal 
forsøg

Indhold af selen,
mg i kerne Tilført 

mængde 
selen,
g pr.ha

Uden 
tilførsel
af selen

Med 
tilførsel
af selen 

Vårbyg �007 � 0,0�� 0,091 �
Vårbyg �006 � 0,06� 0,�87 5
Vinterhvede �007 � 0,018 0,06� �
Vinterhvede �006 � 0,0�5 0,�7� 8

Tabel 26. Korrelation mellem EM-38, ler og 
indhold af næringsstoffer i jord

Næringsstoffer
Ler EM-�8 Reaktionstal

Signifikans og trend (+/-)

Reaktionstal ***(+) ***(+)  -
Fosfortal *** (-) **(-) ns
Kaliumtal **(+) ns ns
Magnesiumtal ***(+) *(+) ns
Kobber-Dtpa ekstr. **(+) ns ns
Zink-Dtpa-ekstr. ns ***(-) *(-)
Mangan-Dtpa ekstr. ns ns ns
Bor-Dtpa ekstr. ns ns ns
Molybdæn-Dtpa eskr. ns ns *(-)
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marken. Det kan skyldes, at tilgængeligheden 
af en række mikronæringsstoffer er forbundet 
med indholdet af organisk stof i jorden, som 
ikke kan kortlægges med EM-�8.
 Et andet problem ved anvendelse af jord-
analyser til vurdering af afgrødernes nærings-
stofbehov er, at der ofte er en dårlig sammen-
hæng mellem jordanalyseværdien og optagel-
sen i planterne. Det kan skyldes, at jordana-
lysen ikke udtrykker den plantetilgængelige 
mængde af næringsstof, eller at optagelsen 
af næringsstoffer er begrænset af dårlig rod-
udvikling eller klimatiske faktorer. I tabel �7 
er vist de fundne sammenhænge mellem jord- 
og planteanalyser i projektet.
 Kun for næringsstofferne kalium, magne-
sium, kobber, zink og molybdæn er der fundet 
en statistisk sikker sammenhæng mellem jord-
analysens indhold af næringsstoffer og ind-
holdet i afgrøden på den givne position. For 
fosfor er der ikke fundet nogen sammenhæng. 
Resultatet kan være påvirket af, at afgrøderne 
i planlægningsåret har været gødet normalt 
med handels- og husdyrgødning, hvor plante-
prøverne er udtaget. For de næringsstoffer, der 
indgår i traditionelle jordbundsundersøgelser, 
er der fundet en signifikant sammenhæng mel-
lem jord- og planteanalyser. Undtaget herfor 
er dog fosfor, hvor der i denne undersøgelse 
ikke er fundet en signifikant sammenhæng.

Husdyrgødning
Som et mål for kvælstofeffekten i husdyr-
gødning og affaldsprodukter angives et 
værdital. Værditallet defineres som det antal 

kg kvælstof i handelsgødning, som 100 kg 
totalkvælstof i husdyrgødning eller affald 
kan erstatte.
 I forsøgene med gylle er gyllemængden af-
passet efter en tilstræbt mængde ammonium-
kvælstof, tilført med gyllen. Umiddelbart før 
udbringningen er gyllens indhold af ammoni-
umkvælstof målt med en Agros-kvælstofmå-
ler. Ud fra indholdet af ammoniumkvælstof er 
det nødvendige antal ton pr. ha herefter bereg-
net.
 I forbindelse med udbringning af husdyr-
gødning og affald udtages der altid en gød-
ningsprøve, som analyseres på et laborato-
rium for indhold af tørstof, totalkvælstof, 
ammoniumkvælstof, fosfor, kalium, pH og i 
visse tilfælde også kulstof. Værditallet bereg-
nes ud fra den reelt tilførte mængde gødning 
og laboratoriets analyse af totalkvælstof.

Minkgylle til vinterhvede
I forsøg med minkgylle er der målt en meget 
høj udnyttelse af kvælstoffet i gyllen, og ud-
nyttelsen har stort set svaret til ammonium-
indholdet. Minkgylle bundfælder relativt hur-
tigt, og selv efter grundig omrøring kan man 
ikke forvente, at gyllen er homogen. Med 
mindre man udbringer ”bundsjatten”, kan 
man derfor forvente en høj udnyttelse i prak-
sis, fordi indholdet af organisk kvælstof i gyl-
len må forventes at være lavt. Udnyttelsen har 
i forsøgene været uafhængig af, om gyllen er 
udbragt med slæbeslanger eller ved nedfæld-
ning. Nedfældningen har påført afgrøden en 
mekanisk skade, og ved nedfældning er der i 
gennemsnit høstet �,� hkg kerne pr. ha mindre 
end ved slangeudlægning, hvilket dog ikke er 
signifikant. Resultaterne af forsøgene er vist 
i tabel �8.
 Forsøgene er udført, fordi flere og flere 
minkhaller forsynes med gødningsrender, 
således at gødning, urin og drikkevandsspild 
opsamles og ledes til en gylletank. Mange 
minkfarme skal afsætte husdyrgødning til na-
boer, fordi der ofte kun er et meget begrænset 
jordtilliggende til minkfarme. Derfor er der 
øget fokus på, hvor stor kvælstofudnyttelsen 
reelt er for minkgylle, men forsøgsgrundlaget 
har hidtil været meget spinkelt. Forsøgene 
blev påbegyndt i �006.

Tabel 27. Sammenhæng mellem jord- og 
planteanalyser i projektmarkerne

Næringsstoffer Signifikans R�-værdi
Signifikans af ler 
som forklarende 

variabel

Fosfor ns *
Kalium *** 0,��
Magnesium ** 0,1�
Kobber ** 0,09 ***
Zink ** 0,1�
Mangan ns ns
Bor ns ns
Molybdæn ** 0,1� **



��8

Gødskning

I alle fire forsøg er der anvendt en minkgylle 
med et lavt indhold af tørstof (0,6 til 0,9 pro-
cent sammenlignet med normværdien på 6,5 
procent) og fosfor (0,� kg pr. ton sammenlig-
net ned normværdien på �,8 kg fosfor pr. ton). 

Fordi minkgylle bundfælder hurtigere end an-
dre gylletyper, er det sandsynligt, at en stor 
del af de tørstofholdige partikler bundfældes. 

Tidspunkt for tilførsel af svinegylle til 
vinterhvede
Tre forsøg, gennemført i Sønderjylland, tyder 
på, at effekten af slangeudlagt svinegylle i 
vinterhvede er på samme niveau, uanset hvor-
når den udbringes i perioden februar til april. 
Jordens beskaffenhed og vejret bør derfor 
være mere afgørende for udbringningstids-
punktet end kalenderen. Ved udbringning sent 
om vinteren eller tidligt forår skal man imid-
lertid være særligt opmærksom på risikoen 
for overfladeafstrømning ved kraftig regn el-
ler tøbrud.
 De senere år har der været stigende interes-
se for at udbringe gylle sent om vinteren eller 
i det meget tidlige forår, blandt andet for at 
reducere køreskaderne, udnytte opbevarings-
kapaciteten, minimere risikoen for at blive 
”fanget” af dårligt vejr senere på foråret og at 
mindske lugtgener mv.
 Resultaterne af forsøgene er vist i tabel 
�9. Inden første udbringning er gyllen til de 
tre forsøg og de fire udbringningstidspunkter 
fyldt på palletanke. Før hver udbringning er 
palletankene blevet omrørt, og gyllen er ud-
bragt i forsøgsparcellerne med vandkander. 

Tabel 28. Kvælstofvirkning af minkgylle til 
vinterhvede. (N15)

Vinterhvede

Kar. for 
lejesæd 

ved 
høst1)

Pct. 
råprotein 
i tørstof 

Udbytte, 
kg N i 
kerne 
pr. ha

Udb. og 
merudb., 

hkg 
kerne 
pr. ha 

2007. Antal forsøg 4 2 2 4
1. Grundgødet 0 9,� �7 40,7
�. 50 N 0 8,1 55 1�,�
�. 100 N 0 8,9 80 ��,8
�. 150 N 1 10,� 107 �1,6
5. �00 N � 11,7 1�5 ��,7
6. �50 N 6 1�,5 1�1 �0,�
7. �0 N + 100 NH

�
-N i 

minkgylle, slangeudlagt 1 10,� 107 ��,�
8. �0 N + 100 NH

�
-N i 

minkgylle, nedfældet 1 10,� 99 �9,0
LSD 10,8

Gns. N-min i rodzonen, kg N pr. ha 36 (31-42)
Gns. opt. N-mængder, kg N pr. ha 170 (114-208)
Gns. merudb. v. opt., hkg pr. ha 34,1 (17,0-57,5)

Gødning, mængde, 
indhold og værdital

Udbragt 
mængde, 

ton 
pr. ha

Total-N, 
kg pr. 
ton

NH
�
-N, 

kg pr. 
ton

Værdital

2007. Antal forsøg 4 4 4 2
7. Minkgylle, slangeudlagt �6,� �,0 �,7 8�
8. Minkgylle, nedfældet �6,� �,0 �,7 8�

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.

Tabel 29. Tidspunkt for udbringning af svinegylle til vinterhvede. (N16)

Vinterhvede Dato
for gylle

Kar. for 
lejesæd ved 

høst1)

Pct. råprotein
i tørstof 

Udbytte, 
kg N i kerne 

pr. ha

Udbytte,
hkg kerne 

pr. ha 

2007. 3 forsøg 
1. 1�1 NH

�
-N i svinegylle + 50 N i april 19/� el. �/� 1 10,8 1�8 79,9

�. 116 NH
�
-N i svinegylle + 50 N i april �0/� el. �1/� � 11,� 1�0 78,1

�. 50 N i marts + 117 NH
�
-N i svinegylle, dag 1�/� el.16/� � 11,� 1�9 76,1

5. 50 N i marts + 117 NH
�
-N i svinegylle, aften 1�/� el. 15/� � 11,6 1�1 75,9

6. 50 N i marts + 100 N i april - � 11,5 1�� 78,�
LSD ns

Vejrforhold mv. under og efter udbringning Klokke-
slæt

Temperatur, 
°C Skydække Vind-

forhold, m/s
Nedbør 

følgende døgn

1. 19. februar 15-16 5 Overskyet �-� Ingen
1. �. marts 10-11 5-7 Overskyet �-5 Ingen
�. �0. marts 16-17 8-10 Skyfrit �-� Ingen
�. �1. marts 1�-15 6-7 Overskyet 8-10 Ingen
�. 1�. april 10-1� 15-17 Skyet �-� Ingen
�. 16. april 11-1� �0 Skyfrit 8-10 Ingen
5. 1�. april �0-�1 10-1� Solnedgang 1-� Ingen
5. 15. april �0-�1 10-1� Solnedgang 8-10 Ingen

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.



��9

Gødskning

En dosering på 100 kg ammoniumkvælstof pr. 
ha er tilstræbt, men i gennemsnit er der tilført 
118 kg pr. ha. Et femte udbringningstidspunkt 
er blevet opgivet (forsøgsled �), da der ikke 
har været de ønskede udbringningsforhold 
(barfrost) på grund af den milde vinter.
 Der har ikke været signifikant forskel på 
høstudbytterne efter de fire udbringnings-
tidspunkter, og der har ikke været forskel på 
forsøgsled gødsket med gylle og forsøgsled 
gødsket med handelsgødning alene. I ét af 
forsøgene har der dog være signifikant større 
udbytte ved udbringning af gylle i februar 
end på senere tidspunkter, og i et andet forsøg 
har udbringning i april givet signifikant min-
dre udbytte end udbringning i februar/marts. 
Vejrforholdene både før og efter udbringnin-
gen i april har været relativt varme og tørre. 
Det giver et forholdsvis stort potentiale for 
ammoniakfordampning og dermed lavere ef-
fekt af kvælstoffet i gyllen. Det kan være en 
medvirkende årsag til det lidt mindre udbytte 
efter gylleudbringning i april end på de øvrige 
tidspunkter.

Fuldgødskning med væskefraktionen 
fra gylleseparering i vinterhvede
Kvælstofvirkningen af væskefraktionen fra 
afgasset gylle, separeret med en dekantercen-
trifuge, har været stor, uanset om væskefrakti-
onen er suppleret med kvælstof i handelsgød-
ning eller ej. Det viser, at fuldgødskning med 
kvælstof i væskefraktion udbragt på én gang 
er forsvarligt ud fra et planteernæringsmæs-
sigt synspunkt.
 Når gylle separeres med en dekantercen-
trifuge eller kemisk fældning, separeres stør-
steparten af gyllens faste partikler fra i en 
såkaldt fiberfraktion, som normalt fjernes 
fra ejendommen. Fiberfraktionen indeholder 
størsteparten af gyllens tørstof, fosfor og or-
ganisk kvælstof. Den tilbageværende væske-
fraktion indeholder størsteparten af gyllens 
ammoniumkvælstof og kalium. Tidligere års 
forsøg har vist, at kvælstofeffekten af væske-
fraktionen er meget høj, fordi væsken er så 
tyndtflydende, at den siver ned i jorden. Det 
giver en betydelig reduktion af ammoniakfor-
dampningen. På svinebrug og planteavlsbrug 

Tabel 30. Fuldgødskning med væskefraktionen fra gylleseparering i vinterhvede. (N17)

Vinterhvede

Planteprøve, �6. april Kar. for 
lejesæd ved 

høst1)

Pct.
råprotein i 

tørstof 

Udbytte, 
kg N i 

kerne pr. ha

Udb. og 
merudb., 
hkg kerne 

pr. ha 
N, pct. i 
tørstof

S, pct. i 
tørstof N/S-forhold

2007. Antal forsøg 1 1 1 2 2 2 2
 1. Grundgødet 0 10,� 56 36,0
 �. 50 N i NS 0 9,5 76 18,0
 �. 50 + 50 N i NS � 10,6 10� �9,7
 �. 50 + 100 N i NS �,68 0,1� �1 6 11,� 116 ��,�
 5. 50 + 150 N i NS 9 1�,1 1�7 ��,�
 6. 50 + �00 N i NS 9 1�,5 1�1 ��,1
 7. 150 N NS 9 1�,7 1�� �9,�
 8. 50 N i NS + 99 NH

�
-N i væskefraktion 8 11,8 1�0 ��,�

 9. 1�6 NH
�
-N i væskefraktion �,�� 0,16 �6 6 11,6 1�� ��,�

10. 1�6 NH
�
-N i væskefraktion + svovlsyre �,�9 0,19 �� 7 11,7 1�� ��,5

11. 50 + 100 N i Kas (uden S) �,�� 0,10 �� 8 1�,1 1�5 ��,�
LSD 5,5

Gns. N-min i rodzonen, kg N pr. ha 21 (18-25)
Gns. opt. N-mængder, kg N pr. ha 170 (161-178)
Gns. merudb. v. opt., hkg pr. ha 34,7 (30,8-38,6)

Gødning, mængde, indhold og værdital
Udbragt 
mængde, 
ton pr. ha

Total-N, kg 
pr. ton

NH
�
-N, kg 

pr. ton Værdital

2007. 2 forsøg 
 8. Væskefraktion �5,� �,8 �,9 66
 9. Væskefraktion �7,5 �,8 �,9 79
10. Væskefraktion + syre �7,5 �,8 �,9 77

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.
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er det med de gældende harmoniregler tilladt 
at udbringe op til 168 kg kvælstof pr. ha i 
væskefraktionen. Reelt betyder det, at det er 
muligt at fuldgødske de fleste afgrøder med 
kvælstof, og der vil ikke være kvælstofkvote 
til også at tilføre kvælstof i handelsgødning. I 
forsøgene er væskefraktionen produceret ved 
at separere afgasset gylle med en dekanter-
centrifuge på Fangel Biogasanlæg. Udbring-
ningen af væskefraktionen i forsøgene er sket 
den 17. april. Resultaterne er vist i tabel �0.
 I begge forsøg har tilførsel af 150 kg kvæl-
stof pr. ha i handelsgødning på én gang den 
17. april givet et lidt mindre udbytte ved en 
todeling af gødningen. Tilførsel på én gang 
har imidlertid medført en proteinprocent, som 
ligger 1,0 til 1,5 enheder højere end ved delt 
gødskning.
 I et af forsøgsleddene har der været tilsat 
svovlsyre til væskefraktionen for dels at de-
monstrere svovltilførsel med væskefraktionen 
(1,8 kg svovl pr. ton svarende til �0 kg svovl 
pr. ha), dels for at forsure væskefraktionen 
for at mindske ammoniakfordampningen. Til-
sætning af svovlsyre har ikke haft effekt på 
høstudbyttet. Det kan blandt andet skyldes, at 
der mod forventning ikke har været udslag for 
svovltilførsel på arealet på trods af den ned-
børsrige vinter, hvor der efter al sandsynlig-
hed har været en stor udvaskning af sulfat fra 
jorden.
 Forventningen om et højt svovlbehov be-
kræftes af planteanalyser foretaget i slutnin-
gen af april i ét af forsøgene. Svovlindholdet 
i blade har været så lavt og N/S-forholdet så 
højt, at man normalt ville forvente svovlman-
gel og dermed effekt af svovltilførsel. Det er 
dog ikke tilfældet i forsøget.

Alternativt koncept til nedfældning af 
svinegylle til vinterhvede
Forsøgene har vist, at nedfældning af svi-
negylle i vinterhvede ikke har givet større 
udbytte end slangeudlægning. Ud fra en ren 
driftsøkonomisk betragtning er standardme-
toden til udbringning af gylle til vinterhvede 
således fortsat slæbeslanger. Alternativt kan 
nedfældning dog anvendes, og nedfældning 
reducerer ammoniakfordampning og lugtge-
ner, hvis gyllen dækkes effektivt med jord.

Forsøgsplanen er iværksat med det formål at 
finde et system, som kan nedfælde gylle ef-
fektivt i vinterhvede, og sådan, at dæknings-
bidraget bliver mindst på samme niveau som 
ved slangeudlægning. For at undgå mekanisk 
afgrødeskade af nedfælderaggregaterne er 
vinterhveden i efteråret �006 sået med hver 
tredje såtud lukket. I den ”manglende” så-

I 2007 er der afprøvet to forskellige typer ag-
gregater til nedfældning af svinegylle i vin-
terhvede. Kulti-Seeder nederst til venstre og 
Agrodan nederst til højre. Begge typer har 
vist sig teknisk velegnede, og høstudbyttet har 
i forsøgene været på samme niveau som ved 
slangeudlægning. I praksis vil udbyttet dog 
være lidt mindre ved nedfældning end ved 
slangeudlægning på grund af den mindre ar-
bejdsbredde og dermed større køreskader ved 
nedfældning. Forsøgene er gennemført i sam-
arbejde med DJF, Forskningscenter Bygholm 
og Askov Forsøgsstation. (Foto: Torkild S. 
Birkmose, Landscentret, Planteproduktion).
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række er nedfælderaggregaterne blevet styret, 
og nedfældningen er sket i 8 til 10 cm dybde, 
og gyllen er næsten blevet fuldstændig dæk-
ket med jord ved nedfældningen. Til sammen-
ligning er der dels anlagt parceller med tradi-
tionel såafstand, hvor nedfælderaggregaterne 
ikke er styret mellem sårækkerne, dels parcel-
ler med traditionel såafstand og slangeudlæg-
ning. Udsædmængden har været den samme i 
alle forsøgsled.
 Der er afprøvet to typer nedfælderaggrega-
ter: Dels en Kulti-Seeder rulleskær, som nor-
malt anvendes til kornsåning, dels en 10 mm 
lodretstående Agrodan nedfældertand uden 
rulleskær af den type, som tidligere har været 
anvendt til at nedfælde ammoniak i vintersæd.
 Der er gennemført fire forsøg i Østjylland. 
Forsøgsplan og resultater er vist i tabel �1.
 For at undersøge, om lukning af hver tredje 
såtud har betydning for høstudbyttet, er der 
anlagt forsøgsled med henholdsvis normal så-
afstand og med hver tredje såtud lukket. Der er 
tilført 150 kg kvælstof pr. ha i handelsgødning 
(henholdsvis forsøgsled � og 5). I gennemsnit 

af de fire forsøg har kerneudbyttet været 2,1 
hkg pr. ha mindre med hver tredje såtud luk-
ket end ved normal rækkeafstand, hvilket dog 
ikke er statistisk signifikant. Resultatet tyder 
dog på, at den valgte såmetode ikke har været 
optimal.
 I gennemsnit af de fire forsøg har der ikke 
være forskel på udbyttet ved nedfældning 
og ved slangeudlægning af gylle. I ét forsøg 
på JB 7 har der imidlertid været signifikant 
mindre udbytte ved nedfældning, da jorden 
har været ekstremt hård og tør på udbring-
ningstidspunktet. I dette forsøg er skærene 
ikke kommet tilstrækkeligt dybt i jorden. I de 
øvrige tre forsøg, som alle er gennemført på 
JB �, har der derimod været en tendens til, at 
nedfældning har givet 1,0 til 1,5 hkg pr. ha 
større udbytte end slangeudlægning.
 I alle forsøgene har proteinprocenten i ker-
nen været 0,5 til 1,0 enhed højere efter ned-
fældning end efter slangeudlægning. Ned-
fældning har derfor resulteret i en højere kvæl-
stofoptagelse i kernen end slangeudlægning 
og dermed også en højere kvælstofudnyttelse.

Tabel 31. Alternativt koncept til nedfældning af svinegylle i vinterhvede. (N18)

Vinterhvede Såmetode Nedfældnings-
metode

Kar. for leje-
sæd ved høst1)

Pct. råprotein 
i tørstof 

Udbytte, 
kg N i kerne 

pr. ha

Udb. og 
merudb., hkg 
kerne pr. ha 

2007. Antal forsøg 4 3 3 4
 1. Grundgødet Normal 0 8,5 59 48,1
 �. 100 N Normal 1 9,� 100 �7,1
 �. 150 N Normal � 10,6 1�� �1,0
 �. �00 N Normal 6 1�,0 1�� �1,�
 5. 150 N Forskudt�) � 10,7 1�7 �8,9
 6. 50 N + 100 NH

�
-N slangeudlagt Normal 1 9,9 11� �8,5

 7. 50 N + 100 NH
�
-N nedfældet Forskudt�) Kulti-Seeder 1 10,5 119 �8,7

 8. 50 N + 100 NH
�
-N nedfældet Normal Kulti-Seeder 1 10,6 115 �6,�

 9. 50 N + 100 NH
�
-N nedfældet Forskudt�) Agrodan � 10,8 1�1 �8,�

10. 50 N + 100 NH
�
-N nedfældet Normal Agrodan � 11,1 1�8 �8,1

LSD 8,0

Gns. N-min i rodzonen, kg N pr. ha 34 (23-47)
Gns. opt. N-mængder, kg N pr. ha 152 (112-177)
Gns. merudb. v. opt., hkg pr. ha 33,0 (15,6-52,2)

Gødning, mængde, indhold og værdital
Udbragt 

mængde, ton 
pr. ha

Total-N,
kg pr. ton

NH
�
-N,

kg pr. ton Værdital

2007. Antal forsøg 4 4 4 3
 6. Slangeudlagt, normal såning �5,0 5,0 �,9 6�
 7. Kulti-Seeder nedfældet, normal såning �5,0 5,0 �,9 77
 8. Kulti-Seeder nedfældet, forskudt såning �5,0 5,0 �,9 70
 9. Agrodan nedfældet, normal såning �5,0 5,0 �,9 80
10. Agrodan nedfældet, forskudt såning �5,0 5,0 �,9 87

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.
�) Hver tredje såtud er lukket, og nedfældning er sket mellem sårækkerne.
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I resultaterne er der ikke indregnet køreska-
der. De er større ved udbringning af gylle med 
slangeudlægning end ved udbringning af han-
delsgødning, og på grund af en relativt lille 
arbejdsbredde er køreskaden ved at nedfælde 
gylle større end ved slangeudlægning.
 Umiddelbart efter udbringningen af gylle i 
ét af forsøgene har AgroTech foretaget lugt-
målinger for at belyse, om nedfældningen har 
resulteret i den ønskede reduktion af lugtge-
nerne. Målingerne er foretaget i forsøgsledde-
ne med slangeudlægning og med nedfældning 
med Kulti-Seeder. Som kontrol er anvendt et 
forsøgsled uden tilførsel af gylle. Målingerne 
er foretaget ved at overdække de behandlede 
parceller med en kadaverskjuler i �0 minutter, 
hvorved lugtstoffer opkoncentreres. Herefter 
udtages lugtprøver, som sendes til olfakto-
metrisk analyse på et lugtlaboratorium. Det 
fremgår af figur 8, at nedfældning kan elimi-
nere lugtgenerne efter udbringning af gylle i 
vinterhvede praktisk taget fuldstændigt, når 
gyllen dækkes helt med jord.

Forskellige typer fjerkrægødning til 
vårbyg
Fjerkrægødning, udbragt og nedpløjet forud 
for såning af vårbyg om foråret, har en meget 
høj kvælstofeffekt. Uanset typen af fjerkræ-
gødning kan der forventes en kvælstofvirk-
ning på 70 til 80 procent. Samme høje kvæl-
stofvirkning kan forventes i andre forårssåede 
afgrøder.
 Forsøgene er anlagt, fordi forsøgsgrundla-
get til at forudsige kvælstofeffekten af fjer-
krægødning hidtil har været spinkelt. Dertil 
kommer, at fjerkræ almindeligvis er koncen-
treret på store enheder, og det er normalt, at 
der produceres væsentligt mere fjerkrægød-
ning på bedriften, end der kan udspredes på 
bedriftens egne marker. Modtagere af husdyr-
gødning er ofte nølende over for at modtage 
fjerkrægødning, fordi man ikke er helt sikker 
på i praksis at opnå den krævede udnyttelse af 
kvælstoffet. Tilmed er det svært at forudsige 
kvælstofudnyttelsen ud fra en analyse af am-
moniumkvælstoffet, fordi en stor del af kvæl-
stoffet findes som urinsyre, der først med ti-
den omdannes til ammonium og derfor bliver 
plantetilgængeligt. I forsøgene er følgende ty-
per fjerkrægødning anvendt:
•  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.

 Der er gennemført fire forsøg, alle på sand-
jord. Der er tilstræbt en dosering på 1�0 kg 
totalkvælstof pr. ha, men i praksis er der i gen-
nemsnit tilført henholdsvis 11�, 15� og 95 kg 
totalkvælstof pr. ha i forsøgsled 7, 8 og 9.
 Fjerkrægødningen er udbragt og nedpløjet 
umiddelbart forud for såning af vårbyggen, og 
der er ikke suppleret med kvælstof i handels-
gødning. Resultatet kan ses i tabel ��.
 Kvælstofvirkningen af de tre typer fjer-
krægødning har været næsten ens, idet der er 
opnået værdital på 67 til 8� for de tre typer. 
I to af forsøgene er der tilført hele 197 kg to-
talkvælstof pr. ha i fast gødning fra burhøns 
(forsøgsled 8). Kvælstofmængden har været 
så høj i forhold til det optimale kvælstof-
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Figur 8. Resultatet af lugtmålinger efter ud-
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niveau, at det har resulteret i en relativt lav 
kvælstofudnyttelse (værdital på henholdsvis 
�9 og �7). Ammoniumandelen i de tre fjer-
krægødninger har i gennemsnit ligget på �� 
procent for dybstrøelse fra slagtekyllinger, 
�7 procent for fast gødning fra burhøns og 
�� procent for fast gødning fra skrabehøns. 
Kvælstofudnyttelsen har altså været langt hø-
jere end ammoniumindholdet, hvilket viser, 
at kvælstofudnyttelsen i fjerkrægødning ikke 
kan forudsiges ud fra indholdet af ammonium 
alene.

Placering af handelsgødning til vårbyg 
gødet med svinegylle
Når svinegylle er nedfældet til vårbyg, er der 
ikke høstet merudbytte for placering af han-
delsgødning. Der er heller ikke opnået merud-
bytte for svovltilførsel i handelsgødning.
 Forsøgene er anlagt for at undersøge, om 
man kan realiserer hele udbyttepotentialet ved 
at nedfælde gylle, eller om man kan øget po-
tentialet yderligere ved at placere fosfor og/
eller kalium ved såning af vårbyggen.
 Forsøgene er udført i Vestjylland, og resul-
taterne er vist i tabel ��. Der er gennemført 
tre forsøg på vandet sandjord (JB 1 til �) med 
middel til høje fosfor- og kaliumtal, hvor are-

alet er pløjet forud for såningen. I de samme 
marker er der udført yderligere tre forsøg, 
hvor der er praktiseret pløjefri dyrkning. Hele 
forsøget er tilført 101 kg ammoniumkvælstof 
pr. ha i nedfældet svinegylle (tilstræbt 80 kg 
pr. ha). Forsøgsled 7 er derefter gennemharvet 
to gange med stubharve for at simulere slan-
geudlægning og efterfølgende nedharvning.
 I forsøgene er der høstet samme udbytte, 
når der enten er nedfældet gylle eller placeret 
handelsgødning. Der har ikke været effekt af 
at placere hverken fosfor eller kalium ved så-
ning, og der har ikke været effekt af at placere 
en forsurende kvælstofgødning (svovlsur am-
moniak). Planteanalyser tyder på, at der ikke 
har været svovlmangel på arealet, og der er da 
heller ikke høstet merudbytte for tilførsel af 
svovl.

Udbytte og miljø ved forskellige typer 
gødning fra svin
Siden efteråret 1997 er der gennemført et 
fastliggende forsøg for at belyse, hvordan 
svinegødning fra forskellige staldsystemer på 
længere sigt påvirker udbytte og nitratudvask-
ning. Forsøget er beliggende på en lerblandet 
sandjord (JB �). Den praktiske gennemførelse 
varetages af LandboSjælland, Jyderup.

Tabel 32. Kvælstofvirkning af fjerkrægødning til vårbyg. (N19)

Vårbyg Kar. for lejesæd 
ved høst1)

Pct. råprotein
i tørstof 

Udbytte, kg N i 
kerne pr. ha

Udb. og merudb., 
hkg kerne pr. ha 

2007. 4 forsøg 
1. Grundgødet 0 9,9 �� 31,8
�. �0 N 0 10,0 58 11,�
�. 80 N 0 10,6 7� 18,6
�. 1�0 N � 11,5 8� �1,1
5. 160 N � 1�,7 9� �1,�
6. �00 N � 1�,� 98 �1,7
7. 11� total-N i dybstrøelse, slagtekyllinger 1 11,� 8� �1,�
8. 15� total-N i fast gødning, høns m. gødningsbånd 1 11,1 76 18,8
9. 95 total-N i fast gødning, skrabehøns 1 10,6 7� 18,5
LSD 6,0

Gns. N-min i rodzonen, kg N pr. ha 16 (12-23)
Gns. opt. N-mængder, kg N pr. ha 128 (89-174)
Gns. merudb. ved opt., hkg pr. ha 22,4 (12,0-29,1)

Gødning, mængde, indhold og værdital Udbragt mængde,
ton pr. ha

Total-N, 
kg pr. ton

NH
�
-N,

kg pr. ton Værdital

2007. 4 forsøg 
7. Dybstrøelse, slagtekyllinger �,� �7,8 8,8 81
8. Fast gødning, høns m. gødningsbånd 6,8 ��,6 7,� 67
9. Fast staldgødning, skrabehøns 6,� 16,� 6,7 8�

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.
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Ved forsøgets anlæg i efteråret 1997 blev jor-
den analyseret for Rt, Pt, Kt og tekstur samt 
for kobber og zink. Resultaterne fremgår af 
Oversigt over Landsforsøgene 1998, side �00, 
tabel ��.
 Forsøgsresultaterne i gennemsnit af årene 
1998 til �00� og i gennemsnit af årene �005 
og �006 er vist i Oversigt over Landsforsøgene 
�006 på side �18 til ��0. Resultaterne af årene 
�005, �006 og �007 beskrives nedenfor.
 I gennemsnit af årene �005 til �007 blev de 
største udbytter og den højeste nitratkoncen-
tration i jordvandet målt i forsøgsleddet med 
fast husdyrgødning og ajle suppleret med 
handelsgødning. Det mindste udbytte og den 
laveste nitratkoncentration i jordvandet blev 
målt i det rent handelsgødede forsøgsled. De 
to øvrige husdyrgødede forsøgsled befandt 
sig mellem de to yderpunkter.

Beskrivelse af forsøget
I forsøget sammenlignes husdyrgødning fra 
staldsystemer med gylle med fast staldgødning 
og ajle, med dybstrøelse samt med handelsgød-
ning. Den flydende husdyrgødning udbringes 
om foråret og den faste om efteråret.

I forsøget måles udbytter samt nitratkoncen-
tration i det jordvand, der strømmer ud af 
rodzonen, ved hjælp af keramiske sugeceller, 
placeret i 1 meters dybde.
 I �005, �006 og �007 er der gødsket efter 
de gældende kvælstofnormer og således, at 
suppleringsmængden i handelsgødning er be-
regnet efter de gældende udnyttelseskrav til 
de respektive husdyrgødningstyper. Det bety-
der, at der er tilført mere kvælstof i handels-
gødning i forsøgsleddene med henholdsvis 
fast staldgødning + ajle og dybstrøelse end i 
forsøgsleddet med gylle.
 I årene 1998 til �00� blev der også gød-
sket efter de gældende kvælstofnormer, men 
således at behovet for handelsgødning i de 
husdyrgødede forsøgsled blev bestemt ud fra 
det gyllegødede forsøgsled. De husdyrgødede 
forsøgsled blev således tilført samme mængde 
handelsgødning.
 I tabel �� er vist de tilførte kvælstofmæng-
der i gennemsnit af �005 til �007 samt de 
målte udbytter i �005, �006 og �007.
 I gennemsnit af årene er det største udbytte 
høstet, hvor der er tilført staldgødning og ajle 
og suppleret med handelsgødning. Det har væ-

Tabel 33. Placering af handelsgødning til vårbyg gødet med svinegylle. (N20)

Vårbyg Handels-
gødning Gylle

Næringsstoffer i 
handelsgødning, kg pr. ha

Planteprøve, 
d. 19. oktober �007 Kar.

for 
leje-
sæd 
ved 

høst1)

Pct. 
rå-

pro-
tein i 

tørstof 

Ud-
bytte, 
kg N i 
kerne 
pr. ha

Udb.
og

mer-
udb., 
hkg 

kerne 
pr. ha 

N P K S
N,

pct. i 
tørstof

S,
pct. i 

tørstof

N/S-
for-
hold

2007. 3 forsøg med pløjning
1. Gylle + NS Bredspredt Nedfældet �� 9 � 1�,8 106 60,8
�. Gylle + NS Placeret Nedfældet �0 9 �,�0 0,�� 19 � 1�,7 10� -0,5
�. Gylle + NK Placeret Nedfældet �9 �� 8 5 1�,6 105 0,9
�. Gylle + NPK Placeret Nedfældet �9 � �� 5 1�,6 105 0,6
5. Gylle + svovlsur NH

�
Placeret Nedfældet �0 �� 5 1�,8 109 �,0

6. Gylle + NP Placeret Nedfældet �9 16 16 6 1�,8 106 -0,1
7. Gylle + NPK Placeret Slangeudlagt �9 � �� 6 1�,6 107 1,6
8. Gylle + Kas Placeret Nedfældet �0 �,�8 0,�6 17 6 1�,9 10� -1,�
LSD ns

2007. 3 forsøg uden pløjning
1. Gylle + NS Bredspredt Nedfældet �0 9 5 1�,� 101 60,8
�. Gylle + NS Placeret Nedfældet �0 9 5 1�,� 100 -0,8
�. Gylle + NK Placeret Nedfældet �9 �� 8 5 1�,5 10� 0,�
�. Gylle + NPK Placeret Nedfældet �9 � �� 6 1�,5 10� -0,7
5. Gylle + svovlsur NH

�
Placeret Nedfældet �0 �� 6 1�,� 10� 1,1

6. Gylle + NP Placeret Nedfældet �9 16 16 6 1�,� 10� 0,6
7. Gylle + NPK Placeret Slangeudlagt �9 � �� 7 1�,5 106 1,6
8. Gylle + Kas Placeret Nedfældet �0 7 1�,� 10� 1,�
LSD ns

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.
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ret tilfældet i både �006 og især i �007, mens 
udbytteforskellene var meget små i �005. 
 I gennemsnit af de tre år er der høstet de 
mindste udbytter, hvor der kun er tilført kvæl-
stof i form af handelsgødning. Det er også 
her, der er tilført de laveste kvælstofmængder, 
både i årene �005 til �007 og i årene 1998 til 
�00�. Se Oversigt over Landsforsøgene �006, 
side ��8. Især i �007 er der høstet små udbyt-
ter i forsøgsleddet med handelsgødning alene. 
Det meget lave udbytteniveau i �007 kan 
skyldes, at gødningen er udbragt sent (midt i 
april), og at april har været meget nedbørsfat-
tig. Det betyder, at afgrøden først har optaget 
gødningen hen i maj.
 I gennemsnit af årene �005 og �006 er de 
næstmindste udbytter målt i det gyllegødede 
forsøgsled. Især i �007 er der høstet små ud-
bytter i det gyllegødede forsøgsled.
 Resultaterne af nitratmålingerne i �005, 
2006 og 2007 er vist i tabel 35 og i figur 9. 
Resultaterne af nitratmålingerne i gennemsnit 
af årene 1998 til �00� er vist i Oversigt over 
Landsforsøgene �006 på side ��7. I alle årene 
er den laveste nitratkoncentration målt i det 
handelsgødede forsøgsled. Nitratkoncentra-
tionen i de husdyrgødede forsøgsled var mere 
ens, men de højeste nitratkoncentrationer blev 
målt i forsøgsleddet med fast staldgødning og 

ajle suppleret med handelsgødning. Figur 9 
giver et klart billede af, at der gennem hele 
året måles de laveste nitratkoncentrationer i 
de handelsgødede forsøgsled og de højeste i 
forsøgsleddet med fast staldgødning og ajle 
suppleret med handelsgødning. Forskellen er 
cirka �0 mg nitrat pr. liter. De to øvrige for-
søgsled ligger derimellem.

Restprodukter

NovoGro 30 til vinterraps og eftervirk-
ning i vinterhvede
NovoGro �0, udbragt i begyndelsen af novem-
ber, har haft en kvælstofvirkning (værdital) på 
�7. Ved udbringning tidligere på efteråret har 
effekten været mindre og endog negativ ved 
udbringning før såning. Udbringes der Novo-

Tabel 34. Tilførte kvælstofmængder og målte udbytter 2005 til 2007. (N21)

Forsøgsled
Tilført gødning til afgrøden i
årene 1998 - �00�

N tilført afgrøden, 
kg pr. ha pr. år,
gns. �005-�007

Udbytte, hkg pr. ha

�005
Vinterhvede

�006
Vinterbyg

�007
Vinterbyg

Gns. �005-�007
Korn

Gylle + KAS �05 68,0 69,0 ��,9 57,�
Staldgødn.+ ajle + KAS 199 68,9 70,7 ��,9 61,�
Dybstrøelse + KAS 19� 71,6 67,� �9,6 59,5
KAS 15� 70,� 66,9 �8,0 55,0

Tabel 35. Nitratkoncentration i jordvandet i 
1 meters dybde i gennemsnit af månederne 
marts til september i 2005, 2006 og 2007. 
(N21)

Forsøgsled
Tilført gødning til 
afgrøden i årene 
�005, �006 og �007

Nitratkoncentration i jordvandet,
mg nitrat pr. l

�005 �006 �007 Gns.
�005-�007

Gylle + KAS 95 71 7� 80
Staldgødn.+ ajle + KAS 96 87 85 89
Dybstrøelse + KAS 99 7� 78 8�
KAS 8� 66 6� 70
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Gro �0 om efteråret, kan det ikke anbefales 
også at udbringe kvælstof i handelsgødning 
om efteråret.
 NovoGro �0 er et afvandet restprodukt, 
som fremkommer ved produktion af enzymer 
på Novozymes i Kalundborg. Produktet kan 
anvendes som gødningsmiddel på landbrugs-
jorden og anvendes især i det nordvestlige 
Sjælland. NovoGro 30 har et tørstofindhold 
på cirka �0 procent og indeholder 9,� kg 
kvælstof, �,9 kg fosfor og 0,6 kg kalium pr. 
ton (analyse fra efteråret �006).
 LandboSjælland har gennem årene gen-
nemført en lang række markforsøg med pro-
duktet for at bestemme kvælstofvirkningen og 
den miljømæssige effekt ved anvendelse i for-
skellige afgrøder og udbringningstidspunkter. 
I 2007 er der gennemført fire forsøg i vinter-
raps. Derudover er der gennemført to forsøg, 
hvor første års eftervirkning af NovoGro �0 
er målt i vinterhvede. Resultaterne er vist i ta-
bel �6.
 I forsøgene i vinterraps er der udbragt 186 
kg totalkvælstof pr. ha i NovoGro �0, enten 
den �5. august før såning eller i den voksende 
afgrøde den 19. september eller den �. no-
vember. Tilførsel af NovoGro �0 er sket både 
med og uden supplerende kvælstof i handels-
gødning.
 I forsøgene har der ikke været respons for 
tilførsel af kvælstof i handelsgødning om ef-
teråret. I ét af de fire forsøg er der endog målt 
en meget negativ påvirkning af udbyttet.
 Der har været effekt af at tilføre NovoGro 
�0 i slutningen af september eller begyndelsen 

af november, og den største respons er opnået, 
hvor der ikke er tilført kvælstof i handelsgød-
ning om efteråret.
 Ved tilførsel forud for såning er der opnået 
en relativt lav kvælstofvirkning. I to af de fire 
forsøg er der endog opnået negativ effekt af 
NovoGro �0. Hvor der også er udbragt No-
voGro �0 om efteråret, har der tilsyneladende 
været en direkte negativ effekt af tilførsel af 
handelsgødning. I flere af forsøgene er denne 
negative effekt statistisk signifikant.
 Forsøgene viser, at kvælstoftilførsel tidligt 
om efteråret kan reducere udbyttet i rapsen, 
idet væksten om efteråret bliver for kraftig. 
Det har været særlig tydeligt i forsøgene i 
�007 på grund af det milde efterår i �006, men 
samme tendens sås i forsøgene til høst �006.
 Udover de fire forsøg med første års effekt 
har LandboSjælland gennemført ét forsøg 
med eftervirkningen af NovoGro �0. Dette 
forsøg er en videreførelse af et forsøg med 
første års virkningen af NovoGro �0 til vinter-
raps i �006, som kan studeres i Oversigt over 
Landsforsøgene �006, side ��9. Forsøget med 
eftervirkning er gennemført i vinterhvede. I 
forsøget har der været en eftervirkning (værdi-
tal) på 11 til 1� procent af det tilførte kvælstof 
i �005 til �006.

Protamylasse til vårbyg
Protamylasse, som er fremstillet ved opkon-
centrering af kartoffelfrugtsaft, har i tre for-
søg i vårbyg haft en god kvælstofvirkning.
 Ved produktion af kartoffelstivelse frem-
kommer store mængder kartoffelfrugtsaft som 

Tabel 36. NovoGro 30 til vinterraps om efteråret. (N22)

Vinterraps

Handelsgødning,
kg N pr. ha Dato for 

NovoGro
Pct. olie i 

tørstof 

Udb. og 
merudb., kg 

frø pr. ha 

Udb. og 
merudb., kg 
olie pr. ha 

Værdital

Efterår Forår

2007. 4 forsøg
 1. Handelsgødning �5 0 �9,� 3.071 1.297
 �. Handelsgødning �5 100 �7,� 1.017 �96
 �. Handelsgødning �5 150 �6,7 1.�75 �9�
 �. Handelsgødning �5 �00 �5,� 1.�97 515
 5. Handelsgødning 0 100 �7,5 1.180 �69
 6. Handelsgødning + NovoGro 0 100 19. sept. �7,� 1.�77 5�7 -
 7. Handelsgødning + NovoGro �5 100 19. sept. �6,9 1.155 ��9 19
 8. Handelsgødning + NovoGro �5 100 �. nov. �6,7 1.�86 �98 �7
 9. Handelsgødning + NovoGro �5 100 �5. aug.1) �6,7 897 ��9 1
10. Handelsgødning + NovoGro 0 100 �5. aug.1) �7,0 1.166 �5� -
LSD 300 133

1) Før såning.
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restprodukt. Kartoffelfrugtsaft har et betyde-
ligt indhold af kvælstof og kalium og udspre-
des på landbrugsjorden som gødning. Kartof-
felfrugtsaft har en relativt lav koncentration 
af næringsstoffer, og derfor er transportom-
kostningerne ved håndtering store. Kartoffel-
melsfabrikken i Karup har udviklet en teknik 
til opkoncentrering af kartoffelfrugtsaft, hvor 
det koncentrerede produkt benævnes prota-
mylasse. Protamylasse er kartoffelfrugtvand 
med � procent tørstof, som er opkoncentreret 
1� til 15 gange. Efter opkoncentrering er der 
�0 til �5 procent tørstof i protamylassen, som 
stadig er flydende og pumpebar. Protamylasse 
sælges som gødning, og der angives et ind-
hold på 18 kg kvælstof, 5 kg fosfor, 69 kg ka-
lium, � kg magnesium og 8 kg svovl pr. ton. 
Protamylasse vil derfor specielt være egnet 
som kaliumgødning.
 I samarbejde med Karup Kartoffelmelsfa-
brik og Hedens og Fjordens Landbrugsråd-
givning er der gennemført tre forsøg i vårbyg 
med henblik på at afdække virkningen af 
kvælstof og kalium i produktet. Forsøgspla-
nen og resultater fremgår af tabel �7. Prota-
mylasse er tildelt i to mængder på to forskel-
lige tidspunkter. Første tildelingstidspunkt har 
været i slutningen af marts før pløjning, mens 
andet tildelingstidspunkt har været midt i april 
i såbedet før såning.

Ved hver tildeling i de tre forsøg er indholdet 
i protamylasse bestemt ved kemisk analyse. 
I tabel �7 er vist gennemsnitsindholdet samt 
variationen i indholdet. Der er konstateret en 
stor variation af indholdet i produktet. Varia-
tionen kan skyldes en manglende homoge-
nisering fra første til anden udbringning. Va-
riationen i indholdet af protamylasse betyder 
også, at der er en relativt stor variation i til-
delingen af næringsstoffer mellem de enkelte 
forsøg. Indholdet af kalium varierer således 
fra 9,7 til �0 kg kalium pr. ton.
 I forsøgene har der været en beskeden ef-
fekt af såvel kvælstof som kalium i handels-
gødning. Der er heller ikke opnået en signifi-
kant virkning af tilførsel af protamylasse på 
udbyttet. Derimod har protamylasse resulte-
ret i en signifikant forøgelse af kvælstofop-
tagelsen i kernen. Det er kun muligt i ét af 
de tre forsøg at beregne effekten af kvælstof 
i protamylassen. I dette forsøg er værdital-
let beregnet til 80 ved første tildeling og 70 
ved anden tildeling. Det tyder på, at kvælstof 
tilført med protamylasse kan have en stor 
kvælstofeffekt.

Demonstration af protamylasse i kartofler
Der er gennemført to demonstrationer af an-
vendelse af protamylasse i fabrikskartofler. 
Protamylasse er udbragt i en mængde på 

Tabel 37. Protamylasse til vårbyg. (N23) 

Handelsgødning Protamylasse Tilførsels-
tidspunkt for 
protamylasse

Pct. kalium i 
planteprøve 

stadie ��

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

80 100 - 10,� 68 48,2
1�0 100 �,70 11,0 7� 1,7
160 100 �,56 1�,� 81 0,�
1�0 50 �,�5 11,� 75 1,0
1�0 0 �,00 11,0 7� 0,�
1�0 �9 77 Tidlig forår �,�5 11,6 80 �,�
1�0 59 15� Tidlig forår �,5� 11,8 81 �,5
1�0 �� �6 Før såning �,1� 11,7 8� �,�
1�0 �8 9� Før såning �,7� 11,7 8� �,�
LSD 6,9 ns

Udbringning Tørstof,
pct.

Indhold i protamylasse  i kg pr. ton (fortyndet med � dele vand)

Total N Amm.N P K Mg S

Gns. 15,6 6,9 1,1 1,7 15,8 1,0 �,�
Min. 1�,6 5,6 0,8 1,6 9,7 0,9 �,1
Maks. �1,9 7,9 1,� �,0 �0,0 1,1 �,8
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�,7 ton, afstemt efter en tilstræbt tildeling af 
kalium på 186 kg kalium pr. ha. Der er ikke 
foretaget en analyse af den udbragte prota-
mylasse, og forsøgene i vårbyg viser, at der 
kan være afvigelser fra normindholdet. Ud-
bringning af protamylasse er dels sket før 
pløjning, dels lige inden lægning. Effekten af 
protamylasse er undersøgt ved en visuel be-
dømmelse af plantefarven på tre tidspunkter 
og ved en planteanalyse af en planteprøve 
(hele planten) udtaget ved rækkelukning. I ta-
bel �8 er vist resultater af planteanalyser og 
farvebedømmelser.
 Tilførsel af protamylasse har ikke haft no-
gen afgørende indflydelse på plantetallet. I 
vækstsæsonen har der ikke været observeret 
farveforskelle før i august-september. Her har 
forsøgsleddet uden tildeling af protamylasse 
eller kalium i handelsgødning været visnet 
mest ned. Planteanalyserne viser klart det 
mindste indhold af kalium i forsøgsleddet 
uden tilførsel af kalium. Indholdet af kvælstof 
er derimod på samme niveau i alle forsøgs-
led. 

Efterafgrøder

Demonstration af efterafgrøder med 
dybt rodnet som kvælstofopsamler
I projektet: ”Demonstration af efterafgrøder 
med dybt rodnet som kvælstofopsamler” er 
det formålet at undersøge, hvilke efterafgrøder 
der er bedst til at opsamle kvælstof. Projektet 
er finansieret af Direktoratet for FødevareEr-
hverv og gennemføres i samarbejde med Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus 
Universitet.

Traditionelt betragtes nitrat under 1 meters 
dybe som tabt for afgrøderne. Men nogle af-
grøder har rødder, der når dybere ned end 1 
meter og har dermed potentiale til at opsamle 
noget af det dybereliggende nitrat og bringe 
det tilbage til de øverste jordlag. Efterafgrøder 
med dybe rødder kan således optage kvælstof, 
som ellers ville tabes ved brug af efterafgrø-
der og afgrøder, hvis rødder ikke når så dybt. 
Eksempelvis har alm. rajgræs, der er alminde-
lig brugt som efterafgrøde, et ret overfladisk 
rodnet. Efterafgrøder med et dybt rodnet kan 
derfor vise sig at blive et effektivt værktøj 
til at reducere kvælstofudvaskningen og for-
bedre udnyttelsen af kvælstof med et større 
udbytte til følge.
 Demonstrationsprojektet har vist, at efteraf-
grøder er bedre til at reducere nitratmængden 
i jorden end genvækst af spildkorn. Efteraf-
grøder med dybe rodsystemer har reduceret 
mængden af nitrat i 100 til �50 cm dybde med 
over 50 procent, mens rajgræs har reduceret 
nitratmængden med lidt over �0 procent. Alle 
tre dybrodede efterafgrøder, der er afprøvet i 
projektet, har haft nogenlunde samme effekt 
på nitratindholdet og har været bedre end raj-
græs i alle tre marker. Rajgræs har kun haft en 
ekstra effekt i marken ved Søndersø, hvor ni-
tratniveauet har været højt. De to andre steder 
har effekten af rajgræs været på niveau med 
spildkorn.

Demonstration i marken
Demonstrationen er gennemført på tre hus-
dyrbrug og er anlagt på 1 ha, som er delt i 
fem delmarker på hver 0,� ha. I hver delmark 
er etableret fire typer efterafgrøder i vårbyg: 
Alm. rajgræs, cikorie, olieræddike og farve-

Tabel 38. Demonstration af protamylasse i fabrikskartofler. (Q63)

Handelsgødning Protamylasse1)

Tilførsels-
tidspunkt for
protamylasse

Plante-
bestand 

medio juni,
pl. pr. m�

Plante-
farve�),

medio juni

Plante-
farve�), 
august-

september 

Pct. kvælstof 
i plante-
analyse 

ved række-
lukning

Pct. kalium 
i plante-
analyse 

ved række-
lukning

Kvælstof,
kg pr. ha

Kalium,
kg pr. ha

Kvælstof 
kg pr. ha

Kalium,
kg pr. ha

2007. 2 demonstrationer
186 1�9 0 0 �,0 9 6 5,� �,�
16� 0 �9 186 Før pløjn. �,5 9 5 5,1 5,�
16� 0 �9 186 Lige før lægn. �,0 9 6 5,0 �,�
16� 0 0 0 �,7 9 � �,8 �,9

1) Tildeling af næringsstoffer beregnet ud fra normindhold. 
�) Skala 0-10, 10 = mest grøn.
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vajd. Afgrødernes roddybde er målt, der er 
målt N-min flere gange, og udbyttet er målt i 
den efterfølgende bygafgrøde.
 Tre af efterafgrøderne er etableret som 
udlæg i vårbyg, mens den sidste er etableret 
enten lige før eller lige efter høst. Såtidspunk-
terne er vist i tabel �9.
 Der er forskelle i jordtypen på de tre lokali-
teter, især i den øverste halve meter. I marken 
ved Aulum er jorden grovsandet i den øverste 
halve meter, mens lerindholdet er betydeligt 
højere længere nede. På de to øvrige lokali-
teter er jordtypen mere lerholdig, især i den 
øverste halve meter af profilen. Jordtypen 
(JB) fra 0 til �50 cm dybde på de tre lokalite-
ter er vist i tabel �0. Marken ved Aulum har 
et højtliggende grundvandsspejl, hvilket har 
betydning for rodudviklingen.

Roddybde
Efterafgrødernes roddybde er demonstreret 
ved hjælp af � meter lange glasrør, som er ble-
vet placeret i en �0º vinkel i jorden ned til cirka 

�,5 meters dybde, og rodvæksten er fulgt ved 
at sænke et lille kamera ned i glasrøret. Disse 
rodmålinger er blevet gennemført i september 
og november af Det Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet ved Aarhus Universitet.
 I tabel �1 er vist roddybden, målt i septem-
ber og i november.
 I september er der målt roddybder, som i 
gennemsnit af de tre marker har varieret fra 
58 til 1�� cm. Den største roddybde er målt i 
cikorie og den mindste i rajgræs. Den mindste 
roddybde er målt på marken i Aulum, når man 
ser bort fra rajgræs.
 I november er rødderne nået betydeligt læn-
gere ned end i september. I gennemsnit af lo-
kaliteterne er der målt en roddybde på næsten 
1 meter i rajgræs med en variation fra 66 cm 
til 1�1 cm. Cikorie og olieræddike har i gen-
nemsnit haft en roddybde på næsten � meter 
med en variation fra cirka 1 meter i marken 
ved Aulum til næsten �,5 meter på de to andre 
lokaliteter. I gennemsnit af markerne er der 
målt en roddybde på 1�0 cm i farvevajd med 
en variation fra knap 60 cm til næsten ��0 cm 
ved Søndersø. De små roddybder, der er målt 
i marken ved Aulum, skyldes især et højtlig-
gende grundvandsspejl.

Nitrat i jorden
I tabel �� er vist jordens nitratindhold i no-
vember i jordlagene 0 til 100 cm og 100 til 
250 cm. I figur 10 er vist fordelingen af nitrat 
i profilen.
 I gennemsnit af de tre marker har rajgræs 
reduceret mængden af nitratkvælstof i jordla-

Tabel 39. Såtidspunkt for efterafgrøder og 
afgrøde i 2006 samt nedbringningstidspunkt 
for efterafgrøderne i 2007. (N24)

Lokalitet

Efterafgrøder og afgrøde

Alm. 
rajgræs Cikorie Farve-

vajd
Olie-

ræddike
Vår-
byg

Sådato �006

Aulum �9.� �9.� �9.� 11.8 �9.�
Søndersø �8.� �8.� �8.� 1�.7 �0.�
Hejls �8.� �8.� �8.� �5.7 og �.81) �8.�

Lokalitet Nedbringningstidspunkt. efterår �006/forår �007

Aulum �9.� �9.� �9.� �9.� -
Søndersø ��.11 ��.11 ��.11 ��.11 -
Hejls 1�.� 1�.� 1�.� 1�.� -

1)  Sået før høst, men pga. dårlig etablering er der sået igen efter høst.

Tabel 40. Jordtype (JB) fra 0 til 250 cm 
dybde. (N24)

Lokalitet

Dybde, cm

0-50 50-100 100-150 150-�00 �00-�50

Jordtype, JB

Aulum 1 5 7 7 7
Søndersø 6 6 6 7 7
Hejls 6 7 7 7 7

Tabel 41. Roddybder målt midt i september 
og november 2006. (N24)

Lokalitet
Roddybde i september, cm

Rajgræs Cikorie Farvevajd Olieræddike

Aulum 50 8� �9 6�
Søndersø �8 186 1�9 96
Hejls 8� 1�9 9� 78
Gns. 58 133 83 78

Lokalitet Roddybde i november, cm

Aulum 66 109 59 101
Søndersø 98 ��0 �19 ��5
Hejls 1�1 ��� 1�� ��9
Gns. 95 195 140 198
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get fra 100 til �50 cm med �� procent eller 
1� kg kvælstof pr. ha. De øvrige efterafgrø-
der har reduceret nitratmængden med over 50 
procent eller lidt over �0 kg kvælstof pr. ha.
 Effekten af efterafgrøderne på nitratindhol-
det i dybden 100 til �50 cm har været størst i 
marken ved Søndersø og mindst i Aulum.

Kvælstofoptagelse i efterafgrøden
I november er kvælstofoptagelsen i efteraf-
grøden bestemt ved at afklippe et areal for-
skellige steder i hver delmark. Resultaterne af 
målingerne er vist i tabel ��.
 Nitrat, der er optaget fra de dybe jordlag og 
transporteret op i efterafgrøden, er beskyttet 
mod udvaskning og vil ved nedbrydning af 
efterafgrøderesterne delvis blive tilgængeligt 
for de følgende afgrøder. Eftervirkningen er 
målt i den vårbygafgrøde, der blev sået året 
efter efterafgrøderne. I tabel �� er vist de 
målte udbytter i den følgende vårbygafgrøde 
fra områder i marken, der ikke er tilført kvæl-
stofgødning. I tabel �5 er vist de målte udbyt-
ter i vårbygafgrøden fra gødede områder af 
marken. Det tidspunkt, hvor efterafgrøden er 
pløjet ned, er vist i tabel �9.
 I gennemsnit af markerne har olieræddike 
givet det største merudbytte i både den gø-
dede og den ugødede vårbyg, og der har været 
et merudbytte i alle tre marker. I gennemsnit 
af markerne har efterafgrøden af rajgræs givet 

Tabel 42. Nitrat målt i november 2006 i 0 til 
250 cm dybde. (N24)

Lokalitet Dybde, cm

Efterafgrøde

Raj-
græs Cikorie Farve-

vajd
Olie-

ræddike
Spild-
korn

Nitrat, kg N pr. ha

Aulum 0-100 1� 5 8 1� 15
100-�50 �6 �� �7 �1 ��
I alt 57 �8 �5 �� 58

Søndersø 0-100 18 18 15 19 �5
100-�50 16 10 8 1� 51
I alt �5 �8 �� �� 97

Hejls 0-100 19 1� 15 16 ��
100-�50 17 7 17 10 ��
I alt �6 �1 �� �6 �5

Gns. 0-100 16 12 12 16 28
100-250 26 17 17 18 39
I alt 43 29 30 34 67

Lokalitet Dybde, cm

Efterafgrøde

Raj-
græs Cikorie Farve-

vajd
Olie-

ræddike

Nitrat, kg N pr. ha

Ændring i nitrat i forhold til 
spildkorn, kg N pr. ha

Aulum 0-100 cm -� -10 -8 -�
Søndersø -�7 -�8 -�1 -�7
Hejls -� -9 -8 -7
Gns. -12 -16 -16 -12

Lokalitet Dybde, cm Ændring i nitrat i forhold til 
spildkorn, kg N pr. ha

Aulum

100-�50 cm

� -10 -15 -1�
Søndersø -�5 -�1 -�� -�8
Hejls -5 -15 -5 -1�
Gns. -12 -22 -21 -21

Nitrat i jorden efterår

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

0-50

50-100

100-150

150-200

200-250

D
yb

de
, c

m

Nitrat, kg N pr. 50 cm jordlag

Rajgræs
Cikorie

Farvevajd
Olieræddike

Kontrol
Figur 10. Nitratindholdet i 0 til 250 cm dybde 
målt i første halvdel af november. Gennemsnit 
af tre forsøg.

Tabel 43. Kvælstofoptagelse i efterafgrøder-
nes overjordiske dele, målt i november 2006. 
(N24)

Lokalitet Måledato

Efterafgrøder

Alm. 
rajgræs Cikorie Farve-

vajd
Olie-

ræddike

Kg N pr. ha i overjordiske plantedele

Aulum 1�.11 17 1� �� �6
Søndersø �.11 �1 55 �1 75
Hejls 9.11 �6 �0 �9 67
Gns. - 28 36 35 56
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et mindreudbytte på lidt over � hkg pr. ha i 
den ugødede vårbyg. På marken ved Aulum 
har der været et merudbytte, mens der har væ-
ret et betydeligt mindreudbytte i marken ved 
Søndersø. Farvevajd har konsekvent givet et 
lille merudbytte, men cikorie har haft en varie-
rende effekt på udbyttet i den efterfølgende 
bygafgrøde. Efterafgrøden af farvevajd blev 
dårlig etableret i marken ved Hejls, men har 
alligevel givet et merudbytte. Årsagen må 

være, at der har været betydelige kvælstof-
mængder i rødderne. 
 Når efterafgrøden af alm. rajgræs har med-
ført mindreudbytter, skyldes det sandsynlig-
vis, at afgrøderesterne af alm. rajgræs omsæt-
tes langsomt, så kun en mindre del har nået at 
blive tilgængelig for vårbygafgrøden. Proble-
met kan være særlig stort, hvis græsset pløjes 
ned sent på foråret, fordi græsset ved omsæt-
ning i jorden så optager kvælstof, som ellers 
ville være tilgængeligt for afgrøden. Der er 
ikke umiddelbart nogen forklaring på, at der 
har været en positiv eftervirkning af alm. raj-
græs i Aulum, hvor det blev pløjet senest ned. 
Se tabel �9.
 Af tabel �� og �� fremgår det, at den sam-
lede mængde kvælstof, dels som nitratkvæl-
stof i jorden ned til �50 cm dybde, dels som 
kvælstof optaget i efterafgrødernes overjordi-
ske dele, er 90 kg pr. ha for olieræddike og 
mellem 65 og 71 for de øvrige efterafgrøder. 
Billedet er det samme, hvis man ser på N-min 
indholdet i profilen og ikke kun på nitratind-
holdet. Kvælstofindholdet i forsøgsleddet med 
olieræddike har altså været �0 til �5 kg kvæl-
stof højere midt i november end i de øvrige 
fire forsøgsled, hvilket kan betyde, at olieræd-
diken har været bedre til at holde på kvælstof-
fet end de øvrige efterafgrøder. Opgørelsen 
er i overensstemmelse med, at det største 
merudbytte er høstet, hvor efterafgrøden har 
været olieræddike. Der kan dog være forskel-
lige kvælstofmængder bundet i rødderne hos 
de forskellige efterafgrøder. Kvælstof, bundet 
i rødderne, er ikke målt i projektet.
 Effekten af efterafgrøder med dybe rodsy-
stemer på indholdet af nitratkvælstof under 1 
meters dybde, sammenlignet med en efteraf-
grøde af alm. rajgræs, har været mindre i ef-
teråret �006 end normalt, fordi nedbørsmæng-
derne i september, oktober og november har 
været meget store. Det skyldes, at effekten 
af efterafgrøderne på nitratindholdet øverst 
i profilen på grund af den store afstrømning 
også afspejles nederst i profilen. I efterår 
med mere normale nedbørsmængder vil man 
forvente, at forskellen mellem effekten af ef-
terafgrøder med dybe rodsystemer og efteraf-
grøder med mere overfladiske rodsystemer vil 
være større.

Tabel 44. Udbytter og merudbytter i ugødet 
vårbyg efter forskellige efterafgrøder, hkg pr. 
ha samt kvælstof i kerne pr. ha. (N24)

Lokalitet

Efterafgrøde

Spildkorn Rajgr. Cikorie Farvevajd Olieræd.

Udbytte og merudbytte i ugødet vårbyg, hkg pr. ha

Aulum �0,0 1,9 -�,� 1,5 �,�
Søndersø 51,6 -7,� -�,� �,1 5,6
Hejls �8,5 -1,7 �,� �,8 5,5
Gns. 43,4 -2,4 -0,8 2,8 4,5

Lokalitet

Efterafgrøde

Spildkorn Rajgr. Cikorie Farvevajd Olieræd.

Udbytte og merudbytte i ugødet vårbyg, kg N i kerne

Aulum �9,� -�,7 -1,1 -�,� -5,8
Søndersø 65,1 �,7 19,0 ��,8 10,7
Hejls 67,� 8,� 11,1 1�,9 0,8
Gns. 57,3 2,8 9,7 11,1 1,9

Tabel 45. Udbytter og merudbytter i gødet 
vårbyg efter forskellige efterafgrøder, hkg pr. 
ha samt kvælstof i kerne pr. ha. (N24)

Lokalitet

Efterafgrøde

Spildkorn Rajgr. Cikorie Farvevajd Olieræd.

Udbytte og merudbytte i gødet vårbyg, hkg pr. ha

Aulum ��,0 �,� -�,5 -�,7 �,5
Søndersø 59,1 1,� �,5 �,9 �,1
Hejls 7�,8 -5,6 -0,6 �,0 0,6
Gns. 58,3 0,0 0,1 1,4 2,1

Lokalitet

Efterafgrøde

Spildkorn Rajgr. Cikorie Farvevajd Olieræd.

Udbytte og merudbytte i gødet vårbyg, kg N i kerne

Aulum 8� -5 � 6 9
Søndersø 10� 6 6 5 -�
Hejls 97 9 19 �� 6
Gns. 95 3 10 11 4
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Efterafgrøder i vinterhvededyrkningen
Resultaterne af to forsøg, gennemført i ef-
teråret �006, viser, at en efterafgrøde af olie-
ræddike sået før høst har optaget cirka �5 kg 
kvælstof pr. ha og reduceret N-min indholdet 
med cirka �5 kg kvælstof pr. ha ved udgan-
gen af september. Resultaterne tyder på, at 
rigtigt anvendte efterafgrøder kan reducere 
kvælstofudvaskningen betydeligt, også i vin-
tersædssædskifter. Forsøgene er suppleret 
med demonstrationer hos tre landmænd. Også 
her blev der observeret en stor plantemasse af 
olieræddike, udsået før høst af vinterhvede og 
nedpløjet før næste vinterhvedeafgrøde.
 Iagttagelser i efteråret �006 viste, at olie-
ræddiken udover at optage kvælstof fra jorden 
også udtørrede jorden i den efterfølgende vin-
terhvedemark. Der var således i lang tid stri-
ber i marken, hvor der havde været olieræd-
dike.
 Forsøgene er gennemført i samarbejde med 
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved 
Aarhus Universitet.
 Efterafgrøder er effektive til at reducere 
kvælstofudvaskningen og kan i mange til-
fælde give en større kvælstofudnyttelse i den 
efterfølgende afgrøde og dermed et større ud-
bytte. Problemet med den traditionelle anven-
delse af efterafgrøder er imidlertid, at de skal 
efterfølges af en forårssået afgrøde og i øvrigt 
bedst etableres i eller efter vårsæd. Navnlig 
på lerjord har vintersæd et betydeligt højere 

udbyttepotentiale end vårsæd, og derfor er 
det for mange rentabelt at basere sædskiftet 
helt eller næsten helt på vintersædsafgrøder. 
Udfordringen er derfor at afklare, om efteraf-
grøder kan indpasses i et sædskifte baseret på 
vintersæd.
 Der er gennemført mange forsøg og under-
søgelser med efterafgrøder i og før vårsæd, 
men kun få undersøgelser af, hvordan efter-
årsoptagelsen kan påvirkes i vintersæd. Ef-
fekten af tidlig såning af vintersæden er delvis 
undersøgt, og undersøgelsen af mulighederne 
for at etablere efterafgrøder før vintersæd el-
ler eventuelt så vintersæd i efterafgrøder blev 
påbegyndt i efteråret �005. Her blev der eta-
bleret to forsøg til belysning af betydningen 
af såtidspunkt samt muligheden for at an-
vende gul sennep som efterafgrøde ved dyrk-
ning af vintersæd. I forsøgene er gul sennep 
anvendt dels som mellemafgrøde før såning 
af vinterhvede, dels som dæksæd, idet den i 
nogle forsøgsled er sået sammen med vinter-
hveden. Resultaterne er beskrevet i Oversigt 
over Landsforsøgene �006 på side ��1 til ��� 
og viser blandt andet, at en sennepsafgrøde, 
sået midt i august og nedbragt sidst i septem-
ber, før der blev sået vinterhvede, reducerede 
N-min indholdet i 0 til 100 cm dybde om ef-
teråret med �0 til �0 kg kvælstof pr. ha.
 I efteråret �006 blev der anlagt to forsøg i 
Jylland på henholdsvis JB 5 og JB 6 på mar-
ker, som gennem en årrække har været tilført 
husdyrgødning, svarende til harmonikrav, 
og hvor vinterhveden høstes tidligt. I forsø-
gene er olieræddike anvendt som efterafgrøde 
forud for såning af vintersæd. I forsøgene er 
belyst betydningen af tidlig sået vinterhvede 
samt betydningen af, hvornår olieræddiken 
etableres. Resultaterne er vist i tabel �6.
 Forsøgsled � og 5 er henholdsvis stubhar-
vet og pløjet lige efter høst af vintersæden.
 Olieræddiken sået før høst (forsøgsled � og 
�), det vil sige sidst i juli eller først i august, 
har ved udgangen af september optaget �5 
kg kvælstof pr. ha i de overjordiske plante-
dele i gennemsnit af de to forsøg. I forsøgs-
led 1, hvor vintersædsafgrøden er etableret 
først i oktober, er der optaget 7 kg kvælstof 
pr. ha i spildkorn og ukrudt. I forsøgsled 5, 
hvor vintersæden skulle have været etableret 

Olieræddike som efterafgrøde etableres enten 
lige før eller lige efter høst af vintersæden. 
(Foto: Ingrid Thomsen, Det Jordbrugsviden-
skabelige Fakultet, Aarhus Universitet).
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tidligt, blev den af praktiske årsager først eta-
bleret to til tre uger før planteoptagelsen blev 
målt, det vil sige i første halvdel af september. 
Planteoptagelsen i de overjordiske plantedele 
var derfor ubetydelig på måletidspunktet sidst 
i september. Resultater fra en demonstrati-
onsmark på den ene ejendom viser, at kvæl-
stofoptagelsen midt i december i en tidlig 
sået vinterhvede (�1. august) var knap �0 kg 
kvælstof pr. ha sammenlignet med cirka 10 kg 
kvælstof pr. ha i en normalt sået vinterhvede 
(1. oktober).
 Olieræddike, sået før høst, har reduceret N-
min indholdet fra cirka 50 kg kvælstof pr. ha 
i forsøgsled 1 til cirka �5 kg kvælstof pr. ha. 
N-min indholdet, hvor olieræddiken var eta-
bleret sent (forsøgsled �), og hvor vinterhve-
den skulle have været sået tidligt (forsøgsled 
5), har været cirka 10 kg kvælstof højere, end 
hvor vinterhveden blev etableret normalt (for-
søgsled 1).
 Resultaterne fra �005 og �006 viser, at en 
mellemafgrøde af gul sennep eller olieræd-
dike mellem to vintersædsafgrøder kan redu-
cere jordens indhold af N-min om efteråret 
og dermed risikoen for nitratudvaskning be-
tragteligt. Mellemafgrøden kan enten sås lige 
før eller lige efter høst. Der gennemføres også 
forsøg i efteråret �007, blandt andet med hen-
blik på at måle en eventuel eftervirkning i vin-
tersædsafgrøden til høst i �008.

Måling af kvælstofoptagelse med op-
tisk udstyr
Der er gennemført sammenlignende målinger 
af kvælstofoptagelsen med et optisk udstyr 
og med traditionelle planteklip med efterføl-

gende laboratorieanalyse. Formålet er at finde 
en hurtig og billig metode til bestemmelse af 
kvælstofoptagelsen i forskellige afgrøder. Re-
sultaterne fra �006 og �007 viser, at der er en 
sammenhæng mellem de optiske målinger og 
den målte kvælstofoptagelse, men sprednin-
gen er stor, og der er forskelle fra år til år.  De 
fundne sammenhænge er forskellige for vin-
terhvede og olieræddike.
 Crop Circle er navnet på et optisk udstyr, der 
måler det lys, som reflekteres fra afgrøderne. 
Ved hjælp af målinger af det reflekterede lys 
i forskellige bølgelængder beregnes et vege-
tationsindeks. Ideen er, at der er en sammen-
hæng mellem vegetationsindeks og afgrødens 
bladareal, vægt og den mængde kvælstof, af-

Tabel 46. Efterafgrøder i vintersædsbaserede sædskifter. Betydningen af tidlig såning af vin-
tersæd samt tidspunktet for etablering af efterafgrøden på kvælstofoptagelse og N-min ind-
hold sidst i september. (N26)

Forsøgsled
Efterafgrøde Vinterhvede Kvælstofoptagelse i

overjordiske plantedele
N-min 0-100 cm 

ultimo sept.

Såtidspunkt Afgrøde Kg N pr. ha Kg pr. ha

2007. Antal forsøg 2 2 2 2 1
1. Ingen Primo okt. Spildkorn mv 7 5�
�. Olieræddike, sået � uge før høst Primo okt. Olieræddike �6 �7
�. Olieræddike, sået 1 uge før høst Primo okt. Olieræddike �5 �6
�. Olieræddike, sået efter høst Primo okt. Olieræddike 1 61
5. Ingen Primo sept. Vinterhvede � 6�

Optisk udstyr, som måler det lys, som reflek-
teres fra afgrøderne. Ved hjælp af målinger af 
det reflekterede lys i forskellige bølgelængder 
beregnes et vegetationsindeks. (Foto: Hans 
Spelling Østergaard, Landscentret, Plante-
produktion).
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grøden indeholder. I det følgende er et vegeta-
tionsindeks, kaldet NDVI, sammenlignet med 
forskellige afgrøders kvælstofoptagelse, målt 
ved at afklippe afgrøden på et bestemt areal 
og derefter bestemme kvælstofindholdet ved 
en laboratorieanalyse.
 Målingerne med Crop Circle er gennemført 
ved, at udstyret har scannet et bestemt areal 
i 5 til 10 sekunder. Herefter er afgrøden på 
et areal på �0 gange 100 cm klippet af, og 
kvælstofindholdet er bestemt på laboratoriet. 
Arealet på �0 gange 100 cm er det areal, som 
scanneren måler på. Der er målt i olieræddike, 
vinterhvede og ukrudt/spildkorn, og målin-
gerne er gennemført i �006 og �007.

Målinger
Der er gennemført 67 parvise målinger af 
vegetationsindekset NDVI og kvælstofopta-
gelse, målt ved laboratorieanalyse på afklip-
pet plantemateriale. Målingerne er gennem-
ført i en efterafgrøde af olieræddike i forsøg 
efter forsøgsplan 070�60707 henholdsvis lb. 
nr. 1 (Kjellerup) og lb. nr. � (Odder). Des-
uden i forsøg efter forsøgsplan 0700�0808 
henholdsvis lb. nr. 1 (Kjellerup) og lb. nr. � 
(Odder). Desuden er der målt i vinterhvede 
på to marker på Koldkærgård. Datamaterialet 
er opdelt i olieræddike henholdsvis �006 og 
2007 og vinterhvede og er vist i figur 11, og 
data for de beregnede regressionslinier er vist 
i tabel �7.
 Figur 11 og tabel �7 viser, at der er en sam-
menhæng mellem de målte vegetationsindeks 
og kvælstofoptagelsen målt i afgrøden, men 
også, at der er væsentlige forskelle fra år til 
år og fra sted til sted. I �006 var der en meget 
god sammenhæng for olieræddike i forsøget 
i Odder, mens der ikke var nogen sammen-
hæng i Kjellerup. I �007 har der været en me-
get større spredning omkring den beregnede 
regressionslinie end i �006. Derfor er der for-

skel mellem regressionslinierne, beregnet i 
�006 og �007. Et vegetationsindeks på 0,600 
omregnes ifølge sammenhængen, beregnet på 
data fra �006, til en kvælstofoptagelse på �5 kg 
kvælstof pr. ha. Kvælstofoptagelsen, beregnet 
på grundlag af �007-data, er �� kg kvælstof 
pr. ha, mens kvælstofoptagelsen, beregnet på 
grundlag af både �006- og �007-data, er �0 
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Figur 11. Sammenhæng mellem målt vegeta-
tionsindeks (NDVI) og målt kvælstofoptagelse 
i olieræddike og vinterhvede. Olieræddiken i 
2006 er målt den 1. oktober og i 2007 den 18. 
september. Vinterhveden i 2007 er målt den 1. 
april.
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kg kvælstof pr. ha. Den gennemsnitlige kvæl-
stofoptagelse har været �5 og �0 kg kvælstof 
pr. ha i henholdsvis �006 og �007.
 For vinterhveden gælder, at der er en pæn 
sammenhæng mellem vegetationsindeks og 
målt kvælstofoptagelse, men der er også be-
tydelige afvigelser. Et vegetationsindeks på 
0,600 omregnes ifølge den fundne sammen-
hæng til en kvælstofoptagelse på 15 kg kvæl-
stof pr. ha i vinterhveden. Den gennemsnitlige 
kvælstofoptagelse i vinterhveden har været �7 
kg kvælstof pr. ha og det gennemsnitlige ve-
getationsindeks 0,6�5.
 De store spredninger, som resultaterne har 
vist, kan skyldes, at der er usikkerhed på sam-
menhængen mellem vegetationsindekset og 
kvælstofoptagelsen. Men en del af sprednin-
gen skyldes også, at der er stor usikkerhed på 
de målte kvælstofoptagelser, fordi olieræddi-
ken i både �006 og �007 har været etableret 
meget ujævnt. Specielt i Kjellerup er olieræd-
diken blevet etableret for sent, og afgrøden har 
været meget ujævn, hvilket gør både scanning 
og planteklip meget usikre. Vinterhveden har 
været mere jævn, hvilket afspejler sig i resul-
taterne. Fremtidige undersøgelser skal sigte 
på at afklare, om den store spredning skyldes 
usikkerhed på metoden, eller om den skyldes 
usikkerhed på de målte kvælstofoptagelser, og 
så skal det afklares, om sammenhængen mel-
lem vegetationsindeks og kvælstofoptagelse 
er stabil fra år til år og fra mark til mark.

Andre gødningsforsøg

Kalkstrategi og nitratophobning
For at belyse kalkstrategiens og dermed reak-
tionstallets betydning for kvælstofomsætnin-
gen og udbyttet blev der i 1991 anlagt to fast-

liggende forsøg med forskellige kalknings-
strategier.
 De forskellige kalkstrategier har i de to for-
søg medført en forskel på 0,5 og 1,0 enhed 
fra det ukalkede forsøgsled til forsøgsleddet 
med både dolomitkalk og harpet kalk. Undla-
delse af kalkning i 15 år har haft ingen eller en 
lille negativ effekt på udbyttet. Resultaterne 
synes at bekræfte teorien om, at et faldende 
reaktionstal forsinker omdannelsen af ammo-
niumkvælstof til nitratkvælstof.

Resultater fra to forsøg
Baggrunden har været at afklare, om et til-
strækkeligt lavt reaktionstal kan reducere om-
dannelsen af kvælstof på ammoniumform til 
kvælstof på nitratform så meget, at nitratud-
vaskningen også reduceres. I forsøgene blev 
der gennemført forskellige kalkstrategier, der 
blev tilført forskellige kvælstofmængder, og 
der blev målt Rt, N-min og udbytte. Forsø-
gene blev kalket i efteråret 1991, 1996, �001 
og �006. Resultaterne fremgår af tabel �8.
 Halvering af kvælstofmængden i forhold til 
normen har i forsøget ved Silkeborg reduceret 
udbyttet med 7 til 8 hkg pr. ha og kvælstofop-
tagelsen med �� til �8 kg pr. ha i gennemsnit 
af de ti forsøgsår. I forsøget ved Årup har en 
halvering af kvælstofmængden i gennemsnit 
af seks forsøgsår reduceret udbyttet med 7 til 
11 hkg pr. ha og kvælstofoptagelsen med �7 
til �9 kg pr. ha. Udbyttereduktionen har i alle 
årene været mindst, hvor der er kalket med 
både dolomitkalk og harpet kalk.
 I forsøget ved Silkeborg har undladelse af 
kalkning ikke haft negative konsekvenser på 
udbyttet. I forsøget ved Årup har undladelse 
af kalkning haft en lille negativ udbytteeffekt 
på 1 til � hkg pr. ha. De største udbytter blev 
høstet, hvor der blev tilført både dolomitkalk 

Tabel 47. Data for de beregnede regressionslinier samt gennemsnit af målte vegetationsindeks 
og kvælstofoptagelsen. I tabellen er vist hældning (a) og skæring med y-aksen (b) for regres-
sionslinierne, vist i figur 11

Afgrøde Prøvedato a b R� Antal NDVI Kg N

Olieræddike �006 1. okt. �01,0 -96 0,69 1� 0,651 �5
Olieræddike �007 18. sept. �68,� -1�9 0,�� �0 0,6�8 �0
Olieræddike, samlet - �1�,7 -98 0,�� �� 0,6�7 �8
Vinterhvede �007 11. apr. �91,8 -�80 0,59 �� 0,6�5 �7
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og harpet kalk. Effekten af manglende kalk-
ning har været den samme ved de to kvælstof-
niveauer.
 Reaktionstallet var 0,5 enhed højere i for-
søget ved Årslev end i forsøget ved Silkeborg 
i alle forsøgsled i både 1991 og �001. I �006 
var denne forskel kun opretholdt i forsøgsled-
det, hvor der var kalket med både dolomit-
kalk og harpet kalk. I forsøget ved Silkeborg 
har udeladelse af kalkning i den 15-årige pe-
riode kun medført et fald i reaktionstallet på 
0,1 til 0,� enheder, reaktionstallet i forsøget 
ved Årup er faldet 0,5 enheder. I forsøgsled-
det, hvor der er kalket med både dolomitkalk 
og harpet kalk, er reaktionstallet steget med 

0,5 enheder. � ton dolomitkalk har hævet re-
aktionstallet med 0,� enheder i forsøget ved 
Silkeborg, mens det har holdt reaktionstallet 
uændret i forsøget ved Årup.
 Den andel af N-min indholdet, som udgø-
res af ammonium, er stigende gennem årene 
i alle tre forsøgsled i begge forsøg, men ty-
deligst i de ukalkede forsøgsled. Resultaterne 
synes at bekræfte teorien om, at et faldende 
reaktionstal forsinker omdannelsen af ammo-
niumkvælstof til nitratkvælstof.

Oversvømmelse med havvand
Oversvømmelse med havvand som følge af 
stormfloden den 2. november 2006 har ikke 
resulteret i mindre udbytter end normalt i ét 
forsøg i vårbyg eller i et reduceret plantetal 
i ét forsøg i sukkeroer, anlagt på oversvøm-
mede arealer på Lolland, men der er allige-
vel opnået et pænt merudbytte for at afhjælpe 
skaden ved tilførsel af kalkslam eller gips.
 Fra tid til anden hænder det, at større eller 
mindre landbrugsarealer bliver oversvømmet 
med havvand. Det skete igen 1. og �. novem-
ber �006 som følge af rekordhøje vandstands-
stigninger i det sydlige Kattegat, Bælthavet 
og syd for Bælterne. De specielle vindforhold 
gav vandstigninger op til godt � meter. Ved 
oversvømmelse med havvand kan der ske en 
direkte skade på afgrøderne på grund af van-
dets kloridindhold. Det kan ske som følge af 
høje kloridkoncentrationer i jorden eller som 
følge af påvirkning af jordstrukturen. Jord-
strukturen skades generelt ved oversvøm-
melser, men oversvømmelse med saltvand er 
værre end ferskvand, fordi natriumindholdet i 
saltvand giver lerpartiklerne mindre sammen-
hængskraft, hvorfor jorden får større tilbøje-
lighed til at slæmme og give skorpedannelse. 
Skaden ved oversvømmelse afhænger af, 
hvornår på året oversvømmelsen sker, hvor 
vandmættet jorden er i forvejen, og hvor læn-
ge oversvømmelsen varer. Sker oversvømmel-
sen om efteråret, kan kloridindholdet i jorden 
nå at vaskes ud af overskudsnedbøren inden 
foråret. Er jorden vandmættet i forvejen, vil 
infiltrationen af havvand være begrænset, og 
varigheden af oversvømmelsen påvirker lige-
ledes den infiltrerede mængde af havvand. Ud 
fra disse kriterier vurderedes det, at den aktu-

Tabel 48. Fastliggende forsøg med kalk. 
Kalkstrategiens betydning for udbytte, Rt og 
N-min indhold i profilen, to forsøg. Forsøg-
ene blev kalket i efteråret 1991, 1996, 2001 
og 2006. (N27)

Kalkning Ingen kalk � t dolomitkalk � t dolomitkalk
+ � t harpet kalk

N-mængde 1/� 
norm Norm 1/� 

norm Norm 1/� 
norm Norm

Udbytte og merudbytte, hkg pr. ha
Forsøg 1, Silkeborg1). Gns. 1998 - 2007
Vinterhvede -7,5 66,3 -7,9 -1,7 -7,� -�,1

Forsøg 2, Årup�). Gns. 1999, 2001- 2002, 2005 og 2007
Vinterhvede -10,0 78,3 -10,7 1,� -6,8 �,�

Udbytte i kerne, kg N pr. ha
Forsøg 1, Silkeborg1). Gns. 1998-2007
Vinterhvede 9� 120 91 118 91 115

Forsøg 2, Årup�). Gns. 1999, 2001- 2002, 2005 og 2007
Vinterhvede 109 136 11� 1�1 11� 1��

Rt i pløjelaget
Forsøg 1, Silkeborg
Efterår 1991 6,0 6,0 6,0
Efterår �001 5,8 6,� 6,�
Efterår �006 5,9 6,� 6,�

Forsøg 2, Årup
Efterår 1991 6,5 6,5 6,5
Efterår �001 6,� 6,7 6,9
Efterår �006 6,0 6,5 7,0

Ammonium i procent af N-min
Forsøg 1, Silkeborg
Efterår 1997 18 9 18
Efterår 1998 �8 �� �6
Efterår �006 5� �9 ��

Forsøg 2, Årup
Efterår 1998 �� �9 16
Efterår 1999
Efterår �000 �1 �� �0

1) JB 5. �) JB 7.
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elle oversvømmelse ikke ville forvolde nogen 
betydelig skade.
 For at modvirke skader af oversvømmelser 
anbefales det normalt at tilføre jorden calcium 
i form af kalk, gips eller superfosfat. Calci-
umtilførslen bevirker, at natrium frigøres fra 
lermineralernes overflade og kan vaskes ud 
med overskudsnedbøren. Når der nogle gange 
foretrækkes gips frem for kalk, er det fordi 
gips ikke påvirker jordens reaktionstal.
 For dels at få et indtryk af oversvømmel-
sens betydning for udbyttet, dels for at af-
prøve anbefalingen om afhjælpning af skaden 
ved oversvømmelse er der etableret to forsøg 
på Nordlolland med tilførsel af kalkslam, gips 
og triplefosfat forud for såning af vårbyg og 
sukkerroer. Ved anlæg af forsøgene blev der 
udtaget en jordprøve til 1 meters dybde for at 
måle kloridindholdet i jorden. Resultater af 
jordprøve og forsøg er vist i tabel �9.
 Oversvømmelsen med saltvand har resul-
teret i en stigning i kalium-, magnesium- og 
natriumindholdet i jorden. Typiske niveauer 
er for kalium 8 til 1�, magnesium � til 6 og 
natrium 1 til �. Desuden er bortallet markant 
højere end traditionelle niveauer (5 til 8). Ind-
holdet af alle disse salte er på samme niveau 
som målt ved tidligere oversvømmelser ved 
Odense Fjord. Indholdet af klorid er på sam-
me niveau indtil 50 cm dybde som i referen-
ceprøver uden oversvømmelser, målt i KVA-
DRATNETTET i nærheden, men fra 50 til 
100 cm dybde er kloridindholdet markant hø-
jere på de oversvømmede arealer. Kloridionen 
er fuldt opløselig i vand ligesom nitrat og er 
vasket ned af nedbøren, fra oversvømmelsen 
fandt sted, til prøven er udtaget i foråret �007. 
Et saltindhold på mere end � gram pr. liter 
jordvand angives at være skadeligt for kornaf-
grøder. Dette svarer til et kloridtal på �0 til �5. 
Kloridindholdet i jorden har således fra 50 til 
100 cm dybde været så højt, at det kan påvirke 
udbyttet af korn. Sukkerroer kan tåle en langt 
højere kloridkoncentration i jordvæsken. Et 
andet problem efter oversvømmelse er, at den 
forhøjede koncentration af salte i jordoverfla-
den kan give problemer med fremspiring. Den 
samlede saltkoncentration kan udtrykkes ved 
jordens ledningstal. Ved et ledningstal på over 
� kan fremspiringen og væksten hæmmes. I 

det aktuelle forsøg er ledningstallet målt til 1 
og er således på et lavt niveau.
 Forsøgsplanen og resultaterne af forsøget 
fremgår af tabel 50. Carbokalk, som er et rest-
produkt fra sukkerfabrikkerne, er udspredt den 
��. januar, mens gips, triplefosfat og kalium 
er udspredt den 8. februar. Carbokalk har en 
neutraliserende evne på �7 procent, svarende 
til cirka 60 procent af den neutraliserende 
evne for jordbrugskalk. Desuden indeholder 
kalkslam cirka 7 kg magnesium og 5 kg fosfor 
pr. ton. Udspredning af triplefosfat og gips i 

Tabel 49. Analyser fra forsøgsarealer over-
svømmet med saltvand november 2006. 
(N28, N29)

Jordanalyser
Jordlag, cm

0-�5 �5-50 50-75 75-100

Forsøg i vårbyg
Reaktionstal (Rt) 7,8
Fosfortal (Pt) �,5
Kaliumtal (Kt) 16,1
Magnesiumtal (Mgt) 1�,8
Kobbertal (Cut) �,�
Natriumtal (Nat) ��,5
Bortal (Bt) 16,8
N-min, kg N pr. ha 1� 1� 11 7
Kloridtal (clt) 5,0 9 16 �1
Ledningstal (Lt) 1,0

Forsøg i sukkerroer
N-min, kg N pr. ha 1� 1� 1� 9
Kloridtal (clt) � � 1� �8

Gns. af tre referenceprøver uden oversvømmelse fra Lolland i 
KVADRATNETET forår 2007
Kloridtal (clt) < � < � < � < �

Tabel 50. Afhjælpning af skader efter over-
svømmelse, sukkerroer, vårbyg. (N28, N29)

1 fs. sukkerroer 1 fs. i vårbyg

Plante-
tal �1. 
maj, 

1.000 
planter
pr. ha

Plante-
tal ��. 
august, 
1.000 

planter 
pr. ha

Planter 
pr. m�

Pct. 
råpro-
tein i 

kerne-
tørstof

Udb. 
og mer-

udb.,
hkg 

kerne
pr. ha 

1. Grundgødet 6� 8�,8 �81 10 64,1
�. 5 t Carbokalk 78 8�,1 �78 9,� 1,5
�. 15 t Carbokalk 7� 8�,5 �8� 11,1 �,5
�. � ton gips 77 8�,� �95 9,5 �,0
5. �00 kg triplefosfat

+ �65 kg gips 7� 78,1 �99 9,5 �,8
6. �00 kg kaliumklorid 71 79,� �60 9,5 1,7
LSD 2
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forsøgsled 5 svarer til tilførsel af superfosfat, 
som tidligere har været anbefalet på arealer, 
der har været oversvømmet. Udspredningen 
af kalium i forsøgsled 6 er prøvet for at un-
dersøge, om det har en skadelig virkning at 
tilføre yderligere monovalente ioner.
 I sukkerroer er der ved første optælling 
konstateret et lidt højere plantetal ved tilførsel 
af carbokalk og gips, men forskellen er ud-
lignet ved optælling igen i august. I vårbyg 
har plantetallet stort set være uafhængigt af 
forsøgsbehandlingerne. I vårbyg er der op-
nået et signifikant merudbytte for at tilføre 
gips og den største mængde carbokalk. Der 
er ikke konstateret nogen skadevirkning af at 
tilføre kaliumgødning. Merudbytte for tilfør-
sel af carbokalk og gips er formentlig opnået 
som følge af en påvirkning af jordstrukturen. 
Forsøget med sukkerroer er ikke høstet for-
søgsmæssigt. Forsøgene er fastliggende og vil 
også blive høstet i �008.

Jordbundsanalyser
Antallet af kemiske jordbundsanalyser fra 1. 
august �006 til �1. juli �007 fremgår af ta-
bel 51. Tabellen er ikke komplet, da analyser, 
udført af OK Laboratorium for Jordbrug før 
den 5. november �006, ikke er med, fordi la-
boratoriet nedbrændte på det tidspunkt. Tabel-
len omfatter heller ikke godt �.500 analyser 
udført af Lantmännen Analycen. Endvidere er 
tabellen påvirket af, at Eurofins, Steins ophør-
te med at analysere jordprøver sidst på foråret 
�007.
 Regelmæssige jordbundsanalyser er fortsat 
en vigtig rettesnor til at sikre, at der gødskes 
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 der til hver 
prøve stedbestemmes 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 med en 
radius på 5 meter. Alt andet lige vil det give en 
større variation i analyseresultatet end mellem 
prøver, der er udtaget som en gennemsnits-
prøve af flere hektar. En stor andel af GPS-
jordprøver kan i nogle regioner bevirke, at 
flere analyser end normalt har høje eller lave 
værdier.
 Det lidt større antal af reaktionstalsbestem-
melser end bestemmelser af Pt og Kt skyldes, 
at der udtages en del reaktionstal i marker, 
hvor der er mistanke om, at reaktionstallet er 
for lavt. Derfor giver fordelingen af reaktions-
tal ikke et repræsentativt indtryk af jordens 
kalktilstand. Derimod er næringsstofanalyser-
ne, der overvejende stammer fra systematiske 
jordbundsanalyser af hele ejendomme, no-
genlunde repræsentative for landbrugsjorden.
 Den procentiske fordeling af gødningstal-
lene i de enkelte landsdele kan derfor give et 
indtryk af gødningstilstandene. Se tabel 5�.
 Den procentiske fordeling af reaktionstal-
lene i de enkelte landsdele er nogenlunde 
identisk fra år til år. Op igennem 1980’erne 
faldt andelen af meget lave reaktionstal. Som 
det fremgår af tabel 5�, er fosfor-, kalium- og 
magnesiumtallene høje, og dansk agerjord er 
gennemgående i en god gødningstilstand. Det 
betyder, at for de fleste jorder er der et relativt 
stort interval, der kan betegnes som optimalt 
for reaktionstallet. Når reaktionstallet er over 
5,5 til 6,0, er det ikke så meget reaktionstallets 

Tabel 51. Antal jordbundsanalyser fra 1. august 2006 til 31. juli 2007. Ved opdelingen er an-
vendt det gamle Storstrøms amt. Tabellen er ikke komplet jf. teksten

Lokalitet Rt Pt Kt Mgt Cut Mnt Total-N

Bornholm 1.065 1.070 1.065 1.065 1 0 0
Storstrøms amt 6.906 6.96� 6.90� 6.�1� 989 0 0
Sjælland 6.5�5 6.50� 6.50� 6.�90 7� �� �1
Fyn 8.58� 8.�8� 8.�88 6.895 �85 �5 16
Østjylland 5.569 5.607 5.5�1 5.��0 75� 51 78
Nordjylland 15.7�7 15.66� 15.711 15.�9� 1.8�5 �1 190
Vestjylland ��.1�6 15.8�� 15.69� 1�.�06 1.61� 90 966
Hele landet 67.5�0 59.91� 59.70� 55.�9� 5.559 ��9 1.�71
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størrelse, der er interessant, men udviklingen 
i reaktionstallene. Et acceptabelt reaktionstal 
kan normalt opretholdes ved en kalktilførsel 
på 1,5 til �,0 tons kalk hvert tredie til fjerde 
år.
 Hvis jorden er stærkt 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 
tidligere anført.
 Fosfortallet (Pt) angiver den let tilgængelige 
fosformængde i jorden. Fosfortallet anses for 
lavt ved værdier under �. Af tabel 5� ses det, 
at kun mellem � og �1 procent af analyserne 
viser lave fosfortal, mens �0 til 51 procent af 
fosfortallene er over �,0. Den største andel 

af analyser med høje fosfortal ses i de hus-
dyrintensive regioner Nord- og Vestjylland, 
hvor 1� procent af fosfortallene er over 6,0. 
I gruppen med høje fosfortal skal man være 
opmærksom på, at jordprøver, udtaget i haver, 
vil være overrepræsenteret i denne gruppe.
 Kaliumtallets (Kt) størrelse varierer mel-
lem landsdelene. Niveauforskellen skyldes 
først og fremmest jordtypeforskelle. Her skil-
ler Vestjylland sig klart ud, idet 5� procent af 
prøverne viser analysetal under 8.
 Et magnesiumtal på over � betragtes som 
tilfredsstillende. Mellem 8 og �5 procent af 
magnesiumtallene ligger under dette niveau. 
Magnesiumtallet har dog været stigende igen-
nem de seneste ti år, og andelen af magnesi-
umtal under � er aftaget meget. Udbyttet og 

Tabel 52. Resultater af jordbundsanalyser 
fra 1. august 2006 til 31. juli 2007. Procent-
vis fordeling. Ved opdelingen er anvendt det 
gamle Storstrøms amt. Tabellen er ikke kom-
plet jf. teksten

Born-
holm

Stor-
strøms 

amt

Sjæl-
land Fyn Øst-

jylland
Nord-
jylland

Vest-
jylland

Reaktionstal (Rt)
< 5,5 � 0 � � 5 8 1�
5,5-5,9 5 � 6 5 17 �7 �1
6,0-6,� �0 5 16 18 �8 �0 �0
6,5-6,9 50 1� �8 �8 �8 �0 1�
7,0-7,5 11 �5 �1 �1 10 � �
> 7,5 1 �� 18 6 � 1 0

Fosfortal (Pt)
0,0-0,9 1 0 0 1 1 0 1
1,0-1,9 �0 15 18 1� 9 � 6
�,0-�,9 �0 �5 �8 �0 �6 18 18
�,0-�,9 �0 �6 �� �6 �0 �7 �6
�,0-�,9 11 1� 11 16 19 �� ��
5,0-5,9 6 5 5 8 9 1� 1�
6,0-6,9 1 � � � � 6 7
7,0-7,9 0 1 1 1 1 � �
8,0-8,9 0 1 0 0 1 1 1
9,0-10 0 0 0 0 0 1 0
> 10 0 0 0 0 0 1 1

Kaliumtal (Kt)
0,0-1,9 0 0 0 0 0 0 0
�,0-�,9 0 0 1 1 � � 10
�,0-5,9 1 � � � 8 11 �1
6,0-7,9 � 1� 15 1� 15 17 ��
8,0-9,9 9 �5 �� �� �1 18 17
10,0-11,9 15 �5 �� �1 18 15 1�
1�,0-1�,9 15 15 15 1� 1� 1� 7
1�,0-15,9 1� 8 9 8 8 8 �
16,0-17,9 1� � 5 5 5 5 �
18,0-19,9 10 � � � � � �
> �0 �� 5 5 6 5 7 �

Born-
holm

Stor-
strøms 

amt

Sjæl-
land Fyn Øst-

jylland
Nord-
jylland

Vest-
jylland

Magnesiumtal (Mgt)
0,0-0,9 0 0 0 0 0 0 0
1,0-1,9 1 0 1 1 � � �
�,0-�,9 1 1 5 � 7 7 8
�,0-�,9 7 7 1� 7 1� 1� 1�
�,0-�,9 11 17 19 1� 15 1� 17
5,0-5,9 1� �� 18 15 15 15 16
6,0-6,9 15 18 1� 1� 1� 1� 1�
7,0-7,9 1� 1� 9 1� 10 9 9
8,0-8,9 10 7 7 10 7 6 6
9,0-10 8 5 5 8 � 5 �
> 10 �1 9 9 17 1� 17 10

Kobbertal (Cut)
0,0-0,9 0 � � � 5 � �
1,0-1,9 0 �� �� �7 �8 �� �0
�,0-�,9 0 �5 �1 �6 �� �� ��
�,0-�,9 0 �� 16 15 18 �0 ��
�,0-�,9 0 10 � 6 7 11 11
5,0-5,9 100 � � 5 � 6 �
6,0-6,9 0 0 0 5 � � �
7,0-7,9 0 � � � 1 1 1
8,0-8,9 0 0 1 � 0 1 1
9,0-10 0 1 1 0 0 0 0
> 10 0 � 11 10 1 1 1

Total-N
0- 0,09 0 0 0 0 15 � �
0,09-0,11 0 0 19 0 10 � 5
0,11-0,1� 0 0 �9 0 17 7 9
0,1�-0,16 0 0 �� 1� �� 17 16
0,16-0,�0 0 0 1� 6� �8 �0 �8
> 0,�0 0 0 1� �5 6 �8 �9

Tabel 52. Fortsat.
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kvaliteten er afhængigt af tilførsel af magne-
sium, og derfor bør man være opmærksom på 
at tilføre tilstrækkeligt med magnesium, enten 
i magnesiumkalk eller i magnesiumholdige 
gødninger.
 Ved vurdering af fordelingen af kobbertal 
efter størrelse i det gamle Storstrøms amt, på 
Sjælland og på Fyn skal man være opmærk-
som på, at der kun er analyseret relativt få prø-
ver, og at de ikke er repræsentative. Kobbertal 
under � angiver risiko for kobbermangel på 
visse jorder som for eksempel lavbundsjor-
der. Der er en relativt stor andel af prøverne 
med et lavt kobbertal, hvilket kan hænge sam-
men med, at der netop analyseres for kobber 
på jorder, hvor man har mistanke om risiko 
for kobbermangel. Ved meget høje kobbertal 
kan der opstå skader på afgrøden ved kob-
berforgiftning. Derfor bør man undgå de høje 
kobbertal ved at afpasse kobbertilførslen efter 
planternes behov.
 Mangantal anvendes normalt ikke som råd-
givningsgrundlag. Der er da også kun gen-
nemført ganske få analyser af mangantallet.

Indholdet af totalkvælstof i jord kan anven-
des til at fastsætte eftervirkningen af kvæl-
stof forud for forfrugten i stedet for at skulle 
korrigere ud fra dyrkningshistorien. Der er 
beregnet en korrektion af kvælstofbehovet 
ud fra en bestemmelse af totalkvælstof i den 
enkelte mark i forhold til et gennemsnitsind-
hold af totalkvælstof i jord. Hvis indholdet af 
totalkvælstof er under 0,1� procent, korrige-
res kvælstofbehovet op i forhold til normen. 
Er indholdet over 0,1� procent, korrigeres 
behovet ned i forhold til normen. Mellem 
0 og �8 procent af prøverne har værdier la-
vere end 0,1� procent, mens 6 til �9 procent 
af prøverne har værdier over 0,�0 procent. 
Langt hovedparten af prøverne er udtaget 
på kvægbrug i forbindelse med benyttelse af 
undtagelsesbestemmelserne for at have mere 
end 1,7 dyreenhed pr. ha. Derfor må de viste 
analyser af totalkvælstof i jord formodes at 
være betydeligt over gennemsnittet for dansk 
landbrugsjord.
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Evnen til at lave et godt såbed er afgørende

Reduceret jordbearbejdning som dyrknings-
system har en stabil og langsomt stigende ud-
bredelse i Danmark. Det anslås, at reduceret 
jordbearbejdning uden pløjning praktiseres på 
cirka 10 procent af det danske landbrugsareal 
(cirka �00.000 ha).
 Den stadigt stigende interesse for reduce-
ret jordbearbejdning skyldes i dag primært et 
ønske om at spare tid og at øge kapaciteten 
til afgrødeetablering. Det er især på større 
ejendomme over �00 ha, at reduceret jordbe-
arbejdning finder udbredelse.
 Mange års forsøg med reduceret jordbe-
arbejdning og pløjefri dyrkning har vist, at 
der kan opnås de samme udbytter som ved 
traditionel dyrkning, hvis man nøje tilpasser 

Dyrkning ved reduceret 
jordbearbejdning

For at undgå tab ved reduceret jordbear-
bejdning er det især vigtigt at

•  sætte kort stub ved høst og enten fjerne 
halmen eller snitte den kort samt spre-
de halm og avner jævnt,

•  have avnespreder på mejetærskere, der 
er større end �0”,

•  gennemføre en stubbearbejdning inden 
såning, som er tilpasset den anvendte 
såteknik,

•  modvirke opformering af græsukrudt 
gennem sædskifte og en målrettet be-
kæmpelse,

•  være opmærksom på angreb af syg-
domme, specielt hvedebladplet og 
Fusarium,

•  sørge for at opretholde en god jord-
struktur.

Strategi

Fordele ved reduceret 
jordbearbejdning

En forbedret etablering på den meget 
svære jord, JB 7 til 9.

Markens bæreevne forbedres.

Markerne bliver mere jævne, hvilket er en 
fordel ved lejesæd og store mejetærskere.

Færre problemer med manganmangel.

En forbedret vandhusholdning - flere af-
grøderester på overfladen betyder mindre 
udtørring ved etablering. Effekten for-
svinder hen over dyrkningssæsonen.

Bedre afdræning, primært på grund af 
flere kontinuerte makroporer.

Mindre jorderosion, bedre infiltrations-
evne (evne til at opsuge nedbør).

Ulemper ved reduceret 
jordbearbejdning

Krav om sædskiftet for at håndtere græs-
ukrudtsproblemer.

Maskiner til reduceret jordbearbejdning 
kræver stor trækkraft – måske nye inve-
steringer.

For at kunne udnytte den større kapacitet 
og herved få lavere omkostninger pr. ha 
kræver det mange hektarer.

Svampesygdomme som hvedebladplet og 
Fusarium er svære at styre.

Problemer med at styre spildkorn – spe-
cielt et problem på fremavlsarealer.

På ejendomme med mange sten skal man 
de første år være villig til at samle mange 
sten.

Strategi
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dyrkningsstrategien til forholdene. Omvendt 
viser flere års forsøg også, at reduceret jord-
bearbejdning kan medføre tab, hvis der sker 
en brist i dyrkningsstrategien.
 Årets forsøg viser, at det afgørende er, om 
landmanden er i stand til at lave det optimale 
såbed, ligegyldigt om der pløjes forud for af-
grøden, eller der arbejdes med reduceret jord-
bearbejdning.

Et godt såbed er tilpasset efter jordtypen. For 
at frø kan spire, skal der være tilpas med fugt, 
varme og ilt. En god etablering kræver, at frø-
et er placeret på en tilpas fast jord. Der skal 
være jævn overgang mellem løs og hård jord. 
Der må gerne være mange makroporer (regn-
ormegange og ældre rodkanaler).

En afgrøde, etableret som på billedet, kan ikke give topudbytte. (Foto: Poul Henning Petersen, 
Landscentret, Planteproduktion).

Jordbearbejdning
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Jordbearbejdnings-
systemer
I tabel 1 er vist resultatet fra tre fastliggende 
forsøg, hvor de samme jordbearbejdnings-
systemer er anvendt gennem otte år. Der er i 
�007 fulgt op på den delvis ændrede forsøgs-
serie, som startede i �00�, hvor der i forsøgs-
led � pløjes før vårbyg og vinterraps. I efter-
året �006 blev der sået vinterraps, hvorfor der 
er pløjet i forsøgsled � i dette års forsøg. I 
forsøgsled � udelades brug af glyphosat i sep-
tember. Forsøgene på Forskningscenter Byg-
holm er blevet udsat for et kraftigt haglvejr 
i juni �007, så disse resultater er ikke med i 
gennemsnittet. Gennemsnitsresultaterne af de 
øvrige to forsøg har vist, at raps honorerer en 
dyb jordbearbejdning, som i dette tilfælde er 
udført med ploven i forsøgsled 1. Forsøgene er 
gennemført i samarbejde med Det Jordbrugs-
videnskabelige Fakultet ved Aarhus Universi-
tet, Forskningscenter Bygholm og LRØ.
 Der har ikke været signifikant forskel på 
udbyttet efter de forskellige behandlinger 
i vinterrapsen. Det har været muligt at fast-

holde udbytteniveauet uden pløjning gennem 
mange år. Otte års forsøg med reduceret jord-
bearbejdning viser, at der statistisk ikke er 
forskel på udbytterne inden for afgrøderne og 
mellem afgrøderne, målt mod det traditionel-
le pløjede dyrkningssystem. I tabel � er vist, 
hvilke maskiner der er anvendt i de enkelte 
forsøgsled.

Haglskadet vinterraps på Forskningscenter 
Bygholm. Udbyttetabet er så stort, at forsøget 
er kasseret. (Foto: Jens Johnsen Høy, Agro-
Tech).

Tabel 1. Fastliggende forsøg med reduceret jordbearbejdning. (O1)

Reduceret jordbearbejdning

Udbytte,
hkg pr. ha Udb. og merudbytte, hkg pr. ha

�000,
vårbyg 

�001,
vinterhvede

�00�,
vårbyg

�00�,
vinterhvede

�00�,
vinterhvede

2000-2004. Antal forsøg 1 1 3 3 3 3
1. Pløjning. Kombiharve/såmaskine  1) 68,1 88,4 52,1 72,4 80,9
�. Tung tallerkenharve. Kombiharve/såmaskine (Dalbo) 71,5 70,6 -0,� -7,6 -1,0 0,9
�. Stubharvning. Skiveskærsåmaskine (Kultiseeder) 69,� 68,9 -0,7 -�,� 5,9 1,�
�. Stubharvning. Tandskærsåmaskine (Horsch) 76,� 70,� -0,1 -5,� 6,� 1,�
5. Direkte såning. Vingeskærsåmaskine (Köckerling)�) 76,9 7�,8 1,� -6,7 9,1 �,1
LSD ns ns ns ns ns ns

Reduceret jordbearbejdning

Udb. og merudbytte,
hkg pr. ha

Forholdstal
for udbytte, 

gns. over 6 år

�005,
vårbyg 

�006,
vinterbyg

�007,
vinterraps

�001-�006, 
korn

2000-2007. Antal forsøg 3 3 2 18
1. Pløjning. Kombiharve/såmaskine  68,8 72,1 41,1 100
�. Pløjning efter 5 år uden pløjning. Kombiharve/såmaskine�)

1 gang stubharvning. Tandskærsåmaskine (Horsch) (�006)�)   0,0 -�,� -0,� 97
�. � gange stubharvning. Tandskærsåmaskine (Horsch) -�,� -�,8 -1,7 99
�. � gange stubharvning. Tandskærsåmaskine (Horsch)�) -�,0 -�,5 -0,8 99
5. 1 gang stubharvning. Tandskærsåmaskine (Horsch)�) -1,0 -�,� -1,� 101
LSD ns ns ns 

1) Intet resultat.
�) Fra og med �00� er der gennemført en stubbearbejdning lige efter høst.
�) Pløjet den 1�. dec. �00�.
�) Hvert år sprøjtet med glyphosat efter høst.
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Fastliggende demonstrationer med 
pløjning kontra ingen pløjning
I tabel � og � er vist en oversigt over fastlig-
gende demonstrationsarealer, hvor udbyttet 
efter pløjning er sammenlignet med udbyt-
tet uden pløjning. Demonstrationsforsøgene 
er anlagt i storparceller med tre gentagelser 

i hele markens længde. Den pløjefri dyrkning 
er gennemført med forskellige teknikker på 
de enkelte demonstrationsarealer. Foruden 
udbytte er der registreret forekomst af ukrudt 
og sygdomme, ligesom en del af arealerne er 
inddraget i forskellige forskningsprojekter, 
hvor man undersøger konsekvenserne af at 

Tabel 2. Anvendte maskiner i forsøget i tabel 1

Forsøgsled Maskine Fabrikat Type Arbejdsbredde Listepris, kr.

1. Plov Kverneland �-furet 16” 1,6 m 1�6.000
Kombiharve Doublet Record CombiDan �000 �,0 m ��.000
Såmaskine Nordsten NS �1�0 �,0 m 68.000

�. Stubharve Horsch Terrano 5,0 m ��5.000
Plov Kverneland �-furet 16” 1,6 m 1�6.000
Kombiharve Doublet Record CombiDan �000 �,0 m ��.000
Såmaskine Nordsten NS �1�0 �,0 m 68.000

�. Stubharve Kongskilde VibroTill �800 5,0 m 1�0.000
Tandsåmaskine Horsch Sprinter �ST �,0 m �90.000

�. Stubharve Horsch Terrano 5,0 m ��5.000
Tandsåmaskine Horsch Sprinter �ST �,0 m �90.000

Tabel 3. Oversigt over ni års demonstrationer af reduceret jordbearbejdning. (O2, O3)

Reduceret jordbearbejdning

Svinninge/Jerslev Nakskov Hillerød

Forholdstal for udbytte, 
JB 7

Forholdstal for udbytte, 
JB 7

Forholdstal for udbytte, 
JB 7

2007. 2 demonstrationer Vinterraps Vårbyg
1. Traditionel jordbearbejdning med pløjning 100 100 -
�. Reduceret jordbearbejdning, ingen pløjning 100 101 -

2006. 2 demonstrationer Vårbyg Fabriksroer
1. Traditionel jordbearbejdning med pløjning 100 100 -
�. Reduceret jordbearbejdning, ingen pløjning 109 9� -

2005. 2 demonstrationer Vårbyg Vårbyg
1. Traditionel jordbearbejdning med pløjning 100 100 -
�. Reduceret jordbearbejdning, ingen pløjning 106 9� -

2004. 2 demonstrationer Vinterhvede Vinterhvede
1. Traditionel jordbearbejdning med pløjning 100 100 -
�. Reduceret jordbearbejdning, ingen pløjning 107 95 -

2003. 3 demonstrationer Vinterhvede Vinterhvede Vårbyg
1. Traditionel jordbearbejdning med pløjning 100 100 100
�. Reduceret jordbearbejdning, ingen pløjning 91 10� 8�

2002. 3 demonstrationer Vårbyg Markært Vårbyg
1. Traditionel jordbearbejdning med pløjning 100 100 100
�. Reduceret jordbearbejdning, ingen pløjning 95 91 95

2001. 3 demonstrationer Vårbyg Sukkerroer Vårbyg
1. Traditionel jordbearbejdning med pløjning 100 100 100
�. Reduceret jordbearbejdning, ingen pløjning 11� 98 98

2000. 3 demonstrationer Sukkerroer Vinterhvede Vinterhvede
1. Traditionel jordbearbejdning med pløjning 100 100 100
�. Reduceret jordbearbejdning, ingen pløjning 118 97 8�

1999. 3 demonstrationer Vinterhvede Vårbyg Vinterhvede
1. Traditionel jordbearbejdning med pløjning 100 100 100
�. Reduceret jordbearbejdning, ingen pløjning 10� 98 105
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undlade pløjning over en årrække. Demon-
strationsarealerne, som er anlagt i �00�, inde-
holder desuden et led, hvor konsekvensen af 
at pløje hvert andet år er undersøgt. Resulta-
terne fremgår af tabel �.
 På demonstrationsarealet i Svinninge/Jer-
slev på Sjælland har årets afgrøde været vin-
terraps. Udbyttet har været �6,9 kg pr. ha, 
både med og uden pløjning. I den visuelle be-
dømmelse har det set ud som om vinterrapsen 
har ligget mere ned i det upløjede led. Der er 
tendens til lidt mere græsukrudt i det upløjede 
led.
 I Nakskov har årets afgrøde været vårbyg. 
Udbyttet har været mindst, hvor der er pløjet, 
men forskellen er ikke signifikant.
 I Aulum har afgrøden i �007 været vårbyg 
efter vinterbyg. Led �, pløjning hvert andet år, 
pløjning �006 til �007, har på trods af et stør-

re ukrudtstryk givet størst udbytte, som dog 
ikke er signifikant. Derimod har led 2, pløjefri 
dyrkning, endnu engang været negativt påvir-
ket af en mindre harvesål i 8 til 10 cm dybde. 
Dette overrasker i forhold til det visuelle ind-
tryk gennem dyrkningssæsonen. Der er en 
tendens til, at led � på denne jordtype klarer 
sig bedst både i de pløjede og upløjede år. 
Jordtypen er en JB �. Der vil eventuelt blive 
foretaget en dyb jordløsning i led � forud for 
såning i �008.
 I Hadsund har årets afgrøde været vinter-
hvede. Udbytteniveauet har været normalt, 
8�,8 hkg pr. ha, i led 1. Der mindre udbytte 
i led 2 og 3 er ikke signifikant og kan ikke 
forklares med større ukrudtstryk eller større 
svampetryk. Der har været en særdeles stor 
tilfældig variation i forhold til udbytteniveau-
et.

Tabel 4. Oversigt over fastliggende demonstrationsarealer, fem til seks år. (O4, O5)

Reduceret jordbearbejdning

Udbytte og merudbytte,
hkg pr. ha

�00� �00� �00� �005 �006 �007

1 demonstration, Aulum, JB 3 Triticale Vinterbyg Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg
1. Traditionel jordbearbejdning med pløjning 53,1 49,6 47,7 73,1 63,8 53,8
�. Reduceret jordbearbejdning, ingen pløjning -0,8 1,� -10,7 1,7 -1�,5 -�,1
�. Pløjning hvert andet år, ingen pløjning �00�, �00� og �006 -0,� 0,7 -0,� 0,5 1,8 �,6

Reduceret jordbearbejdning

Hadsund Randers Vipperød
Gns. for 

forholdstal       
�00�-�007

Udb. og 
merudbytte,
hkg pr. ha

Udb. og 
merudbytte,
hkg pr. ha

Udb. og 
merudbytte,
hkg pr. ha

2007. 2 demonstrationer Vinterhvede Udgået Vårbyg
1. Traditionel jordbearbejdning med pløjning 83,8 61,0 100
�. Reduceret jordbearbejdning, ingen pløjning -7,� -1,7 9�
�. Pløjning hvert andet år, ingen pløjning �007 -7,1 -5,0 9�

2006. 2 demonstrationer Vinterhvede Udgået Vinterhvede
1. Traditionel jordbearbejdning med pløjning 86,5 72,5 100
�. Reduceret jordbearbejdning, ingen pløjning -7,0 9,9 10�
�. Pløjning hvert andet år, pløjning �006 -8,� 1�,� 10�

2005. 2 demonstrationer Vinterrug Vinterraps
1. Traditionel jordbearbejdning med pløjning 60,9 20,0 100
�. Reduceret jordbearbejdning, ingen pløjning -�,� 11,� 1�7
�. Pløjning hvert andet år, ingen pløjning �005 -1,6 7,9 118

2004. 3 demonstrationer Vinterhvede Vinterraps Vårbyg
1. Traditionel jordbearbejdning med pløjning 91,4 27,0 56,7 100
�. Reduceret jordbearbejdning, ingen pløjning -1,6 -10,� -�,9 8�
�. Pløjning hvert andet år, pløjning �00� 1,8 1�,5 �,5 118

2003. 3 demonstrationer Vinterhvede Vårbyg Vinterhvede
1. Traditionel jordbearbejdning med pløjning 81,9 33,9 79,9 100
�. Reduceret jordbearbejdning, ingen pløjning 7,1 -0,8 -7,� 99
�. Pløjning hvert andet år, ingen pløjning �00� 9,5 -0,� -9,� 100
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I Vipperød har årets afgrøde været vårbyg, og 
udbyttet i led 1 har været 61 hkg pr. ha. Led 
�, der bliver pløjet hvert andet år, har givet et 
signifikant mindre udbytte på 56 hkg pr. ha, 
og led �, der ikke er blevet pløjet i fem år, har 
givet 59,3 hkg pr. ha, hvilket ikke er signifi-
kant forskelligt fra led 1.

Grubbesåning af vinterraps
Der er gennemført fire forsøg med etablering 
af vinterraps, herunder grubbesåning. Grub-
besåning er over de sidste tre til fire år blevet 
populær blandt landmænd, primært fordi der 
er en tidsbesparelse ved etablering af vinter-
raps på denne måde. Ved grubbesåning køres 
der direkte i stubben uden nogen forudgående 
behandling. Grubbetanden løsner jorden til 
under pløjedybden, og rapsfrøene drysses el-
ler placeres med såskær direkte i rillen efter 
grubbetanden. Vinterraps skal typisk etableres 
samtidig med, at høstarbejdet er på sit højeste. 
Derfor er det vigtigt, at arbejdet kan udføres 
med mindst mulig arbejdskraft. Resultaterne 
fra forsøget i �007 ses i afsnittet Raps, tabel 
8.
 Ved etablering af vinterraps ved grubbeså-
ning er de foreløbige erfaringer, at det er afgø-
rende, at mejetærskeren i afgrøden forud har 
kørt med avnespreder. Uden avnespreder har 
der været en dårligere etablering og svagere 
vækst for de rækker, der har ligget i umiddel-
bar nærhed af udspredningsområdet fra sold-
kassen på mejetærskeren. En anden vigtig er-
faring er, at agersnegle kan være overordent-
ligt hårde ved de små rapsplanter i grubbespo-
ret. De fleste grubbesåmaskiner efterlader en 
meget grov overflade med en del knolde, som 
agersneglene kan gemme sig under. I enkelte 
marker, etableret i efteråret �007 med grub-
besåmaskine, er planterne ædt af agersnegle.
 Den visuelle vurdering af forsøgene giver 
indtryk af, at planter, der er etableret med 
grubbesåmaskine, har været større og kraf-
tigere end planter, etableret efter traditionel 
pløjning og skiveskærsåning.

Eftervirkning af mekanisk og biolo-
gisk jordløsning
I efteråret �005 blev der etableret to forsøg 
med jordløsning forud for vårbyg, hvor efter-

virkningen af den mekaniske og biologiske 
jordløsning er målt. Forsøgene er anlagt på 
samme areal som forrige år. Resultaterne ses i 
tabel 5. Forsøgene er gennemført på sandjord 
på henholdsvis JB 1 og JB �. Jordløsningen er 
foretaget i august �005. På trods af en tydelig 
løsnende effekt på en kompakt jord i begge 
forsøg er der ikke fundet signifikante udbyt-
teforskelle mellem de enkelte behandlinger. 
Arealerne er dyrket pløjefrit i fire år. Jordløs-
ningen er udført med en Agricem Cultiplow. 
I begge forsøg er der udført penetrometermå-
linger. Ved en penetrometerundersøgelse bli-
ver jordmodstanden målt, når jordens vand-
indhold er ved markkapacitet. Resultaterne af 
disse undersøgelser ses i figur 1 og 2. Pene-
trometermålingerne i Vejen viser for forsøgs-
led 1 og 4, at der findes en sål i cirka 15 cm 
dybde. For forsøget i Ringkøbing viser der sig 
allerede ved cirka 10 cm dybde en harvesål i 
alle fire forsøgsled. Denne harvesål er mere 
eller mindre permanent ned til �0 cm dybde, 
hvorefter modstanden i jorden bliver meget 
stor. Generelt for alle forsøgsled bliver mod-
standen i jorden konstant under �5 cm dybde. 
Der er ikke tegn på, at hverken den biologiske 
eller den mekaniske jordløsning har kunnet 
forbedre strukturen i dybden. I begge forsøg 
gælder det dog, at forsøgsled �, dyb jordløs-
ning efter høst �005, har givet et merudbytte 
på �,� hkg. Resultaterne har ikke ændret ved 
den generelle anbefaling, at hvis der skal 
foretages en dyb jordløsning, så fortages den 
bedst umiddelbart efter høst i tør jord.
 Forsøget i Vejen, hvor jorden er en grov ler-
blandet sandjord med 7 procent ler og 55 pro-
cent grovsand, er etableret på følgende måde: 
Først i april �007 er der nedfældet �5 tons 
slagtesvinegylle i urørt stubjord, og umid-
delbart herefter er der sprøjtet med glyphosat. 
Afgrøden er sået med et såsæt bestående af en 
kombination af en tallerkenharve og en såma-
skine. De forreste rækker tallerkener arbejder 
i 10 cm dybde, herefter følger tallerkenen så-
systemet med samtidig placering af flydende 
gødning. Bagerst er der én strigle til jævning. 
Opharvning, placering af handelsgødning og 
såning foregår i én arbejdsgang. I Vejen har 
der overvejende været følgende ukrudtsarter: 
Stedmoder, hejrenæb, kamille, hvidmelet gå-
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sefod og snerlepileurt. Der har stort set ikke 
været græsukrudt ud over lidt enårig rapgræs. 
Den �0. juni er der foretaget en spadeprøve på 
arealet, som viser en behandlingssål mellem 
10 og 15 cm nede i jorden.

Jordbearbejdning og svampeangreb i 
vinterhvede
Reduceret jordbearbejdning kan medføre en 
øget forekomst af svampesygdommene hve-
debladplet og Fusarium samt af skadedyr 

Tabel 5. Eftervirkning af mekanisk og biologisk løsning af kompakt jord forud for vårbyg. (O6)

Eftervirkning efter mekanisk og biologisk løsning
af kompakt jord forud for vårbyg

Antal cm med løs 
jord, “Dybde for 
kompakt jord”

Udbytte og
merudbytte,
hkg pr. ha

2007. Antal forsøg 2
1. Harvning 7 cm dybde 15 40,3
�. �0 cm jordløsning, sep. �005 15 �,�
� Olieræddike udlæg i dæksæd juli �005, 1� kg udsæd 15 -0,�
�. �0 cm jordløsning, marts/april �006 15 0,6
LSD ns

Mekanisk og biologisk løsning
af kompakt jord forud for vårbyg

Juli Kar. for 
rodhæmmere�)

Udbytte og
merudbytte,
hkg pr. haKar. for jordstruktur1)

2006. Antal forsøg 3 3 3
1. Harvning 7 cm dybde � � 46,8
�. �0 cm jordløsning, sep. �005 � � 1,�
�. Olieræddike udlæg i dæksæd juli �005, 1� kg udsæd � � 1,8
�. �0 cm jordløsning, marts/april �006 � � 1,6
LSD ns

2006. Bredebroforsøget 1 1 1
1. Harvning 7 cm dybde 1 1 44,3
�. �0 cm jordløsning, sep. �005 1 1 -0,1
�. Olieræddike udlæg i dæksæd juli �005, 1� kg udsæd 1 1 5,9
�. �0 cm jordløsning, marts/april �006 1 1 �,7
LSD 4,1

1) Skala 1-6, 1 = meget løs. �) Skala 1-�, � = meget hæmmet.
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som snegle. Disse skadevoldere kan påvirke 
udbyttet i negativ retning og kan samtidig 
forringe foderkvaliteten. Der er gennem-
ført demonstrationer på tre ejendomme for 
at belyse en eventuel sammenhæng mellem 
jordbearbejdningsteknik og skadevoldere. 
De anvendte jordbearbejdningsteknikker er 
traditionel jordbearbejdning, ingen pløjning 
og øverlig stubharvning i kombination med 
normal og intensiv svampebekæmpelse samt 
snitning eller fjernelse af halm. Der moniteres 
for vækst, snegle, ukrudt samt hvedebladplet, 
Fusarium og andre sygdomme. Der er gen-
nemført udbyttemålinger og bedømt kvalitet 
samt analyseret indhold af fusariumtoksiner. 
I moniteringen har der især været fokus på, at 
reduceret jordbearbejdning ikke nødvendigvis 
har uheldige konsekvenser i form af et højere 
toksinindhold i korn og ikke nødvendigvis 
udløser et større pesticidforbrug.
 Tre-faktorielle forsøg med forfrugt hvede 
skal klarlægge, om reduceret jordbearbejd-
ning kan gennemføres på en sådan måde, at 
det ikke medfører et øget smittetryk på afgrø-
den. Der er især lagt vægt på svampesygdom-
mene hvedebladplet (DTR) og Fusarium.
 Der er i årets forsøg ingen forskel i procent 
dækning af afgrøden med hvedebladplet i de 
forskellige forsøgsled. Se tabel 6. Et generelt 
lavt smittetryk har ikke vist nogen forskel 
mellem forsøgets to sprøjtestrategier, som er 

beskrevet under faktor �. Den tredje faktor er 
heller ikke signifikant. Det største udbytte er 
høstet, hvor halmen er fjernet.
 Der har i årets forsøg ikke været forskel på 
angrebet af hvedebladplet, uanset om der er 
stubharvet en, to eller tre gange før tandskær-
såning. Der er heller ingen forskel på, om der 
er harvet i � eller 9 cm dybde.
 En stor udfordring ved reduceret jordbe-
arbejdning er risikoen for opformering af 
Fusarium på kernerne. Store mængder af ikke 
omsatte halmrester i det øverste jordlag eller 
oven på jorden forøger risikoen for smitte, når 
hveden blomstrer. Fusarium angriber akset 
og kernerne, specielt ved megen regn under 
afgrødens blomstring. Der er målt fusarium-
toksiner i forsøgene. Toksinindholdet har i 
�007 været meget lavt. Vejret har været tørt 
under hvedens blomstring. For yderligere op-
lysninger, se Tabelbilaget, tabel O7. Se endvi-
dere afsnittet med overskriften ”Monitering af 
fusariumtoksiner” under vinterhvede.
 I det ene forsøg i Sønderjylland er der ob-
serveret en væsentligt større forekomst af 
goldfodsyge i de pløjede forsøgsled. Dette 
stemmer med forsøgsresultaterne tilbage i 
1998 til 1999. Forekomsten af goldfodsyge 
var så stor, at det på afstand var let at se på 
afgrøden.

Goldfodsyge i det pløjede forsøgsled i forsøg 
med jordbearbejdning og svampeangreb i vin-
terhvede. (Foto: John Hansen, LandboSyd).
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For at kvantificere angrebet af goldfodsyge 
er der efter høst indsamlet og analyseret 100 
stubprøver fra det pløjede og ikke pløjede for-
søgsled. Resultatet af analyserne ses i figur 3.

Strategier for etablering af vårbyg 
uden pløjning
Forsøgene i �007 kan ikke med sikkerhed 
give svar på, om det er en fordel at fortage 
en opharvning om efteråret forud for etable-
ring af vårbyg. Resultaterne i tabel 7 tyder på 
et større udbytte med en harvning forud for 
såning om foråret. I forsøgene med vårbyg 

efter korn på lerjord er der ingen signifikant 
forskel på behandlingerne. Forsøgsled � og 5 
med stubharvning lige efter høst og harvning 
i 10 cm dybde før såning har igen i år givet 
det største udbytte. Efterafgrøden gul sennep 
har i år ikke medført nogen udbyttemæssig 
forskel.

Discountdyrkning af vårbyg
Fem års forsøg viser, at en ekstensiv dyrk-
ningsstrategi er aktuel på visse jordtyper med 
lavt udbyttepotentiale. I �007 er der gennem-
ført fem forsøg. Årets resultater er vist i tabel 

Tabel 6. Jordbearbejdning og angreb af hvedebladplet i vinterhvede. (O7)

Vinterhvede Stadie
Procent 

dækning med
hvedebladplet

Udbytte,
hkg pr. ha

2007. 2 forsøg
Faktor 1
Pløjning. Rotorharvesåning 1 71,0
Ingen jordbearbejdning. Tandskærsåning � 7�,�
Efter høst, stubharvning � cm. Tandskærsåning � 76,�
Efter høst, stubharvning � cm. Nedmuldning lige før såning 9 cm. Tandskærsåning � 75,�
LSD 2,7

Faktor 2
0,11 liter Opus + 0,15 liter Tern
0,�5 liter Opus
0,�5 liter Opera.

 �1
 �7-�9
 61-65 � 7�,�

0,�5 liter Zenit 575 EC
0,� liter Proline EC �50
0,� liter Proline EC �50

 �1
 �7-�9
 61-65 1 7�,1

LSD ns

Faktor 3
Halm snittet � 7�,�
Halm fjernet � 7�,�
LSD ns

2006. 2 forsøg
Faktor 1
Pløjning. Rotorharvesåning � 77,7
Ingen jordbearbejdning. Tandskærsåning �1 7�,1
Efter høst, stubharvning � cm. Tandskærsåning 19 7�,9
Efter høst, stubharvning � cm. Nedmuldning lige før såning 9 cm. Tandskærsåning 16 7�,7
LSD 2,1

Faktor 2
0,11 liter Opus + 0,15 liter Tern
0,�5 liter Opus
0,�5 liter Opera.

 �1
 �7-�9
 61-65 �� 7�,5

0,�5 liter Zenit 575 EC
0,� liter Proline EC �50
0,� liter Proline EC �50

 �1
 �7-�9
 61-65 8 75,�

LSD 1,5

Faktor 3
Halm snittet 17 7�,1
Halm fjernet 1� 75,6
LSD 1,5
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8 sammen med resultaterne fem år tilbage. 
Forsøgsled � har i �007 givet et udbytte, der 
er signifikant mindre end forsøgsled 1. Udbyt-
tenedgangen i forsøgsled � skyldes primært 
et mindre antal planter pr. m� på grund af en 
dårlig etablering. Flere af de udstrøede kerner 
har ligget oven på jorden. Der er ikke forskel 
i angrebsgraden af svampesygdomme mellem 
de tre forsøgsled. Et forsøg i Sønderjylland 
har været kraftigt tørkepræget, og specielt 
forsøgsled � har lidt under tørken i april og 
begyndelsen af maj. Resultaterne tyder på, at 

fuldgødskning med kvælstof udgør den store 
forskel mellem forsøgsled 1 til � og forsøgs-
led �. Forsøgsled � er taget med i forsøgspla-
nen, fordi det er interessant at se, hvordan en 
minimumsetablering og -behandling af vår-
byg klarer sig.
 Dyrkningsomkostningerne er cirka 1.100 
kr. pr. ha mindre i forsøgsled � end i forsøgs-
led 1, under forudsætning af total tilpasning 
af alle kapacitetsomkostninger. Ved en korn-
pris på 1�0 kr. pr. hkg svarer det til cirka 8,5 
hkg pr. ha. Med en total tilpasning af alle om-
kostningerne er besparelsen i forsøgsled � i 
forhold til forsøgsled 1 cirka 575 kr. pr. ha, 
svarende til �,5 hkg pr. ha. Set i relation til 
de fordoblede salgspriser i �007 i forhold til 
�006, har det heller ikke i år været nogen for-
del at pløje forud for etableringen af vårbyg. 
Forsøgene fortsætter i �008.

Direkte såning af vinterhvede efter 
slætgræs
I �006 blev der påbegyndt en forsøgsserie i lo-
kalt regi, hvor muligheden for at etablere vin-
tersæd direkte i en græsmarksstub er undersøgt. 
Der er gennemført et forsøg i Vestjylland. Re-
sultaterne fremgår af Tabelbilaget, tabel O11.
 Forfrugten er en andet års græsmark til slæt. 
Der er sået vinterhvede efter høst af tredje 
slæt kløvergræs den �0. september �006. Af-
grøden er sået med en skiveskærsåmaskine 
(Väderstad). Der er sprøjtet mod ukrudt efter 
behov i henhold til lokal anbefaling.

Tabel 7. Pløjefri etablering af vårbyg på ler-
jord. (O8, O9)

Vårbyg efter korn på lerjord

April, 
plante-

bestand, 
planter pr. m�

 Udb. og 
merudbytte,
hkg kerne 

pr. ha 

2007. Antal forsøg 2 2
1. Tidligt forår: Harvning �95 50,5
�. Stubharvning 10 cm

Tidligt forår: Harvning, 
såbedsharvning, �89 -0,5

�. Lige efter høst: Stubharvning, 4 cm
Medio november: Nedvisning
Tidligt forår: Harvning 10 cm �06 1,�

�. Medio november: Stubharvning, 
8 cm
Tidligt forår: Harvning �17 -1,8

5. Lige efter høst: Stubharvning 4 cm
Lige efter høst: Såning, gul sennep
Tidligt forår: Harvning �98 0

LSD ns

2006. Antal forsøg 4 4
1. Tidligt forår: Harvning �7� 54,1
�. Stubharvning 10 cm

Tidligt forår: Harvning, 
såbedsharvning, �16 0,�

�. Lige efter høst: Stubharvning, 4 cm
Medio november: Nedvisning
Tidligt forår: Harvning 10 cm ��� �,9

�. Medio november: Stubharvning, 
8 cm
Tidligt forår: Harvning �07 0,6

5. Lige efter høst: Stubharvning 4 cm
Lige efter høst: Såning, gul sennep
Tidligt forår: Harvning �0� �,9

LSD 2,8

2005. Antal forsøg 1 2
1. Tidligt forår: Harvning �06 56,6
�. Stubharvning 10 cm

Tidligt forår: Harvning, 
såbedsharvning �16 -�,�

�. Lige efter høst: Stubharvning, 4 cm
Medio november: Nedvisning
Tidligt forår: Harvning 198 -0,�

�. Medio november: Stubharvning, 
8 cm
Tidligt forår: Harvning ��6 -1,�

5. Lige efter høst: Stubharvning 4 cm
Lige efter høst: Såning, gul sennep
Tidligt forår: Harvning ��� -0,7

LSD ns

Dårlig fremspiring af vårbyg. Afgrøden er 
blevet sået for dybt i et for tørt såbed. (Foto: 
Poul Henning Petersen, Landscentret, Plan-
teproduktion).
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I forsøgsled 1 er der pløjet efter slæt og sået 
med skiveskærsåmaskinen. I forsøgsled � er 
der nedvisnet med �,0 liter Roundup Bio pr. 
ha umiddelbart efter slæt, og vinterhveden er 
sået direkte med skiveskærsåmaskine senest 
fem dage efter.
 Udbyttet i forsøget er på et forholdsvis højt 
niveau, cirka 85 hkg pr. ha. Der har ikke været 
nogen markant udbyttenedgang i forsøgsled � 
uden pløjning, dog er udbyttenedgangen sig-
nifikant. 

Fastliggende forsøg ved DJF, Aarhus 
Universitet
To fastliggende forsøg med reduceret jordbe-
arbejdning, som blev påbegyndt i �00�, blev 
i efteråret �006 ændret fra anvendelse af en 
skiveskær- til anvendelse af en tandskærså-
maskine ved reduceret jordbearbejdning. Ud-
skiftning af såmaskinen betød, at parcellerne 
med direkte såning blev bearbejdet mere ved 
selve såningen end i de foregående år. Et for-
søgsled blev desuden ændret fra harvning i � 
til � cm dybde til harvning i 18 til �0 cm dyb-
de. I efteråret �006 blev tandskærsåmaskinen 
tillige anvendt i de pløjede parceller for at 
opnå samme plantefordeling i alle parceller. 
Såning med tandskærsåmaskine i pløjede 
parceller med løs jord medførte dårlig plan-
teetablering. I de kommende år vil de pløjede 
parceller derfor blive sået med almindelig så-
maskine. Se tabel 9.

Flakkebjerg
De store udbyttetab for harvning i 8 til 10 cm 
og 18 til �0 cm dybde i vinterbyg (R�) og i 
vinterhvede i sædskifterne R� og R� skyldes 
en større forekomst af vindaks. Det var plan-

lagt at påbegynde bekæmpelsen af vindaks al-
lerede i efteråret �006, men på grund af blæ-
sende og regnfuldt vejr kunne sprøjtningerne 
ikke gennemføres. Vindaks er bekæmpet i 
foråret �007 med Atlantis og Hussar i hvede 
og Hussar i vinterbyg, men uden tilstrække-
lig effekt. Vindaks har generelt spredt sig til 
hele forsøget, og �007-resultaterne viser med 
al tydelighed betydningen af denne ukrudtsart 
i pløjefri dykningssystemer med forudgående 
opharvning inden såning. Væselhale er lige-
ledes begyndt at sprede sig til store dele af 
forsøgsarealet.

Foulum
I vårbyg er der høstet signifikant mindre ud-
bytte ved direkte såning, hvorimod der ikke 
har været forskel på udbytterne i de øvrige 
jordbearbejdninger.
 Udbytterne i vinterbyg har ikke været sig-
nifikant forskellige, men en tendens til min-
dreudbytter ved harvning i 8 til 10 cm og 18 
til �0 cm skyldes formentlig en stor bestand af 
vindaks på grund af en mangelfuld virkning 
af vindaksbekæmpelsen.
 Vinterhveden har generelt været stærkt 
præget af goldfodsyge med tendens til mindre 
angreb i de direkte såede parceller. Goldfod-
syge tillige med generel dårlig plantevækst og 
etableringsfejl i de pløjede parceller har resul-
teret i signifikant større udbytter ved reduce-
ret jordbearbejdning end ved pløjning, hvor 
halmen er blevet efterladt. Samme tendens er 
set, hvor halmen er blevet fjernet. 

Tabel 8. Discountdyrkning af vårbyg. (O10)

Vårbyg 
Plantebestand, planter pr. m� Udbytte og merudbytte,

hkg kerne pr. ha

�00� �00� �005 �006 �007 �00� �00� �005 �006 �007

2003-2007. Antal forsøg 4 2 4 4 5
1. Pløjning, såning kombisæt, bejdset udsæd, kvælstof efter norm,

svampebekæmpelse ��� 57� �7� �89 �7� 50,2 48,0 58,2 41,1 52,7
�. Ingen pløjning, udsæd nedharvet, bejdset udsæd, kvælstof

efter norm, svampebekæmpelse �17 �71 ��� �7� ��� -�,� -�,8 -�,8 -5,1 -0,�
�. Ingen pløjning, udsæd nedharvet, egen ubejdset udsæd, 90 N,

ingen svampebekæmpelse �17 ��6 ��� �81 ��� -7,� -17,� -5,9 -�,7 -6,5
LSD ns 7,8 ns ns 2,8
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Tabel 9. Værkstedsarealer med pløjefri dyrkning, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Vinterhvede/vårbyg, forfrugt 
vinterhvede

Flakkebjerg, vinterhvede Foulum, vårbyg

Plantebestand, 
planter pr. m�

Udb. og 
merudbytte, 
hkg pr. ha

Plantebestand, 
planter pr. m�

Udb. og 
merudbytte,
hkg pr. ha

Pletter i pct.
af areal1)

2007. Halm efterladt R1 R5
1. Pløjning �11 65,7 �95 55,5 �
�. Harvning 8-10 cm, Horsch Terrano FX �51 �,9 �87 -�,� �
�. Harvning 18-�0 cm, Horsch Terrano FX �8� 0,7 �86 -1,5 �
�. Direkte såning ��7 1�,8 �9� -1�,� 9
LSD 10,0 7,5

Vinterhvede, forfrugt vinterhvede

Flakkebjerg Foulum

Plantebestand, 
planter pr. m�

Udb. og 
merudbytte,
hkg pr. ha

Plantebestand, 
planter pr. m�

Udb. og 
merudbytte,
hkg pr. ha

Pletter i pct.
af areal

2007. Halm efterladt R4 R4
1. Pløjning ��9 75,8 �96 36,2 �9
�. Harvning 8-10 cm, Horsch Terrano FX ��8 -1�,7 �9� ��,8 11
�. Harvning 18-�0 cm, Horsch Terrano FX �56 -7,� �99 ��,7 �
�. Direkte såning ��7 7,8 �05 ��,5 5
LSD 10,4

2007. Halm fjernet R3 R3
1. Pløjning �18 70,7 �96 45,9 �8
�. Harvning 8-10 cm, Horsch Terrano FX �60 -18,0 �00 -�,5 �6
�. Harvning 18-�0 cm, Horsch Terrano FX �65 -10,� �06 7,0 9
�. Direkte såning ��1 9,8 �1� �0,� 0
LSD 11,1 ns

Vinterbyg, forfrugt vinterhvede
Flakkebjerg

Planter pr. m� Udbytte og merudbytte, hkg pr. ha

2007. Halm efterladt R2
1. Pløjning �70 44,7
�. Harvning 8-10 cm, Horsch Terrano FX ��� -11,5
�. Harvning 18-�0 cm, Horsch Terrano FX �97 -1�,0
�. Direkte såning �01 -0,9
LSD 8,3

Vinterbyg, forfrugt vinterhvede

Foulum

Planter pr. m� Udbytte og merudbytte, hkg pr. ha Pletter i pct.
af areal

2007. Halm efterladt R2
1. Pløjning �9� 53,0 0
�. Harvning 8-10 cm, Horsch Terrano FX �01 -1,� 0
�. Harvning 18-�0 cm, Horsch Terrano FX �89 -6,0 0
�. Direkte såning �80 7,� �
LSD ns

1) Pletter, hvor afgrøden har været stærkt præget af dårlig vækst, som synes at være forårsaget af kompakt jord. 
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Økologisk dyrkning – gødskning af vinterspelt og vårsæd

Gødskning af vinterspelt og vårsæd

I fem forsøg med stigende mængder gødning 
til vinterspelt med forfrugt kløvergræs er der 
ikke opnået en signifikant effekt på udbyttet 
ved den laveste gødningstildeling, men ved 
de to største. Der har ikke været forskel på ud-
byttet mellem de tilførte mængder kvælstof. 
I tilsvarende forsøg, hvor forfrugten er korn, 
er der registreret en positiv udbytteeffekt ved 
alle gødningstildelingerne.
 Selv om der har været en god økonomi i at 
gødske spelt, skal man undgå at tilføre mere 
end højst nødvendigt, da overgødskning med-
fører kraftig lejesæd, hvilket giver øget høst-

besvær, dårlig kerneudvikling og uens mod-
ning. Det er vigtigt, at spelten høstes første 
gang den er moden for at bevare bageegen-
skaberne og opnå en høj pris.
 I forsøg med stigende mængder gødning til 
vårsædsarterne havre, vårbyg, vårhvede og 
vårtriticale er merudbyttet ved stigende kvæl-
stofgødskning undersøgt. Der er gennemført 
fire forsøg med forfrugt kløvergræs, seks for-
søg med forfrugt korn og to forsøg med for-
frugt enårig afgrøde med grøngødning. Med 
forfrugt kløvergræs er der ingen effekt af gød-
ningen. Havre og vårhvede har i årets forsøg 
klaret sig signifikant bedre end vårbyg og vår-
triticale.
 Når forfrugten er korn og en enårig afgrøde 
med grøngødning, stiger kornudbyttet som 
respons på kvælstofgødningen. Ved disse for-
frugter er havre signifikant bedre end de andre 
arter.
 Alle forsøg med spelt og vårsæd er gødsket 
med svinegylle.

Gødskning af vinterspelt

•  Med forfrugt kløvergræs gødskes med 
�0 til 60 kg ammoniumkvælstof pr. ha.

•  Med forfrugt korn gødskes med 80 til 
1�0 kg kvælstof pr. ha.

•  Undgå overgødskning, det giver kraf-
tig lejesæd.

•  Protein- og glutenindhold stiger ved 
stigende kvælstoftilførsel.

Strategi

Gødskning af vårsæd

•  Når forfrugten er kløvergræs, er der in-
gen udbytteeffekt af at gødske, uanset 
vårsædsart.

•  Der er problemer med lejesæd i havre 
og byg, hvis gødningsniveauet er for 
højt.

•  Ved forfrugt korn giver de første 80 kg 
kvælstof den største udbytterespons.

Strategi

Vinterspelt skal gødes moderat for at undgå 
lejesæd. (Foto: Michael Tersbøl, Landscen-
tret, Økologi).
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Økologisk dyrkning – sorter

Største udbytter i Power (vårbyg) og Dublet 
(vårtriticale) 

I årets sortsforsøg i vårbyg har Power givet 8 
procent større udbytte end i måleblandingen. 
I de tre foregående år har Power ikke givet 
større udbytte end måleblandingen. Power er 
modtagelig for meldug og er velegnet til malt-
produktion.
 Udbyttemæssigt er der stor spredning mel-
lem vårtriticalesorterne. Det største udbytte er 
høstet i sorten Dublet, som ligger �9 procent 
over målesorten Legalo. Dublet er samtidig 
den sort, der er modnet tidligst i observati-
onsparcellerne. I �006 lå Dublet sammen med 
Logo �0 procent over Legalo i udbytte.

Tabel 1. Fire års forsøg med økologisk dyr-
kede sorter af vårbyg. Forholdstal for udbytte

Vårbyg �00� �005 �006 �007

Antal forsøg 6 5 5 3
Blanding1), hkg pr. ha ��,� 5�,5 �9,7 ��,8
Blanding1) 100 100 100 100
Simba 9� 10� 106 101
Power 100 100 99 108
Scandium 109 10� 98 90
Anakin 10� 98
Marigold 101 9�
Publican 85
Auriga 99
LSD 5 6 ns 6

1)  2004: Barke, Otira, Helium, Hydrogen; 2005: Power, Otira, 
Helium, Hydrogen; 2006: Power, Otira, Scandium, Hydrogen; 
2007: Power, Anakin, Scandium, Hydrogen.

Tabel 2. Tre års forsøg med økologisk dyr-
kede sorter af vårtriticale. Forholdstal for 
udbytte

Vårtriticale �005 �006 �007

Antal forsøg 5 3 6
Legalo, hkg pr. ha �9,� ��,1 �0,0
Legalo 100 100 100
Nilex 105 10� 115
Logo 115 1�0 1��
Trado 105 85 106
Dublet 1�0 1�9
He 10�-0� 8� 116
LSD ns 24 15

Vælg en vårbygsort, der

•  har givet 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 ringe ten-
dens til nedknækning af strå og aks. 

Til maltbyg vælges en sort, der er accep-
teret af aftagerne.

Strategi

Vælg en vårtriticalesort, der

•  har et stort og stabilt udbytte over flere 
år,

•  har bedst mulig resistens mod meldug, 
gulrust, brunrust, Septoria og skoldplet,

• modner tidligt,

• har et langt og stift strå. 

Strategi

Vårbyg: Se tabel 8.
Vårtriticale: Se tabel 9.
www.sortinfo.dk

Læ
sm

ere
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Økologisk dyrkning – smalbladet lupin, vinterrybs, efterafgrøder

Såtiden uden betydning i vinterrybs

Afgrødeetableringen har betydning for 
effekten af ukrudtsbekæmpelse
I �007 viser forsøgene med smalbladet lupin:

•  Ukrudtsbekæmpelse i lupin har ikke nød-
vendigvis en positiv effekt på udbyttet. Det 
afhænger af, hvor veletableret lupinen er. I 
dårligt etableret lupin har ukrudtsbekæm-
pelsen givet et merudbytte, men i veletable-
ret lupin med et højere udbytteniveau har 
ukrudtsbekæmpelsen haft en negativ ud-
bytteeffekt.

•  Vanding af lupin i juni �007 har ikke givet 
merudbytte, da lupin ikke har manglet vand 
resten af sommeren.

Såtiden af vinterrybs uden betydning 
for angrebet af rapsjordlopper
I to forsøg med såtider i vinterrybs er der ikke 
fundet klare forskelle i angrebsgrad af raps-
jordloppens larve. Der er heller ikke sikre ud-

bytteforskelle som følge af såtiden, men der 
er tendens til, at udbyttet er mindre ved den 
sene såning.

Efterafgrøder giver ikke tab i dæksæd
Etablering af efterafgrøder med dybe rødder 
forud for vårhvede viser, at der ikke er udbyt-
teforskelle i dæksæden som følge af de for-
skellige efterafgrøder, der er udlagt.

Vinterrybs: Se tabel 10. 
Efterafgrøder: Se tabel 11.

Læ
sm

ere

Farvevajd er god som ef-
terafgrøde på grund af sine 
dybe rødder. Etableringen 
har her ikke været tilfreds-
stillende. (Foto: Michael 
Tersbøl, Landscentret, Øko-
logi).
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Økologisk dyrkning – kløvergræs og foderafgrøder

Rødkløver giver store udbytter

Størst samlet udbytte med dæksæd
I udlægsåret er der samlet for dæksæd og 
kløvergræs høstet det største udbytte, når der 
anvendes dæksæd af grønbyg, grøn vårhvede 
eller grønært. Udbyttet i kløvergræs uden 
dæksæd har været 55 procent af det samlede 
udbytte i grønbyg med kløvergræsudlæg. 
Udbyttet i dæksæden har været størst i grøn-
ært, men her er der så til gengæld høstet det 
mindste udbytte i kløvergræsudlægget. Der 
har været den laveste kløverandel, hvor der 
har været dæksæd af grønært. Der er høstet 
19 procent større udbytte i blanding Ø�� end i 
Ø��. Der har ikke været vekselvirkning mel-
lem udlægsmetode og kløvergræsblanding.
 I første brugsår har udbyttet i blanding 
Ø�� været �5 procent større end i Ø��. Der 
er gået 0,05 kg tørstof mere til en foderenhed 
i blanding Ø�� end i Ø��. Der har ikke væ-
ret forskel på udbytterne i forhold til, hvor-
dan kløvergræsset er lagt ud. Der er dog den 
mindste kløverbestand i blanding Ø��, hvor 
dæksæden var markært i �006.

Samme kvalitet og udbytte i kløver-
græs med cikorie
Iblanding af 1,5 kg cikorie pr. ha i en kløver-
græsblanding har ikke påvirket udbytte og 
kvalitet i forhold til samme blanding uden ci-
korie. I første slæt er der høstet det største ud-
bytte i blandinger med rajsvingel eller strand-
svingel i forhold til rene rajgræsblandinger, 
uanset om det er en blanding med både hvid-
kløver og rødkløver eller rødkløver alene. 
Etableringen af lucerne og rundbælg har ikke 
været tilstrækkeligt god. Da plantebestanden 
af disse arter har været lille, kan forsøgene 
ikke sige noget om deres potentiale, hvad an-
går udbytte og kvalitet.

Beskedne udbytter i foderafgrøder
I sædskiftet er det vigtigt, at der efter kløver-
græs kommer en afgrøde, der kan udnytte for-
frugtsværdien. I forsøgene har der ikke været 
signifikant forskel i udbyttet mellem de afprø-

vede foderafgrøder. Der er høstet det største 
udbytte i grønbyg med ital. rajgræs og foder-
raps og mindst udbytte i fodermarvkål. Ud-
byttet har i ingen af arterne været over 6.000 
foderenheder pr. ha.

Foderrybs giver bedst kvalitet
Foderrybs, udlagt i vårsæd, har givet et større 
udbytte af afgrødeenheder og en højere fordø-
jelighed end ital. rajgræs. Forskellen i udbytte 
er ikke signifikant. I forsøg, hvor efterafgrø-
den er sået efter høst i midten af juli, har olie-
ræddike givet det største tørstofudbytte, mens 
fodervikke har ligget på niveau med olieræd-
dike i udbyttet af afgrødeenheder, idet kvalite-
ten har været meget bedre. Efterafgrøder, sået 
efter høst af helsæd eller crimpet korn, skal 
sås tidligt (før 1. august) for at give et udbytte 
på niveau med ital. rajgræs, sået som udlæg.

Blandinger med rød- og hvidkløver har givet 
merudbytte i årets forsøg i forhold til blandin-
ger, hvor kun hvidkløver indgår. (Foto: Inger 
Bertelsen, Landscentret, Økologi).

Udlæg: Se tabel 12, 13 og 14. 
Arter: Se tabel 15. 
Foderafgrøder: Se tabel 16. 
Foderefterafgrøder: Se tabel 17 og 18.
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Kamdyrkning og hestebønne har ikke påvirket 
udbyttet i majs

Intet merudbytte ved kamdyrkning af 
majs
I årets forsøg er der ikke opnået signifikante 
merudbytter for at så majs på kamme i forhold 
til på flad jord. Der er heller ikke opnået sig-
nifikant merudbytte for at hyppe en kam op i 
forbindelse med sidste ukrudtsbekæmpelse.

Majs har bedst fordøjelighed uden 
 hestebønner
Hestebønne samdyrket med majs har øget ind-
holdet af protein i majsensilagen, men samti-
dig har det givet en lavere fordøjelighed, målt 
i kg tørstof pr. foderenhed. Hestebønnesorten 
Mistral har påvirket fordøjeligheden mindre 
end sorten Marcel. Pralbønne af sorten Wit-
kiem har ikke påvirket proteinindholdet, men 
sænket fordøjeligheden. Stangbønnerne har 
ikke bidraget til det samlede høstudbytte, da 
de er visnet og faldet til jorden inden høst. 
Udbyttet har ikke været påvirket af iblandin-
gen af bønner. Samdyrkningen med hestebøn-
ner kan på baggrund af disse forsøg ikke an-
befales, da forringelsen af fordøjelighed ikke 
opvejes af den lille forøgelse i protein. Er der 
behov for samdyrkning af hensyn til reglerne 

om parallelavl, bør mængden af hestebønner 
holdes på det mindst tilladte ifølge reglerne.

Ny analysemetode til ubejdset majs 
på vej 
Mark- og laboratorieforsøg med fremspiring 
af ubejdset majsfrø har vist en god sammen-
hæng. I laboratoriet har majsen været udsat 
for en kuldeperiode på syv dage ved 10 gra-
der C i økologisk jord. I marken er de samme 
majspartier sået på tre forskellige tidspunk-
ter, og markspiringen er sammenlignet med 
fremspiring i laboratoriet. Markspiringen har 
i foråret �007 været god, da jordtemperaturen 
tidligt har nået et højt niveau. Udvikling og 
validering af metoden fortsættes. 

Kamdyrkning:  Se tabel 19. 
Samdyrkning:  Se tabel 20.
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Hvis majs skal samdyrkes med heste- 
bønne for at undgå parallelavl, så

•  hold udsædsmængden af hestebønne på 
det mindst tilladte (5 procent af frøene),

•  vælg så sen en sort som muligt,

•  så hestebønne med startgødningsud-
styret og så majsrækken og hestebøn-
nerækken tæt sammen,

•  kan man ved såning med  præcisions-
såmaskine blande hestebønner og majs, 
og der sås i en række,

•  er det en fordel med majs og heste-
bønne i en række, da det gør ukrudts-
bekæmpelsen lettere.

Strategi

Den anvendte sort af pralbønne, Witkiem, 
har haft meget store frø. Det har givet pro-
blemer i forbindelse med såningen. Her de 
umodne bønner i juli. (Foto: Inger Bertelsen, 
Landscentret, Økologi).
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Gødskning

Gødskning af vårsæd med forskellig 
forfrugt
Der er gennemført tre forsøgsserier, der be-
lyser gødningsbehovet i økologisk vårsæd. 
Forsøgene er gennemført med stigende til-
førsel af ammoniumkvælstof i svinegylle til 
vårsædsarterne havre, vårbyg, vårhvede og 
vårtriticale. Hver forsøgsserie har haft for-
skellig forfrugt for at belyse betydningen af 
sædskiftet. Der er gennemført forsøg med føl-
gende forfrugter:

• kløvergræs,
• korn,
• enårig afgrøde med grøngødning.

I ingen af de tre forsøgsserier har der været 
vekselvirkning mellem tilførsel af gødning og 
vårsædsarterne. Kornarterne har således rea-
geret statistisk ens på gødningen. Det ses af 
udbyttekurverne i figur 1, 2 og 3.
 I årets forsøg har der i enkelte forsøg været 
problemer med meldug og gulrust, men gene-
relt har der været et lavt angreb af svampesyg-
domme i forsøgene.

Forfrugt kløvergræs
Der er gennemført fire forsøg i 2007 med klø-
vergræs som forfrugt. Når forfrugten er klø-
vergræs, har der hverken i årets forsøg eller 
som gennemsnit af �006 og �007 været sig-
nifikant merudbytte for gødskning. Se tabel 3. 
Derimod har der været signifikant forskel på 
udbyttet imellem arterne. I �007 har havre og 
vårhvede givet signifikant større udbytte end 
vårbyg og vårtriticale. I gennemsnit af �006 
og 2007 har havre givet et signifikant større 
udbytte end de andre vårsædsarter, og vår-
hvede har givet et signifikant større udbytte 
end vårbyg og vårtriticale. Lejesæd kan nemt 
blive et problem, når forfrugten er kløver-
græs. I havre og vårbyg har der således været 
problemer med lejesæd allerede i det ugødede 
forsøgsled, og andelen af lejesæd er steget i 
takt med gødningstilførslen. I vårhvede har 
der ikke været problemer med lejesæd uan-
set gødningsniveau, mens der i vårtriticale 

Gødskningsforsøg i vårsæd med forfrugt korn, 
til venstre havre med 160 kg ammoniumkvæl-
stof pr. ha i gylle og til højre vårhvede med 
40 kg ammoniumkvælstof pr. ha i gylle. (Foto: 
Inger Bertelsen, Landscentret, Økologi).

Tabel 3. Gødskning af vårsæd, forfrugt kløver-
græs. (P1, P2)

Vårsæd

Ukrudt, 
pct. 

dækning
efter 

skridning

Lejesæd 
før høst1)

Pct. rå-
protein

Udbytte, 
hkg pr. ha

2007. 4  forsøg
Faktor 1 - gødskning�)

Ugødet 16 � 1�,9 �8,0
�7 kg NH

�
-N pr. ha 17 � 1�,� �9,6

7� kg NH
�
-N pr. ha 16 � 1�,7 �9,�

11� kg NH
�
-N pr. ha 15 � 1�,1 �7,0

LSD ns

Faktor � - art
Havre 11 5 1�,6 5�,1
Vårbyg 16 � 1�,� ��,8
Vårhvede �0 0 1�,9 51,�
Vårtriticale 17 1 15,0 �5,6
LSD 3,3

2006 - 2007. 7 forsøg
Faktor 1 - gødskning�)

Ugødet 16 � 1�,1 �6,�
�5 kg NH

�
-N pr. ha 16 � 1�,� �8,�

90 kg NH
�
-N pr. ha 16 � 1�,0 �8,9

1�6 kg NH
�
-N pr. ha 15 � 1�,5 �7,�

LSD ns

Faktor � - art
Havre 10 � 1�,9 5�,5
Vårbyg 17 � 1�,7 ��,�
Vårhvede 17 1 1�,� �8,9
Vårtriticale 18 1 15,1 �5,0
LSD 2,4

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.
�)  De anførte gødningsniveauer svarer til den mængde gødning, der i 

gennemsnit er tilført forsøgene.
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har været lidt lejesæd ved 11� kg ammoni-
umkvælstof pr. ha. Ukrudtstrykket har været 
mindst i havre, mens kvælstofgødningen ikke 
har påvirket ukrudtstrykket. Proteinindholdet 
stiger med kvælstofgødningen. Det højeste 
proteinindhold er målt i vårhvede og vårtriti-
cale. Se tabel � og Tabelbilaget, tabel P1.
 I figur 1 ses, at udbytteniveauet i ugødsket 
havre er højere end for de andre vårsædsarter, 
når forfrugten er kløvergræs. Udbyttekurver-
ne i figur 1 er i praksis vandrette, da der ikke 
er nogen signifikant forskel på udbytterne.

Forfrugt korn
Der er gennemført seks forsøg i �007 med 
korn som forfrugt. Havre har givet et signifi-
kant større udbytte end de øvrige arter, og det 
gælder både i �007 og i gennemsnit af �006 
og 2007. Der er ikke signifikant forskel på 
udbyttet mellem vårbyg, vårhvede og vårtri-
ticale. Der har i alle arter været et signifikant 
merudbytte for at tilføre gødning indtil 80 
kg ammoniumkvælstof pr. ha. Særligt i hav-
re og vårbyg stiger andelen af lejesæd i takt 
med stigningen i gødningstilførslen, mens 
der i vårhvede og vårtriticale kun har været 

meget lidt lejesæd uanset gødningsniveau. 
Ved forfrugt korn er ukrudtstrykket mindst i 
havre og dernæst i vårbyg. Endvidere er der 
en tendens til, at ukrudtstrykket stiger med 
stigende mængde kvælstof. Proteinindholdet 
stiger med mængden af kvælstof, og protein-
indholdet er højest i vårhvede og vårtriticale. 
Se tabel � og Tabelbilaget, tabel P�.
 I figur 2 ses udbytteresponsen for tilførsel af 
ammoniumkvælstof, når forfrugten er korn.

Forfrugt enårig afgrøde med grøn-
gødning
Der er gennemført to forsøg i �007. Forfrug-
ten er korn med udlæg af kløvergræs, hvor 
kløvergræsset har samlet kvælstof i efteråret 
efter høst af dæksæden. Der har været et sig-
nifikant merudbytte for at tilføre gødning, 

Kg ammoniumkvælstof pr. ha

Vårsæd med forfrugt kløvergræs
4 forsøg i 2007
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Figur 1. Responskurver for tilførsel af ammo-
niumkvælstof til havre, vårbyg, vårhvede og 
vårtriticale med forfrugt kløvergræs. Punk-
terne på kurverne svarer til de registrerede 
udbytter. 

Tabel 4. Gødskning af vårsæd, forfrugt korn. 
(P3, P4)

Vårsæd

Ukrudt, 
pct. 

dækning
efter 

skridning

Lejesæd 
før høst1)

Pct. rå-
protein

Udbytte, 
hkg 

pr. ha

2007. 6  forsøg
Faktor 1 - gødskning�)

Ugødet 15 0 10,� �7,�
�0 kg NH

�
-N pr. ha 15 0 10,� �5,6

80 kg NH
�
-N pr. ha 17 1 11,� �9,7

1�� kg NH
�
-N pr. ha 18 � 11,9 ��,0

17� kg NH
�
-N pr. ha 19 � 1�,5 �1,�

LSD 2,7

Faktor � - art
Havre 9 � 10,� ��,1
Vårbyg 15 � 10,6 �5,�
Vårhvede �� 0 1�,0 �5,�
Vårtriticale �0 0 1�,� ��,0
LSD 2,4

2006 - 2007. 8 forsøg
Faktor 1 - gødskning�)

Ugødet 1� 0 10,8 �9,1
�� kg NH

�
-N pr. ha 1� 0 11,0 �8,0

87 kg NH
�
-N pr. ha 1� 1 11,9 �1,9

1�� kg NH
�
-N pr. ha 15 � 1�,6 ��,6

196 kg NH
�
-N pr. ha 16 � 1�,� ��,0

LSD 2,6

Faktor � - art
Havre 7 � 11,1 �5,0
Vårbyg 1� � 11,0 �8,6
Vårhvede 19 0 1�,5 �6,�
Vårtriticale 16 0 1�,9 �7,0
LSD 2,3

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.
�)  De anførte gødningsniveauer svarer til den mængde gødning, der i 

gennemsnit er tilført forsøgene.
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men der har ikke været forskel på udbyttet 
imellem gødningsniveauerne. Udbyttet i hav-
re har været signifikant større end i de andre 
vårsædsarter. Der har ikke været signifikant 
forskel på udbyttet i vårbyg, vårhvede og vår-

triticale. Se tabel 5. Andelen af lejesæd stiger 
i takt med gødningstildelingen, og i havre og 
vårbyg medfører det meget kraftig lejesæd. 
Med hensyn til ukrudt og protein stemmer re-
sultaterne herfra overens med resultaterne fra 
forsøgsserien med forfrugt korn. Se Tabelbi-
laget, tabel P5.
 I figur 3 ses, hvordan udbyttet er steget som 
funktion af gødningstildelingen. Selv om vår-
hvede ikke har været signifikant bedre end 
vårbyg og vårtriticale, er der tendens til, at 
udbytteresponsen for ammoniumkvælstof er 
større i vårhvede. Forsøgsserierne fortsættes.

Gødskning af vinterspelt med forfrugt 
kløvergræs og korn
Betydningen af stigende mængder gylle til 
vinterspelt er undersøgt med henholdsvis klø-
vergræs og korn som forfrugt.
 Der er gennemført fem forsøg med forfrugt 
kløvergræs. Der har i enkelte forsøg været 
problemer med ukrudt, meldug og Septoria, 
hvilket kan være årsagen til, at udbyttet er lidt 
lavere end i �006. Se Tabelbilaget, tabel P6. 
Forsøgene er sået fra først i oktober til sidste 
halvdel af oktober. Forsøgene er gennemført 

Kg ammoniumkvælstof pr. ha

Vårsæd med forfrugt korn
6 forsøg i 2007
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Figur 2. Responskurver for tilførsel af ammo-
niumkvælstof til havre, vårbyg, vårhvede og 
vårtriticale med forfrugt korn. Punkterne på 
kurverne svarer til de registrerede udbytter.

Tabel 5. Gødskning af vårsæd, forfrugt grøn-
gødning. (P5)

Vårsæd

Ukrudt, 
pct. 

dækning
efter 

skridning

Lejesæd 
før høst1)

Pct. rå-
protein

Udbytte, 
hkg

pr. ha

2007. 4 forsøg
Faktor 1 - gødskning�)

Ugødet �6 � 11,5 �9,�
�8 kg NH

�
-N pr. ha �6 � 11,7 �6,�

7� kg NH
�
-N pr. ha �7 � 1�,� �9,0

109 kg NH
�
-N pr. ha �6 � 1�,6 �9,9

1�5 kg NH
�
-N pr. ha �5 � 1�,� �6,9

LSD 5,1

Faktor � - art
Havre 16 � 11,7 ��,�
Vårbyg 18 5 11,0 ��,�
Vårhvede �� 0 1�,6 �6,8
Vårtriticale �7 0 1�,0 ��,7
LSD 4,6

1) Skala 0-10, 0 = ingen lejesæd.
�)  De anførte gødningsniveauer svarer til den mængde gødning, der i 

gennemsnit er tilført forsøgene.

Kg ammoniumkvælstof pr. ha

Vårsæd med forfrugt grøngødning
2 forsøg i 2007
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Figur 3. Responskurver for tilførsel af ammo-
niumkvælstof til havre, vårbyg, vårhvede og 
vårtriticale med forfrugt enårig afgrøde med 
grøngødning. Punkterne på kurverne svarer 
til de registrerede udbytter.
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med fire gødningsniveauer. Se tabel 6. Der 
har ikke været signifikant forskel på udbyttet 
imellem det ugødede forsøgsled og tilførsel 
af �9 kg ammoniumkvælstof pr. ha. Derimod 
har 78 kg og 117 kg ammoniumkvælstof pr. 
ha givet et signifikant større udbytte end det 
ugødede forsøgsled. Der har ikke været sig-
nifikant forskel på udbyttet imellem de for-
søgsled, hvor der er tilført gødning. Udbytte-
responsen svarer til resultaterne fra �006.
 I årets forsøg har skalandelen ikke været 
stigende med stigende kvælstoftilførsel, hvil-
ket der var en tendens til i �006. Skalprocen-
ten er interessant, da spelt normalt afregnes på 
baggrund af en prøveafskalning, og jo mindre 
skal, desto højere pris. Forekomsten af leje-
sæd stiger med stigende kvælstoftildeling, og 
der er meget kraftig lejesæd ved de højeste 
kvælstoftildelinger. Ved dyrkning af spelt er 
det af hensyn til faren for spiring i akset af-
gørende, at høsten sker tidligst muligt. Derfor 
skal afgrøden stå op ved høst, både for at den 
kan tørre hurtigt og for at sikre, at den ikke 
bliver overgroet med ukrudt. Disse forhold 
gør, at det er mere afgørende, at afgrøden ikke 
går i leje, end at man får de sidste hkg i ud-
bytte.
 Protein- og glutenindhold samt bageegen-
skaber forbedres i takt med den stigende gød-
ningstilførsel. Generelt er bageegenskaberne 

dog så gode i spelt, at den ekstra kvælstof-
gødning ikke er nødvendig af hensyn til bage-
egenskaberne. Det er ikke som i vinterhvede, 
hvor man kan hæve bagekvaliteten markant 
ved at hæve proteinindholdet for eksempel 
0,5 procent.
 Forsøgsserien fortsættes.
 I forsøgsserien med stigende mængder gylle 
til vinterspelt med forfrugt korn har der været 
fem gødningsniveauer. Der er gennemført fire 
forsøg i �007. I tre af forsøgene har der været 
en signifikant stigning i udbyttet som respons 
på kvælstofgødskningen. Udbytteniveauet har 
været lavere end i den tilsvarende forsøgsse-
rie med forfrugt kløvergræs. Forsøgsserierne 
kan dog ikke direkte sammenlignes, da forsø-
gene er gennemført i forskellige marker. Men 
det passer med, hvad andre forsøg har vist, at 
kløvergræs er en bedre forfrugt. Se udbytte-
forskellen i figur 4 og tabel 6 og 7.
 Skalprocenten er ikke blevet påvirket af 
gødskningen. Proteinindholdet er upåvirket af 
de tre laveste gødningsniveauer, men er steget 
ved de to højeste gødskningsniveauer. Gluten-
indholdet varierer lidt mere end proteinind-
holdet, men er højt ved alle gødningsniveauer, 
hvilket har resulteret i en god brødvolumen. 
Gluten i spelt har i årets forsøg haft en blødere 
konsistens end gluten i hvede, hvilket betyder, 
at bollerne, der er blevet prøvebagt, er fladet 

Tabel 6. Stigende mængder gødning til vinterspelt med forfrugt kløvergræs. (P6, P7)

Vinterspelt Leje-
sæd1)

Pct. 
skalandel

Udb. og 
merudb.,

 hkg kerne 
pr. ha�)

Netto-
merudbytte,
hkg kerne

pr. ha

Marginal 
værdi af 

ammonium-
kvælstof 

udbragt på 
marken,
kr. pr. kg

Pct. 
råprotein Pct. gluten

Sedimen-
tations-
værdi

Brød- 
volumen

2007. 5 forsøg
Ugødet�) 1 �� 31,8 - - 1�,� �9,1 78 588
�9 kg NH

�
-N pr. ha � �� �,7 �,� �� 1�,9 �9,9 85 590

78 kg NH
�
-N pr. ha � �� 10,1 9,1 50 15,0 �0,7 86 6�8

117 kg NH
�
-N pr. ha 6 �� 9,9 8,� -� 16,0 ��,1 95 616

LSD 1-4 6,8
LSD 2-4 ns

2006-2007. 7 forsøg
Ugødet�) 1 �7 34,6 - - 1�,9 �0,8 7� 651
�5 kg NH

�
-N pr. ha � �9 �,� �,6 �� 15,5 �1,5 81 6�9

89 kg NH
�
-N pr. ha � �8 8,8 7,6 �7 15,9 ��,7 8� 666

1�� kg NH
�
-N pr. ha 5 �9 8,9 7,1 1 16,7 ��,1 90 66�

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

1) Karakter 0-10, 0 = ingen lejesæd. �) Udbytte er inklusive skaller.
�) De anførte gødningsniveauer svarer til den mængde gødning, der i gennemsnit er tilført forsøgene.
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lidt ud og dermed har givet en lidt mindre 
brødvolumen end boller bagt af hvedemel. 
Brødvolumen i forsøget med forfrugt korn er 

mindre, end hvor forfrugten er kløvergræs. 
Dette stemmer godt overens med, at korn, dyr-
ket efter bælgplanter, har bedre bageegenska-
ber end korn dyrket efter kontinuerligt korn.
 Forsøgsserien fortsættes. 

Vårbyg – sorter
Der er gennemført tre forsøg med syv vårbyg-
sorter. Udbyttet i måleblandingen har været 
��,8 hkg pr. ha, hvilket er 5,1 hkg pr. ha større 
end i �006, men er på niveau med gennem-
snittet for de seneste fire år. Se tabel 1. Power 
har givet det største udbytte i årets forsøg. I ét 
forsøg har der været lejesæd, men på samme 
niveau i alle sorterne. I observationsparceller-
ne har der været mest lejesæd i Power. Der har 
været meldug i Power, både i sortsforsøgene 
og i observationsparcellerne. Sorten Publican 
har givet 15 procent mindre udbytte end må-
leblandingen. I observationsparcellerne er der 
registreret �� procent dækning med bygrust i 
denne sort. Se tabel 8. Sorterne Simba, Power, 
Marigold, Publican og Anakin er resistente 
mod havrecystenematoder. Sorten Simba 
kombinerer et stabilt udbytte på et acceptabelt 
niveau, en lav sygdomsmodtagelighed og ne-
matodresistens.

Responskurve for kvælstof til 
vinterspelt i 2007

20

25

30

35

40

45

50

0 20 40 60 80 100 120
Kg ammoniumkvælstof pr. ha

U
db

yt
te

, h
kg

 p
r.

 h
a

Forfrugt kløvergræs Forfrugt korn

Figur 4. Responskurver for tilførsel af am-
moniumkvælstof til vinterspelt med forfrugt 
korn. Forsøgene er gennemført i forskellige 
marker og kan derfor ikke sammenlignes di-
rekte. Punkterne på kurverne svarer til de re-
gistrerede udbytter.

Tabel 7. Stigende mængder gødning til vinterspelt med forfrugt korn. (P8, P9)

Vinterspelt Leje-
sæd1)

Pct. 
skalandel

Udb. og 
merudb.,

 hkg kerne 
pr. ha�)

Netto-
merudbytte,
hkg kerne

pr. ha

Marginal 
værdi af 

ammonium-
kvælstof 

udbragt på 
marken,
kr. pr. kg

Pct. 
råprotein Pct. gluten

Sedimen-
tations-
værdi

Brød- 
volumen

2007. 4  forsøg
Ugødet�) � �� 26,9 - - 1�,6 �0,1 77 568
�6 kg NH

�
-N pr. ha � �0 �,5 �,9 �7 1�,� �8,� 7� 565

85 kg NH
�
-N pr. ha � �� 6,� 5,1 �5 1�,6 �9,� 77 590

1�� kg NH
�
-N pr. ha 5 �� 8,9 7,� �5 15,6 �1,1 9� 595

166 kg NH
�
-N pr. ha 6 �� 10,9 8,7 17 15,7 �1,� 90 580

LSD 1-5 4,6
LSD 2-5 4,1

2006-2007. 7 forsøg
Ugødet�) 1 �8 26,6 - - 1�,8 �8,� 6� 579
�9 kg NH

�
-N pr. ha 1 �5 5,5 �,8 �0 1�,� �6,9 65 58�

88 kg NH
�
-N pr. ha � �6 8,8 7,6 �0 1�,6 �7,7 68 59�

1�1 kg NH
�
-N pr. ha � �7 11,9 10,� �6 1�,6 �9,7 78 606

181 kg NH
�
-N pr. ha 5 �8 1�,� 11,9 17 15,� �0,6 78 60�

LSD 1-5 4,0
LSD 2-5 3,5

1) Karakter 0-10, 0 = ingen lejesæd. �) Udbytte er inklusive skaller.
�) De anførte gødningsniveauer svarer til den mængde gødning, der i gennemsnit er tilført forsøgene.
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Vårtriticale – sorter
I årets seks forsøg med sorter af vårtriticale 
har der været stor spredning i udbytterne, både 
mellem forsøgslokaliteter og sorter. Målesor-
ten Legalo har givet mellem 15,6 og ��,� hkg 

pr. ha, mens årets udbyttemæssige topscorer, 
Dublet, har givet mellem �1,� og 5�,1 hkg pr. 
ha. Som gennemsnit er der høstet et udbytte 
på �0,0 hkg pr. ha i Legalo i årets forsøg. Det 
er på niveau med gennemsnittet for de seneste 
tre år. Se tabel �.
 Der har været lejesæd i ét af forsøgene, og 
den har været kraftigst i Dublet, hvilket sva-
rer til resultatet fra observationsparcellerne. 
Ukrudtsdækningen før høst har været signifi-
kant mindre i He 10�-0� end i de andre sorter. 
Sorterne Legalo og Nilex har været kraftigst 
angrebet af meldug. Se tabel 9.
 Årets forsøg er sået fra sidst i marts til sidst i 
april, og de er alle høstet sidst i august. Forsø-
gene er gennemført på sandjord. Vandprocen-
ten i den høstede vare har været fra 18 til over 
�� procent på de forskellige lokaliteter, men 
der er ingen sikker forskel mellem sorterne. 
Vandprocenten har været omkring �0 procent 
i tre af de fire forsøg, som er sået omkring 1. 
april, mens vandprocenten i det forsøg, der er 
sået den �7. april, har ligget omkring �0 pro-
cent. I de tre tidligt såede forsøg med lavest 
vandprocent har der været det største udbytte 
i sorterne som gennemsnit, mens der er hø-
stet det mindste udbytte i forsøget sået den 

Tabel 8. Landsforsøg med økologisk dyrkede vårbygsorter, 2007. (P10)

Vårbyg

Pct. dækning med Kar. 
for 

leje-
sæd1)

Pct. 
rå-

pro-
tein

Pct. 
sti-

velse

Rum-
vægt,
kg pr. 

hl

Udb. 
og 

mer-
udb., 
hkg

pr. ha

Fht. 
for 
ud-

bytte

Observationsparceller �007, 
konvetionelt dyrkede

Strå-
læng-

de,
cm

Kar. 
for 

leje-
sæd1)

Kar. for 
nedknæk-

ning1)
Pct. dækning med

byg-
rust

mel-
dug

skold-
plet

byg-
blad-
plet

aks strå mel-
dug

byg-
rust 

blad-
plet

Antal forsøg 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 7 8 2 2 16 15 8
Blanding�) 0,6 0,1 0 0,� � 10,7 6�,� 6�,� 44,8 100 59 �,0 �,0 �,5 0,8 �,9 0,�
Power 0,8 0,� 0 0,1 � 10,6 6�,0 6�,6 �,� 108 61 7,0 �,0 �,5 1,5 � 0,0�
Simba 0,5 0,01 0 0,09 � 11,1 61,� 6�,7 0,5 101 59 �,5 �,5 �,0 0,01 �,� �,1
Auriga 0,8 0,01 0,01 0,� � 11,� 6�,� 65,1 -0,� 99 66 �,0 �,5 �,5 0 �,1 8
Anakin 0,� 0,1 0 0,1 � 10,5 6�,5 6�,6 -1,0 98 6� 1,6 1,5 �,5 0 10 0,8
Marigold 0,5 0,09 0 0,� � 11,� 61,7 6�,� -�,7 9� 61 0,� �,5 1,0 0,01 �,� 0,�
Scandium 0,� 0,01 0 0,� � 10,� 6�,8 6�,5 -�,5 90 61 �,0 �,5 1,5 9 � 0
Publican 0,7 0,07 0 0,09 � 11,1 61,8 61,� -6,5 85 6� 1,0 �,0 1,5 0 �� 0
LSD 0,6 2,6 6

1) Karakter 0-10, 0 = ingen lejesæd, 0 = ingen nedknækning. �) Power, Anakin, Scandium, Hydrogen.

Dublet er den højestydende vårtriticale-
sort i årets forsøg. (Foto: Inger Bertelsen, 
Landscentret, Økologi).
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�7. april. Det ene af de tidligt såede forsøg 
bryder dette billede, idet det ligger på niveau 
med forsøget sået den �7. april, hvad angår 
både vandprocent og udbytte, uden at der i 
forsøgsbetingelserne kan findes en forklaring 
på dette.
 I observationsparcellerne har Dublet væ-
ret seks dage tidligere moden end Legalo og 
Logo. Den sene modning er den største ulem-
pe ved vårtriticale, og det er ekstra vigtigt at 
have den nødvendige korntørringskapacitet. 
Man skal regne med, at afgrøden først bliver 
høstklar i september. Samtidig tyder dette og 
tidligere års forsøg på, at vårtriticale skal sås 
tidligt.
 To af årets forsøg er analyseret for foder-
værdi. Værdierne fremgår af Tabelbilaget, 
tabel P11, og der er desuden lavet analyse af 
svovlholdige aminosyrer for sorterne Logo og 
Dublet fra ét forsøg. Analyseresultaterne for 
foderværdi fra sidste års forsøg fremgår af Ta-
belbilaget �006, tabel P�9. De målte værdier 
for sorterne var meget ensartede. Logo havde 
dog et lidt højere indhold af råfedt. Der var 
det samme indhold af svovlholdige aminosy-
rer i sorterne Legalo og Logo, målt som gram 
pr. kg råvare.

Lupin

Vanding af smalbladet lupin
Der er gennemført et forsøg med vanding af 
smalbladet lupin. Forsøget er gennemført på 
Jyndevad Forsøgsstation, og resultaterne kan 

ses i Tabelbilaget, tabel P1�. Forsøget er sået 
den 1. maj og høstet den 1�. september, og 
der er anvendt en ny uforgrenet sort Viol. Der 
er sået 15� kg pr. ha på �� cm rækkeafstand. 
Det har resulteret i et meget højt plantetal, 
cirka �00 planter pr. m� i gennemsnit i forsø-
get. Forsøget er vandet én gang med �1 mm 
den 11. juni i forsøgsled � og �, hvor vandun-
derskuddet har været �7 mm. Da der en lille 
uge senere er kommet nedbør, har vandunder-
skuddet været 1� mm i de vandede forsøgs-
led og �0 mm i det uvandede forsøgsled. Da 
sommeren har været nedbørsrig, er der kun 
foretaget den ene vanding i begge de behand-
lede forsøgsled. Der er ikke opnået effekt 
på udbyttet som følge af én vanding og den 
meget korte periode med nedbørsunderskud i 
det uvandede forsøgsled. Udbytteniveauet har 
været cirka �5 hkg pr. ha. Der har været meget 
lejesæd i forsøget, men ingen angreb af grå-
skimmel på trods af den fugtige vækstsæson 
og den tætte plantebestand. Ukrudtsdæknin-
gen har været lille for uforgrenet lupin med 
kun 10 procent dækning medio juni. Den lave 
ukrudtsmængde har sammen med den større 
rækkeafstand været med til at holde afgrøden 
mere tør og derved forebygge angreb af grå-
skimmel, men sorten Viol kan muligvis være 
mindre modtagelig.
 Forsøget fortsættes.

Ukrudtsbekæmpelse i smalbladet 
 lupin
Der er gennemført to forsøg med ukrudtsbe-
kæmpelse i smalbladet lupin. Se tabel P1� i 

Tabel 9. Landsforsøg med økologisk dyrkede vårtriticalesorter, 2007. (P11)

Vårtriticale

Pct. dækning med Kar. 
for. 
leje-
sæd1)

Strå-
læng-

de,
cm

Ukrudt, 
pct. 

dæk-
ning

af 
jord�)

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 �007, 
konventionelt dyrkede

Dato 
for 
mo-
den-
hed

Kar. 
for. 
leje-
sæd1)

Pct. dækning med 

gul-
rust

mel-
dug

Sep-
toria

skold-
plet

mel-
dug

gul-
rust

brun-
rust

Antal forsøg 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 2 5 11 6 7
Legalo 0,0� � 0,� 0 0 10� �� ��,8 1�,1 66,7 30,0 100 1�/8 0,5 �,1 1,0 �,8
Dublet 0,09 0,9 1 0,01 1 96 17 �1,6 1�,1 67,1 11,6 1�9 8/8 �,0 0,8 0,5 0,7
Logo 0,0� 0,1 1 0 0 99 �0 ��,� 1�,� 6�,9 6,9 1�� 1�/8 1,9 0,0� 1,0 0,7
He 10�-0� 0,01 0,� 0,� 0 0 10� 1� ��,� 1�,� 65,0 �,7 116 1�/8 0,� 0,06 0,08 0,01
Nilex 0,07 � 0,� 0,01 0 97 18 �1,� 1�,7 66,7 �,6 115 9/8 �,0 �,8 0,0� 1,�
Trado 0,0� 0,6 � 0,0� 0 87 �6 ��,7 1�,5 66,1 1,8 106 9/8 1,1 0,1 0,0� 0,0�
LSD 0,7 4,6 15

1) Karakter 0-10, 0 = ingen lejesæd. �) Før høst. 
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Tabelbilaget. Forsøget er to-faktorielt med 
ukrudtsbekæmpelse som faktor 1 og sort af 
lupin som faktor �. I faktor 1 er der afprøvet 
ukrudtsharvning, radrensning og en kom-
bination af harvning og radrensning. I fak-
tor � er sammenlignet to typesorter, dvs. en 
uforgrenet sort Boruta og en forgrenet sort 
Rose. Forsøgene har haft meget forskellige 
forløb. I det ene forsøg har plantetallet været 
lavt og ukrudtsmængden meget stor. Udbyt-
tet i ubehandlet er meget lille, og forsøget 
er høstet med en meget lav renhed. I sorten 
Boruta er der kun et merudbytte i forsøgs-
led � og �, hvor der er radrenset, mens der 
i Rose er merudbytte i alle behandlede for-
søgsled. Derfor er der i forsøget beregnet en 
signifikant vekselvirkning. I det andet for-
søg har plantebestanden været lidt større og 
ukrudtsmængden lidt mindre end i det første 
forsøg. Udbyttet i de ubehandlede forsøgsled 
har været tilfredsstillende, og i begge sor-
ter har der været en udbyttenedgang ved at 
foretage ukrudtsbekæmpelse. Der er i dette 
forsøg ingen signifikant vekselvirkning. Ef-
fekten på ukrudtet, målt 1� dage efter sidste 
behandling, har været 50 til 80 procent i det 
ene forsøg og cirka 50 procent i det andet 
forsøg. Der er en tendens til den største ef-
fekt på ukrudtet, hvor der er radrenset. Der er 
ikke registreret forskel på sorternes udbytte i 
nogen af forsøgene.

Vinterrybs

Såtider i vinterrybs
Der er gennemført to forsøg med tre forskel-
lige såtider i �007. Såningen er foretaget fra 
den sidste halvdel af august og frem til den 
første uge i september. Forsøgsserien er an-
lagt med fokus på angreb af rapsjordlopper. 
Såningerne er gennemført fra sidste halvdel 
af august, hvor problemet med rapsjordlopper 
burde være i aftagende. I årets forsøg har der 
ikke været forskel i angrebsgraden med raps-
jordlopper om efteråret i de to forsøg. I foråret 
er der konstateret et lidt lavere angreb af raps-
jordloppens larve ved sen såning på den ene 
lokalitet. Se Tabelbilaget, tabel P1�.

Der har ikke været signifikant forskel i udbyt-
tet ved de forskellige såtidspunkter. Se tabel 
10. På begge lokaliteter er der dog en tendens 
til, at udbyttet falder, jo senere såningen gen-
nemføres. I �006 var der en tendens til, at ud-
byttet steg fra den første såning til den anden 
for igen at falde til den tredje såtid. Udbyttet 
er for lavt, både i �006 og �007 i forhold til 
svenske resultater, hvor udbyttet er over �0 
hkg pr. ha. Derfor bør man under danske for-
hold overveje at undersøge andre dyrknings-
parametre end såtidspunkt i relation til raps-
jordlopper for at forbedre udbyttet.
 Forsøgene fortsættes.

Quinoa

Gødskning af quinoa
Quinoa er en sund og ernæringsrigtig afgrøde 
til human ernæring. I økologisk jordbrug kan 
afgrøden også være interessant som protein-
kilde til fjerkræ og smågrise på grund af frø-
enes høje indhold af essentielle aminosyrer. I 
�007 er der gennemført to forsøg med quinoa. 
I det ene forsøg undersøges betydningen af 
stigende mængder kvælstof og en todeling 
af kvælstofgødningen til quinoa. I det andet 
forsøg er undersøgt betydningen af stigende 
mængder kvælstof til quinoa.
 Forsøget med todelt gødskning er gennem-
ført på en forårspløjet JB 6, hvilket har medført 
et dårligt såbed og dårlig fremspiring, men en 
passende mængde regn først på vækstsæsonen 

Tabel 10. Såtider i vinterrybs. (P14, P15)

Vinterrybs

Efterår Forår Udb. og 
merudb., 
hkg frø
pr. ha

pct. planter  
med raps-
jordlopper

pct. planter  
med larver

2006. 2 forsøg
Tidspunkt for såning
Uge �� 5� 76 12,4
Uge �5 50 87  -1,6 
Uge �6 59 8�  -�,� 
LSD  ns 

2006-2007. 4 forsøg
Tidspunkt for såning
Uge �� 8� 71 10,4
Uge �5 7� 71  -0,� 
Uge �6 70 67  -�,� 
LSD 1,9
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har reddet planteetableringen. Quinoaen er hø-
stet i første halvdel af september.
 I det andet forsøg er etableringen lykke-
des godt. Desværre har såsæden været fuld af 
ukrudtsfrø, hvilket har resulteret i, at de høste-
de frø er blevet kasseret. Quinoaen har klaret 
sig godt i løbet af vækstsæsonen, og har væ-
ret moden i første halvdel af september. Der 
foreligger endnu ikke endelige høstresultater. 
Disse vil blive præsenteret i en Planteavlsori-
entering senere.
 Se Tabelbilaget, tabel P16 og P17.

Efterafgrøder

Nye efterafgrøder med dybe rødder 
- etablering
Der er gennemført fem forsøg med etablering 
af efterafgrøder med dybe rødder. I forsøgene 
sammenlignes kendte efterafgrøder som alm. 
rajgræs og hvidkløver med nye efterafgrøder 
som farvevajd, kællingetand, cikorie m.fl. Ef-
terafgrøderne er udlagt i vårbyg, havre og vår-
triticale, og der er sået mellem den 10. april 
og den 1. maj. I det følgende år måles efter-
virkningen af efterafgrøderne i vårhvede.
 Der er i etableringsåret �007 ikke målt sig-
nifikante forskelle i udbyttet i dæksæden som 
følge af de forskellige udlæg af efterafgrøder. 
Se tabel 11. I ét forsøg har der dog været sig-
nifikant større udbytte i dæksæden for alm. 
rajgræs i forhold til dæksæd med de øvrige 
efterafgrøder. Se Tabelbilaget, tabel P18. Ef-

terafgrøderne i dette forsøg har været ret sva-
ge, så det er ikke sandsynligt, at de har været 
årsag til udbytteforskellene. Ved skridning har 
efterafgrøderne generelt været ret svage med 
maksimum 5 procent jorddækning. Ved høst 
er den steget til �7 procent dækning af jord 
som den største (cikorie), mens farvevajd har 
haft den mindste jorddækning.
 Årets resultater er på linje med resultaterne 
fra �006, hvor der heller ikke kunne måles 
udbytteforskelle i dæksæden med udlæg af 
forskellige efterafgrøder.

Nye efterafgrøder med dybe rødder 
- eftervirkning
Der er gennemført ét forsøg med måling af 
eftervirkning af efterafgrøder med dybe rød-
der. Se Tabelbilaget, tabel P�0. Forsøget er 
gennemført i vårbyg, og plantetallet har været 
lidt svingende. Der er ikke registreret sikre 
forskelle i udbytterne som følge af udlæg af 

Quinoa på 50 cm rækkeafstand. (Foto: Inger 
Bertelsen, Landscentret, Økologi).

Høstmoden quinoa. (Foto: Peter Mejnertsen, 
Landscentret, Økologi).
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forskellige efterafgrøder året før. I foråret er 
der udtaget jordprøver til N-min analyse i 75 
cm dybde, og her har værdien været størst for 
kællingetand + havesyre + alm. rajgræs og la-
vest for cikorie i renbestand. I november �006 
var efterafgrødernes jorddækning mellem 59 
og 88 procent, og der blev høstet mellem �� 
og �8 kg kvælstof i overjordisk plantemasse 
pr. ha. Se Tabelbilaget fra �006, tabel P�6.
 Man kan læse mere om forsøg med efteraf-
grøder i konventionel dyrkning i afsnittet 
Gødskning.

Kløvergræs og grønne 
afgrøder - dyrkning
Udlæg af kløvergræs, udlægsår
Der er gennemført fire forsøg med udlæg af 
kløvergræs. Udlægsmetoderne kan ses i tabel 
1�. Der er udlagt henholdsvis blanding Ø�� 
og Ø��. Blanding Ø�� er en blanding af alm. 
rajgræs og hvidkløver, som egner sig til af-
græsning, mens blanding Ø�� er en slætblan-
ding bestående af alm. rajgræs, hybridrajgræs, 
hvidkløver og rødkløver. I dæksæden har den 

Tabel 11. Nye efterafgrøder med dyb rodvækst - etablering. (P18, P19)

Vårsæd

Før høst

Udb. og 
merudbytte, 
hkg kerne

pr. ha

November
Efterafgrøde

Ukrudt,
pct. dækning 

af jord
Afgrøde-
dækning,

pct. af jord

Afgrøde-
højde, cm

Efterafgrøde, 
pct. dækning 

af jord

Kvik, skud 
pr. m�

Ukrudt,
pct. dækning 

af jord

2007. Antal forsøg 5 4 5 4 5 5 4
Alm. rajgræs, Sameba �1 �1 17 42,0 78 7 1�
Hvidkløver 17 18 18 -0,9 �9 8 �7
Kællingetand 19 �� 18 -0,1 �� 8 ��
Farvevajd 10 8 �� 0,7 �� � �9
Farvevajd + kællingetand + alm. rajgræs �0 19 19 0,6 5� � �8
Cikorie �7 �1 15 0,6 71 1� 17
Cikorie + kællingetand + alm. rajgræs �6 �1 17 0,5 71 1� 17
Natlys + kællingetand + alm. rajgræs �7 19 19 -0,� 6� 1� �5
Havesyre + kællingetand + alm. rajgræs �7 �� 17 -0,1 60 7 �5
LSD ns

2006-2007. Antal forsøg1) 6 5 7 6 7 7 6
Alm. rajgræs, Sameba �7 19 17 40,5 76 �0 17
Hvidkløver 16 16 18 -0,7 �8 �5 �1
Kællingetand 17 �0 18 -0,� �� �6 ��
Cikorie �9 19 15 0,6 70 �7 �1
Cikorie + kællingetand + alm. rajgræs 50 19 16 0,1 7� �0 19
Natlys + kællingetand + alm. rajgræs �6 17 18 0,6 6� �6 �7
Havesyre + kællingetand + alm. rajgræs �� �0 19 -0,� 60 �� �7
LSD ns

1) Farvevajd blev ikke etableret i forsøgene i �006.

anvendte kløvergræsblanding ikke medført 
forskel i udbyttet. Det største udbytte er hø-
stet i grønært, derefter følger grønkorn. Der 
har ikke været forskel på udbyttet af vårbyg 
og vårhvede. Det mindste udbytte er høstet i 
kløvergræs udlagt uden dæksæd. I alle forsøg 
er kløvergræs uden dæksæd afpudset for at 
fjerne ukrudt, hvorfor udbytterne har været 
små. I ét forsøg er kløvergræsset ikke høstet 
sammen med de andre forsøgsled med dæk-
sæd, fordi plantemassen på det tidspunkt har 
været for lille til en slæt. I ét andet forsøg er 
dæksæden af ital. rajgræs også blevet afpud-
set på grund af et højt ukrudtstryk. I dette 
forsøg er afpudsningen først foretaget sam-
men med høst af grønkorn, hvilket betyder, 
at en væsentlig del af udbyttet er fjernet ved 
afpudsningen. Generelt er der høstet for sent 
i dette forsøg, idet der ikke er taget hensyn 
til en vækstsæson, hvor afgrøderne har været 
længere fremme end normalt.
 Der er medgået 1,�� til 1,�8 kg tørstof til en 
foderenhed i henholdsvis vårhvede, vårbyg og 
markært. Lav fordøjelighed i markært skyldes 
et sent høstet forsøg med højt ukrudtstryk. Ses 
der bort fra dette forsøg, har der ikke været 
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forskel på fordøjeligheden af vårbyg, vårhve-
de og markært. Som gennemsnit af alle forsøg 
er grønkornet høstet i vækststadium 5�, hvor 
det skulle have været høstet i vækststadium 
�9. Det har været med til at give en lav fordø-
jelighed. Den bedste fordøjelighed er høstet i 
blanding Ø�� uden dæksæd. Til højre i tabel 
1� er vist værdierne i Norfor.
 De efterfølgende slæt fremgår af tabel 1�. 
I tabellen er vist første efterslæt, sum af slæt 
og det samlede udbytte af dæksæd og efter-
slæt. I første efterslæt er der høstet de største 
udbytter efter vårbyg og vårhvede. Her har 
vækstperioden efter høst af dæksæden været 
længere end for de andre typer af dæksæd. 
Det har så også givet en lavere fordøjelighed, 
udtrykt som kg tørstof pr. foderenhed, specielt 
i blanding Ø��. Der har også været en lav 
fordøjelighed i blanding Ø�� uden dæksæd, 
men det kan hovedsageligt tilskrives ét for-
søg, hvor der ikke er taget slæt sammen med 
dæksæden. Der er høstet et større udbytte i 
blanding Ø�� end i blanding Ø��, og der har 
ikke været vekselvirkning mellem udlægsme-
toden og kløvergræsblandingen. I august har 
kløverbestanden været mindst, hvor der har 
været dæksæd af markært.
 Det samlede udbytte i efterslættene har 
været størst i blanding Ø�� efter vårhvede 

og vårbyg, hvilket hænger sammen med den 
tidligere høst af dæksæden i disse afgrøder. 
Der er tilsvarende i blanding Ø�� høstet det 
største udbytte efter vårhvede og vårbyg som 
dæksæd. Der er høstet slæt med en bedre for-
døjelighed uden dæksæd, end hvor dæksæden 
har været markært eller ital. rajgræs. Der er 
tendens til mindst udbytte efter markært, men 
udbytteforskellene er ikke signifikante.
 Det samlede udbytte for dæksæd og efter-
slæt har været størst i vårbyg, vårhvede og 
markært. Der har ikke været signifikant for-

Tabel 12. Udlæg af kløvergræs. Dæksæd. (P21)

Dæksæd Kløver-
græs1)

Høst-
tids-
punkt

Klø-
ver, 
kar.�) 

Pct. 
tør-
stof

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

tør-
stof 
hkg

a.e. 

iNDF, 
g pr. 
kg 

NDF

NELp 
�0 MJ 
pr. kg 

ts

Udb., 
NELp 
�0 GJ 
pr. ha

Fht. 
for 

udb., 
GJ

2007. 4 forsøg
Grøn vårbyg�) Bl. Ø�� 1�/6 5 �0,� 11,6 �8,8 5�,0 68,5 7�,� 1,�5 ��,� ��,7 100 159,� 6,07 �6,8 100
Grøn vårhvede�) Bl. Ø�� 1�/6 6 19,9 1�,� �7,� �9,� 66,0 7�,� 1,�� ��,� �1,� 96 17�,1 6,06 �5,6 96
Grønært�) Bl. Ø�� �9/6 � 16,� 1�,� ��,6 �6,9 51,8 71,5 1,�5 59,� ��,8 1�� ��0,0 5,9� �5,1 1��
Ital. rajgræs�) Bl. Ø�� �9/6 � 15,7 11,7 �5,� ��,7 59,� 70,8 1,�� �1,5 ��,0 67 �88,5 6,05 19,1 71
Uden dæksæd�) Bl. Ø�� �9/6 6 17,7 11,9 ��,1 �9,7 6�,� 7�,5 1,�0 10,9 8,� �6 ��7,� 6,�0 6,9 �6
Grøn vårbyg�) Bl. Ø�� 1�/6 6 �0,� 11,9 �8,7 5�,7 67,� 71,7 1,�7 ��,8 ��,6 100 168,� 5,99 �6,8 100
Grøn vårhvede�) Bl. Ø�� 1�/6 6 19,6 1�,� �7,5 50,5 67,8 7�,1 1,�� �0,5 �0,7 9� 168,9 6,16 ��,9 9�
Grønært�) Bl. Ø�� �9/6 � 16,� 1�,1 ��,7 �8,9 51,� 70,� 1,�0 61,9 ��,� 1�5 �7�,5 5,8� �6,0 1��
Ital. rajgræs�) Bl. Ø�� �9/6 5 15,7 11,� ��,5 ��,1 60,6 7�,� 1,�8 �0,7 ��,� 68 �5�,6 6,18 18,9 71
Uden dæksæd�) Bl. Ø�� �9/6 6 19,� 10,9 ��,1 �9,8 59,� 7�,8 1,�� 11,1 8,� �5 �51,0 6,1� 6,8 �5
LSD 1 (dæksæd) ns 8,3 5,5 17 55,5 0,31 4,7 18
LSD 2 (kløvegræsblanding) ns ns ns ns ns ns ns ns
LSD 12 (vekselvirkning mellem dæksæd og kløvergræsblanding) ns ns ns 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.   

�) Karakter 0-10, 0 = ingen bestand, 10 = 100 pct. overfladedækning.
�)  Vårbyg: Cicero, 200 spiredygtige kerner pr. m�. Vårhvede: Taifun, 200 spiredygtige kerner pr. m�. Markært: Javlo, 60 spiredygtige frø 

pr. m�. Ital. rajgræs: Danergo, 5 kg pr. ha.  
�) Kløvergræs i renbestand er kun høstet sammen med dæksæden i fire forsøg.

En gruppe af konsulenter og forskere disku-
terer udlægsmetoder i et af forsøgene med 
udlægsmetoder. (Foto: Michael Tersbøl, 
Landscentret, Økologi).
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skel på det samlede udbytte for dæksæd og 
efterslæt mellem de to kløvergræsblandinger.

Udlæg af kløvergræs, første brugsår
Der blev i �006 gennemført fem forsøg efter 
samme forsøgsplan, som er beskrevet i det 
foregående. I 2007 er der høstet fire slæt i tre 
af forsøgene og fem slæt i de to sidste. Se ta-
bel 1�. Kløverandelen har både i udlægsåret 
og i første brugsår været mindre efter markært 
end ved de andre udlægsmetoder. Udlægsme-

toden har dog ikke påvirket udbyttet i første 
brugsår, selv om der har været en tendens til 
lidt et mindre udbytte i blanding Ø��, hvor 
dæksæden i �006 var markært. Der har deri-
mod været signifikant forskel på udbyttet i 
de to blandinger, idet der er høstet �.100 fo-
derenheder mere pr. ha i blanding Ø�� end i 
Ø��. I begge blandinger har der i gennemsnit 
af slættene været en høj fordøjelighed. Den er 
lavere for blanding Ø�� end for Ø�� med en 
signifikant forskel på 0,05 kg tørstof pr. fo-

Tabel 13. Udlæg af kløvergræs. Kløvergræsudlæg. (P21)

Dæksæd Kløver-
græs1)

Gen-
vækst 
dæk-
sæd, 

pct. af 
grøn-
masse

Kløvergræsudlæg 1. efterslæt

Pct. 
tør-
stof

Pct. af tørsof

FK 
NDF

Kg ts 
pr. FE

Udbytte 
pr. ha Fht. 

for 
udb., 
a.e.

Kar.�) 
for 
klø-
ver, 
aug. 

Norfor

rå-
pro-
tein

træ-
stof

suk-
ker NDF

hkg 
tør-
stof 

a.e. 

iNDF, 
g pr. 
kg 

NDF

NELp 
�0 MJ 
pr. kg 

ts

Udb., 
NELp 
�0 GJ 
pr. ha

Fht. 
for 

udb., 
GJ

2007. 4 forsøg
Grøn vårbyg Bl. Ø�� 6 16,0 1�,7 ��,7 7,5 ��,6 58,0 1,�6 �5,6 18,8 100 5 191,6 5,87 15,0 100
Grøn vårhvede Bl. Ø�� 7 17,� 1�,� �6,5 7,� �7,6 57,0 1,�� �6,8 18,7 99 5 197,7 5,70 15,� 10�
Grønært Bl. Ø�� 0 18,7 1�,� ��,0 1�,5 ��,7 65,5 1,�7 1�,8 10,8 57 � 1�6,5 6,�1 8,5 57
Ital. rajgræs Bl. Ø�� 6 16,6 1�,5 �5,6 9,� �5,8 6�,0 1,�� 16,8 1�,5 66 � 1��,� 5,99 10,1 67
Uden dæksæd Bl. Ø�� 0 16,7 15,1 �5,1 7,7 ��,1 6�,6 1,�9 �0,0 15,5 8� � 1��,0 6,1� 1�,� 81
Grøn vårbyg Bl. Ø�� � 16,0 1�,8 �6,0 6,1 �5,0 55,5 1,�5 �1,� �8,� 151 7 19�,5 5,61 ��,1 15�
Grøn vårhvede Bl. Ø�� � 16,7 1�,� �6,8 6,0 �7,7 5�,8 1,�8 ��,7 �8,9 15� 8 ��6,0 5,50 ��,6 157
Grønært Bl. Ø�� 0 17,6 1�,6 �6,0 9,9 �8,5 6�,6 1,�� 19,7 1�,7 78 � 1�5,7 6,00 11,8 79
Ital. rajgræs Bl. Ø�� 7 15,9 1�,0 �5,� 9,7 �6,5 61,8 1,�� �5,� 18,7 99 5 150,� 5,96 15,0 100
Uden dæksæd Bl. Ø�� 0 16,� 1�,� �7,1 6,� �6,6 59,6 1,�6 �6,7 18,� 97 5 167,7 5,67 15,� 101
LSD 1 (dæksæd) 0,08 9,4 6,3 34 26,3 0,21 5,2 35
LSD 2 (kløvergræsblanding) ns 5,9 4,0 21 ns 0,13 3,3 22
LSD 12 (vekselvirkning mellem dæksæd og kløvergræsblanding) ns ns ns ns ns ns ns ns

Dæksæd Kløver-
græs1)

Efterslæt i alt Dæksæd + 
kløvergræs,

udbytte pr. ha

Pct. 
tør-
stof

Pct. af tørstof

FK 
NDF

Kg ts 
pr. FE

Udbytte 
pr. ha Fht. 

for 
udb., 
a.e.

Kar.�) 
for 
klø-
ver, 
okt. 

Norfor

rå-
pro-
tein

træ-
stof

suk-
ker NDF

hkg 
tør-
stof 

a.e. 

Udb., 
NELp 
�0 GJ 
pr. ha

Fht. 
for 

udb.
af GJ

hkg 
tør-
stof

a.e. NELp 
�0 GJ

2007. 4 forsøg
Grøn vårbyg Bl. Ø�� 16,0 18,8 �1,8 8,0 �7,7 60,7 1,�1 �1,5 ��,� 100 6 �6,� 100 85,7 67,1 5�,0
Grøn vårhvede Bl. Ø�� 16,� 17,8 ��,0 8,0 �9,9 60,1 1,�� ��,1 ��,7 101 6 �6,7 10� 85,� 66,1 5�,�
Grønært Bl. Ø�� 17,6 17,9 �1,� 1�,0 �6,� 66,5 1,15 �8,� ��,7 7� � 18,6 71 87,6 68,5 5�,7
Ital. rajgræs Bl. Ø�� 17,5 17,9 �1,9 10,0 �7,� 6�,� 1,19 �1,8 �6,8 78 5 �0,� 78 6�,� �8,8 �9,5
Uden dæksæd Bl. Ø�� 16,5 19,6 �1,6 8,� �6,5 6�,1 1,16 �7,� ��,� 9� 5 ��,� 9� �5,6 �8,7 �9,5
Grøn vårbyg Bl. Ø�� 15,8 18,1 ��,7 6,0 �0,6 56,5 1,�� 58,1 ��,9 1�8 7 ��,� 1�1 10�,8 76,5 61,1
Grøn vårhvede Bl. Ø�� 16,� 17,8 ��,� 6,0 ��,5 5�,1 1,�� 60,� �5,0 1�1 7 �5,1 1�� 100,6 75,6 60,0
Grønært Bl. Ø�� 17,� 17,8 ��,0 9,0 ��,6 6�,� 1,�� ��,8 �7,6 80 � �1,1 81 95,7 71,8 57,1
Ital. rajgræs Bl. Ø�� 16,0 17,9 ��,7 8,8 �0,� 61,5 1,�� �1,� ��,� 97 6 �5,5 97 71,8 55,5 ��,5
Uden dæksæd Bl. Ø�� 16,1 18,� ��,9 5,� �0,5 60,1 1,�9 ��,8 ��,9 99 6 �6,� 101 5�,� �0,1 �1,5
LSD 1 (dæksæd) 0,06 10,4 7,4 22 5,9 23 11,3 8,1 6,5
LSD 2 (kløvergræsblanding) 0,04 6,6 4,7 14 3,8 15 7,1 5,1 4,1
LSD 12 (vekselvirkning mellem dæksæd og kløvergræsblanding) ns ns ns ns 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.   

�) Karakter 0-10, 0 = ingen bestand, 10 = 100 pct. overfladedækning.
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derenhed. Der er signifikant lavere fordøje-
lighed, hvor dæksæden har været ital. rajgræs 
på grund af genvækst af denne. Resultaterne 
for udlægsåret �006 kan ses i Oversigt over 
Landsforsøgene �006, side �95, tabel �1.

Nye arter i kløvergræsmarken
Der er gennemført tre forsøg med nye arter 
i kløvergræsmarken. Arterne fremgår af tabel 
15. Forsøget er to-faktorielt:

• Faktor 1: Forskellige græsser og cikorie.
• Faktor 2: Forskellige arter af bælgplanter. 

I alle forsøgsled indgår alm rajgræs og hvid-
kløver. Forsøgene blev udlagt i grønbyg el-
ler grønært i �006, og der er taget fem slæt i 
�007. I tabel 15 er vist karakter for plantebe-
stand i første slæt. Etableringen af lucerne og 
rundbælg har ikke været god, og de udgør en 
meget lille del af den høstede afgrøde. Der har 
ikke været forskel på udbytterne i faktor �. 
Der er høstet de største udbytter i første slæt i 
blandingerne med rajsvingel eller strandsvin-
gel. Udbytterne har været �.�00 og �.090 fo-
derenheder pr. ha for henholdsvis rajsvingel 
og strandsvingel. Der er høstet samme udbyt-
ter i blandinger, hvor cikorie indgår, og hvor 
alm. rajgræs har været det eneste græsart. Her 
har udbytterne været henholdsvis �.��5 og 

�.�55 foderenheder pr. ha i første slæt. For-
døjeligheden, målt som kg tørstof pr. foderen-
hed, har været bedst i disse blandinger. Selv 
om forskellene i fordøjelighed ikke har været 
store, har de været signifikante. Der har været 
det laveste proteinindhold og højeste sukker-
indhold i blandingerne med rajsvingel.
 I anden slæt er der høstet det mindste udbyt-
te i blandingerne med rajsvingel. Der er høstet 
den største slæt i blandinger med rødkløver i 
forhold til de andre bælgplanter. Der har ikke 
været vekselvirkning mellem de to faktorer. 
Der har ikke været forskel på fordøjeligheden, 
udtrykt som kg tørstof pr. foderenhed, i anden 
slæt. I tabel 15 ses summen af udbytte i første 
og anden slæt.
 De efterfølgende slæt er kun høstet i to for-
søg. I tredje slæt har der ikke været forskel 
i udbytterne mellem græsserne/cikorie, mens 
blandingerne med rødkløver igen har givet et 
større udbytte end de andre bælgplanter.
 I ét forsøg er alle fem slæt høstet og ana-
lyseret. Det samlede udbytte i blandingerne i 
dette forsøg har ligget på samme niveau, målt 
i hkg grønt pr. ha. Der er en tendens til størst 
udbytte i blandingen med strandsvingel og 
rødkløver, men samtidig tendens til lavest for-
døjelighed i denne blanding. Se Tabelbilaget, 
tabel P��.

Tabel 14. Udlæg af kløvergræs. Første brugsår. (P22)

Dæksæd Kløver-
græs1)

Kar.
for
klø-
ver�)

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-
protein

suk-
ker NDF hkg 

tørstof a.e.

iNDF, 
g pr.
kg 

NDF

NELp 
�0 MJ 
pr. kg 

ts

Udb., 
NELp 
�0 GJ 
pr. ha

Fht.
for 

udb., 
GJ 

2007. 5 forsøg
Grøn vårbyg Bl. Ø�� 6 17,� 16,8 1�,� �8,1 67,� 76,7 1,1� 98,7 87,9 100 161 6,68 65,9 100
Grøn vårhvede Bl. Ø�� 7 17,� 16,9 1�,� �7,6 66,8 76,7 1,1� 96,5 86,0 98 16� 6,68 6�,5 98
Grønært Bl. Ø�� 5 19,0 16,� 1�,6 �8,5 67,� 76,6 1,1� 9�,� 8�,� 9� 161 6,68 61,8 9�
Ital. rajgræs Bl. Ø�� 6 18,7 15,1 16,1 �9,� 65,� 75,6 1,15 98,5 85,7 97 17� 6,58 6�,8 98
Uden dæksæd Bl. Ø�� 7 17,� 17,0 1�,� �8,� 67,7 76,7 1,1� 9�,7 8�,� 96 1�9 6,68 6�,� 96
Grøn vårbyg Bl. Ø�� 8 15,� 18,� 10,0 �8,8 61,6 7�,8 1,17 1�0,� 111,5 1�7 176 6,�� 8�,7 1�7
Grøn vårhvede Bl. Ø�� 8 15,1 18,5 9,5 �8,9 60,8 7�,� 1,18 1��,8 105,9 1�0 185 6,�8 79,6 1�1
Grønært Bl. Ø�� 7 16,0 17,� 10,8 �0,� 61,0 7�,1 1,19 1��,6 10�,� 119 186 6,�� 79,0 1�0
Ital. rajgræs Bl. Ø�� 8 16,� 16,7 11,8 �0,� 60,9 7�,0 1,�0 1�5,� 10�,5 119 189 6,�� 79,� 1�0
Uden dæksæd Bl. Ø�� 8 15,6 17,9 10,1 �9,� 61,� 7�,5 1,18 1�5,5 106,0 1�1 188 6,�8 80,1 1��
LSD (udlægsmetode) 0,02 ns ns ns ns ns
LSD (kløvergræsblanding) 0,01 6,3 5,0 6 3,8 6
LSD (vekselvirkning udlægsmetode/kløvergræsblanding) ns 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.   

�) Karakter 0-10, 0 ingen bestand, 10 =100 pct. overfladedækning. Gennemsnit af 1-4 slæt.
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I forsøgene har der været et observations-
areal til afgræsning. I ét forsøg er dette areal 
afgræsset fra foråret, og ved første og anden 
slæt har der været mere vraggræs i blandin-
gerne med rajsvingel og strandsvingel end i de 
andre blandinger. Denne forskel har udjævnet 
sig ved bedømmelse af vraggræs i tredje og 
fjerde slæt. Ét andet forsøg er blevet afgræsset 
efter første slæt. Samtidig med høst af tredje 
slæt er der høstet vraggræs, og der har ikke 
været forskel i udbytterne. I det sidste forsøg 
er der først afgræsset efter anden slæt. Heller 
ikke her har der været forskel i karakteren for 
vraggræs i de efterfølgende slæt. Bedømmel-
serne kan ses i Tabelbilaget, tabel P��.

Tabel 15. Nye arter i frøblandinger af kløvergræs. Første brugsår. (P23)

Græs/ 
cikorie1) 

Bælg-
planter�)

1. slæt 1. + �. slæt

Pct. 
tør-
stof

Pct. af tørsof

FK 
NDF

Kg
ts
pr.
FE

Udb. pr. ha
Fht. 
for 

udb., 
a.e.

Kar. 
for 

plante-
be-

stand�)

Norfor Udbytte pr. ha

rå-
pro-
tein

træ-
stof

suk-
ker NDF

hkg 
tør-
stof a.e. 

iNDF, 
g pr. 
kg 

NDF

NELp 
�0 MJ 
pr. kg 

ts

Udb., 
NELp  
�0 GJ 
pr. ha

Fht. 
for 

udb., 
GJ

hkg 
tør-
stof

a.e
NELp 

�0 
GJ

2007. 3 forsøg
Alm. rajgræs Hvidkløver �0,0 1�,� 18,5 �7,5 ��,5 7�,0 1,0� �5,5 ��,5 100 8/6 1�1,� 7,1� �5,� 100 6�,8 56,8 ��,6
Rajsvingel 
+ alm. rajgræs Hvidkløver ��,6 9,0 19,0 �1,9 ��,0 68,� 1,07 �6,8 ��,6 1�6 8/6/6 158,0 6,9� ��,� 1�8 69,� 6�,� �6,7
Strandsvingel 
+ alm. rajgræs Hvidkløver �1,6 11,� 19,8 �6,� �6,� 71,6 1,05 ��,8 ��,� 1�� 7/7/6 1�1,� 7,0� �1,� 1�� 71,� 6�,8 �8,5
Cikorie 
+ alm. rajgræs Hvidkløver 16,8 1�,5 18,� ��,1 �1,6 7�,� 1,0� ��,0 ��,0 96 6/6/6 117,� 7,15 ��,� 98 61,� 55,7 �1,8
Alm. rajgræs Rødkløver 

+ hvidkløver 19,� 1�,� 19,� ��,6 �5,8 69,6 1,06 �8,� �6,1 105 7/6/� 1��,8 6,9� �6,7 106 68,7 61,0 �5,7
Rajsvingel 
+ alm. rajgræs

Rødkløver 
+ hvidkløver �0,� 10,5 19,8 �8,1 �5,6 66,7 1,09 ��,7 �1,0 119 7/6/6/516�,7 6,8� �0,5 1�1 69,6 6�,1 �6,5

Strandsvingel 
+ alm. rajgræs

Rødkløver 
+ hvidkløver ��,1 11,� �0,� �6,7 �7,5 69,� 1,07 �8,0 ��,7 1�0 6/7/6/5 116,� 6,91 ��,1 1�1 77,� 67,9 51,�

Cikorie 
+ alm. rajgræs 

Rødkløver 
+ hvidkløver 16,7 1�,8 18,7 �1,9 ��,� 71,� 1,05 �6,8 �5,1 10� 5/6/6/�1��,8 7,01 �5,8 10� 68,6 60,7 �5,6

Alm. rajgræs Lucerne 
+ hvidkløver �0,7 1�,� 19,5 �5,1 �5,� 71,7 1,05 �5,� ��,5 97 7/�/5 1�9,� 7,0� ��,7 98 6�,0 56,� ��,5

Rajsvingel 
+ alm. rajgræs

Lucerne 
+ hvidkløver ��,� 8,5 �0,� �1,� �6,� 66,9 1,10 �6,1 �1,7 1�1 7/6/1/5151,� 6,79 �1,� 1�� 70,0 61,6 �6,6

Strandsvingel 
+ alm. rajgræs

Lucerne 
+ hvidkløver �1,� 10,8 19,7 �7,6 �5,7 69,9 1,07 �1,� �8,7 11� 6/6/�/51��,5 6,95 �8,7 11� 68,0 60,8 �5,7

Cikorie 
+ alm. rajgræs 

Lucerne 
+ hvidkløver 16,8 1�,7 17,� ��,� �9,8 7�,0 1,0� ��,� ��,5 9� 5/6/�/51��,� 7,18 ��,9 9� 60,6 55,5 �1,5

Alm. rajgræs Rundbælg 
+ hvidkløver �1,8 10,8 18,� �0,� ��,9 71,8 1,0� �5,� ��,1 99 8/1/5 1�1,5 7,08 �5,0 99 6�,0 56,6 ��,5

Rajsvingel 
+ alm. rajgræs

Rundbælg 
+ hvidkløver ��,� 9,0 18,7 ��,0 ��,5 68,0 1,06 ��,� �1,7 1�1 7/6/1/51��,0 6,95 �0,8 1�� 67,� 60,7 �5,5

Strandsvingel 
+ alm. rajgræs

Rundbælg 
+ hvidkløver �0,� 10,6 �0,0 �8,0 �6,1 69,7 1,08 �0,7 �7,7 109 6/6/1/51�7,� 6,90 �8,1 111 66,8 59,� ��,7

Cikorie 
+ alm. rajgræs 

Rundbælg 
+ hvidkløver 17,5 1�,� 18,� ��,8 ��,� 7�,0 1,0� ��,� ��,� 96 5/6/1/5 118,� 7,1� ��,5 97 6�,1 55,8 ��,1

LSD 1 (græs/cikorie) 0,01 3,5 3,2 9 16,3 0,07 2,4 9
LSD 2 (bælgplanter) ns ns ns ns ns 0,07 ns ns
LSD 12 (vekselvirkning mellem græs/cikorie og bælgplanter) ns ns 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.

�)  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.

�)  Karakter 0-10, 0 = ingen bestand, 10 = 100 pct. overfladedækning. Karakter for arterne er nævnt i samme rækkefølge som i kolonne 1 og 2.

Parceller med cikorie er markante i forsø-
get inden første slæt. (Foto: Inger Bertelsen, 
Landscentret, Økologi).
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Foderafgrøder efter kløvergræs
Der er gennemført tre forsøg med dyrkning af 
foderafgrøder efter kløvergræs. Afgrøderne i 
forsøgsserien fremgår af tabel 16. Der er hø-
stet tre slæt med undtagelse af fodermarvkål, 
hvor der kun er høstet første og tredje slæt. 
Første slæt er som gennemsnit af forsøgene 
høstet 10. juni for vårbyg og �. juli for de 
andre afgrøder. Målt i afgrødeenheder pr. ha 
er der høstet det største udbytte i foderraps, 
mens der ikke har været signifikante udbyt-
teforskelle mellem de andre afgrøder. I anden 
og tredje slæt har der ikke været forskel på 
udbyttet af afgrødeenheder, og det samme gør 
sig gældende for summen af de tre slæt. Der 
er dog en tendens til, at udbyttet har været 
størst i vårbyg med ital. rajgræs og mindst i 
fodermarvkål. I forhold til placeringen i sæd-
skiftet lige efter en kløvergræsmark er ud-

bytterne ikke imponerende, og da det er den 
sædskiftemæssige placering, der ofte bliver 
reserveret til majs, kan disse afgrøder ikke 
konkurrere med majs, hverken hvad angår 
udbytte eller fordøjelighed. Det vil derfor kun 
være et alternativ på arealer, der er uegnede til 
majsdyrkning, eller hvor det er en fordel, at de 
kan afgræsses.
 Fordøjeligheden, udtrykt som kg tørstof pr. 
foderenhed, har i første slæt været bedst i vår-
byg med rajgræs. Vårbyggen er høstet næsten 
samtidig i de tre forsøg fra den 7. til den 1�. 
juni og er høstet rettidigt. De andre afgrøder 
er i ét forsøg først høstet den 15. juli, og det 
betyder, at energiindholdet ligger mellem 1,60 
og 1,9� kg tørstof pr. foderenhed, hvilket ikke 
giver et reelt billede af afgrødernes potentiale 
i forhold til fordøjelighed. Som gennemsnit af 
de to andre forsøg, høstet henholdsvis ��. juni 
og �. juli, har fordøjeligheden været næsten 
den samme for alle afgrøder. Der er til gen-
gæld høstet et meget lille udbytte i vårbyg i 
det ene af disse forsøg, hvorfor der som gen-
nemsnit af de to forsøg ikke har været signifi-
kant forskel på udbytterne i første slæt. I an-
den slæt har foderraps haft den bedste fordø-
jelighed med 1,17 kg tørstof pr. foderenhed. 
Ital. rajgræs har været tungest fordøjeligt. Der 
er ikke taget anden slæt af fodermarvkål. Som 
gennemsnit for anden og tredje slæt har der 
været bedst fordøjelighed i fodermarvkål og 
foderraps. Til højre i tabellen er værdier fra 
Norfor taget med. 

Foderefterafgrøder efter helsæd eller 
crimpet korn
Der er gennemført tre forsøg med foderef-
terafgrøder, dyrket efter helsæd eller crimpet 
korn. Efterafgrøder får bedre mulighed for at 
udvikle sig, når de sås tidligt efter høst af korn, 
for eksempel hvor kornet høstes som helsæd 
eller som crimpet korn. Udover produktion af 
foder kan der opnås fordele for miljøet og for 
jordstrukturen, når der kan dyrkes efterafgrø-
der efter korn.
 Efterafgrøderne i forsøgsbehandlingerne 
fremgår af Tabelbilaget, tabel P�5. Der er 
fem forsøgsled, hvor efterafgrøden er udlagt 
i dæksæd, og fem forsøgsled, hvor efterafgrø-
den er sået lige efter høst. I to af de tre forsøg 

Forsøg med nye arter, udlagt i grønært. Det 
øger risikoen for angreb af bladrandbiller. 
Her er lucernen stærkt medtaget af gnav. (Foto: 
Inger Bertelsen, Landscentret, Økologi).
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er etableringen af rødkløveren mislykket, og 
derfor er der ikke høstresultater fra hverken 
rødkløver eller blandingen af rødkløver og 
ital. rajgræs i disse to forsøg. Disse behand-
linger er derfor udeladt af resultaterne i tabel 
17, men de kan ses i Tabelbilaget, tabel P�5. 
I gennemsnit af forsøgene er der opnået det 
største udbytte af afgrødeenheder i foderrybs, 
udlagt i korn. Denne afgrøde har samtidig en 
høj fordøjelighed, målt som kg tørstof pr. fo-
derenhed. I forsøget med etableret rødkløver 
har blandingen af ital. rajgræs og rødkløver 
givet det største udbytte. Se Tabelbilaget, 
tabel P�5. Udbytteforskellen mellem foder-
rybs, ital. rajgræs, foderraps og olieræddike 
er ikke signifikant. Fodervikke og vinterrug 
samt blandingen af disse har givet det mindste 
udbytte, som er signifikant mindre end foder-
rybs. Proteinindholdet har været størst i vin-

terrug, fodervikke samt i blandingen af disse 
to. Rødkløver har i det ene forsøg haft et til-
svarende højt proteinindhold. Forfrugten i to 
af forsøgene er kløvergræs, og i disse forsøg 
er jordtypen JB 1, mens det tredje er JB �. To 
af forsøgene er gødet med kvæggylle.
 I det ene af de tre forsøg er såningen af ef-
terafgrøder efter høst af dæksæd sket midt i 
juli, svarende til, hvad der er muligt efter hel-
sæd i et år med en tidlig høst. I de to øvrige 
forsøg er såningen sket 10. august, hvilket 
er sent i forhold til det potentielt mulige ef-
ter helsæd og crimpet korn. Den sene såning 
skyldes, at arealet var for vådt til færdsel på 
marken. I tabel 18 kan man blandt andet se 
udbytteresultaterne for de to grupper af for-
søg. Opdelingen illustrerer, at tidlig såning 
er en forudsætning for at få succes med så-
ning af efterafgrøder efter høst. I det tidligt 

Tabel 16. Nye foderafgrøder efter kløvergræs. (P24)

Grønafgrøde

Før 1. slæt
1. slæt

Dato 
for 

høst

Vækst-
sta-

dium, 
af-

grøde 

Pct. 
tør-
stof

Pct. af tørstof

FK 
NDF

FK 
org. 
stof

Kg
tørstof
pr. FE

Gram pr. 
FE Udb. pr ha

Fht. 
for 

udb., 
a.e.

Norfor

Af-
grø-
de-
høj-
de, 
cm

Ukrudt, 
pct. 

dæk-
ning af 

jord

NELp 
�0, 

MJ pr. 
kg ts

Udb., 
NELp 
�0 GJ 
pr. ha

Fht. 
for 

udb., 
GJ

rå-
pro-
tein

træ-
stof NDF suk-

ker AAT PBV
hkg 
tør-
stof

a.e. 

2007. 3 forsøg 
Grøn vårbyg m. 
ital. rajgræs1) 56 1� 10/6 51 17,7 15,6 �7,1 51,8 8,� 7�,� 75,1 1,�� 1,1� 96 18 ��,� �8,� 100 6,�5 ��,1 100
Ital. rajgræs1) �� �0 �/7 5� 18,1 1�,7 �6,5 �7,5 9,5 61,7 69,� 1,�� 1,18 10� -� �0,1 �8,1 100 5,97 ��,9 108
Rajsvingel1) �1 �8 �/7 �5 18,� 1�,1 �7,� �7,� 7,0 57,6 66,9 1,�9 1,�0 10� �� �7,5 �5,� 89 5,71 �1,5 97
Fodermarvkål1) 50 15 �/7 �0 15,� 1�,6 �1,6 ��,7 �) �5,8 69,8 1,�8 1,1� 100 9 �6,0 �6,1 9� 6,69 19,5 88
Foderraps1) 56 8 �/7 �0 1�,� 11,9 ��,5 ��,� �) 55,0 7�,0 1,�1 1,1� 98 -18 50,5 �8,5 1�7 5,9� �9,9 1�5
LSD ns 8,4 30 ns ns ns

Grønafgrøde

Sum af �. og �. slæt Alle slæt

Pct. 
tør-
stof

Pct. af tørstof

FK 
NDF

FK 
org. 
stof

Kg 
tør-
stof 
pr. 
FE

Udb.
pr. ha Fht. 

for 
udb., 
a.e.

Norfor Udb. pr. ha
Fht. 
for 

udb., 
a.e.

Norfor

rå-
pro-
tein

træ-
stof NDF suk-

ker

hkg 
tør-
stof

a.e.

Udb., 
NELp 
�0 GJ 
pr. ha

Fht. 
for 

udb., 
GJ

hkg 
tør-
stof

a.e.

Udb., 
NELp 
�0 GJ 
pr. ha

Fht. 
for 

udb., 
GJ

2007. 3 forsøg
Grøn vårbyg m. 
ital. rajgræs1) ��,9 11,0 �6,0 �8,6 11,1 61,� 70,1 1,�8 ��,5 �0,9 100 �5,� 100 76,7 59,0 100 �7,� 100
Ital. rajgræs1) ��,� 11,9 ��,8 �6,8 1�,5 65,� 7�,5 1,�� ��,� ��,� 79 19,7 78 7�,� 5�,� 89 ��,6 9�
Rajsvingel1) �0,� 1�,� �5,6 �7,9 1�,0 70,9 7�,� 1,�1 �9,5 ��,� 7� 18,� 7� 67,0 �7,6 81 �9,9 8�
Fodermarv- 
kål1), �) 18,� 15,9 19,� �5,5 11,0 6�,9 79,8 1,1� 17,7 15,7 51 11,� �5 5�,7 �1,8 71 �0,8 65
Foderraps1) 16,9 15,8 19,� �0,0 5,� 69,� 79,� 1,17 ��,� 19,0 61 1�,0 56 7�,7 57,� 97 ��,9 9�
LSD 14,8 ns ns ns ns ns ns ns ns

1)  Udsædsmængder: Grønbyg: 60 kg pr. ha; ital. rajgræs i grønkorn: 20 kg pr. ha; ital. rajgræs i renbestand og rajsvingel:  
25 kg pr. ha, 35 kg pr. ha; fodermarvkål og foderraps: 8 kg pr. ha.

�) Der er kun høstet 1. og �. slæt
�) Der er ikke analyseret sukker. 
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såede forsøg har efterafgrøderne, sået efter 
høst, givet væsentligt større udbytte end ital. 
rajgræs, som dog i dette forsøg har givet et 
forholdsvist lille udbytte. I de sent såede for-
søg har fodervikke, vinterrug og olieræddike 
givet et væsentligt mindre udbytte. Både olie-
ræddike og fodervikke har givet et stort ud-
bytte ved tidlig såning, men fordøjeligheden 
er meget forskellig i de to afgrøder. Den er 
højest i fodervikke og lavest i olieræddike. I 
blandingerne med vinterrug har fodervikke 
og olieræddike domineret blandingen totalt 
ved tidlig såning. I de to forsøg, der er sået 
den 10. august, har vinterrug domineret (85 
procent) over fodervikken, mens olieræddike 
stadig har fyldt mest (86 procent) i forhold til 
vinterrug. Kan man så tidligt nok (medio juli), 
er der ikke nogen grund til at tage vinterrug 
med, når man sår fodervikke og olieræddike.

I �006 var foderrybs også blandt de efterafgrø-
der, der gav størst udbytte og samtidig havde 
den højeste fordøjelighed, målt i kg tørstof pr. 
foderenhed.
 Forsøgene fortsættes.

Majs - dyrkning
Kamdyrkning af majs
Der er gennemført tre forsøg med kamdyrk-
ning af majs. Kun i ét forsøg er alle tre for-
søgsled gennemført, mens der i de andre for-
søg kun er gennemført to forsøgsled. Derfor 
er tabel 19 opdelt, så dyrkning på flad jord 
sammenlignes med henholdsvis majs, sået på 
kamme, og majs, sået på flad jord, og opkam-
ning i forbindelse med sidste ukrudtsbehand-
ling.

Tabel 17. Foderefterafgrøder efter helsæd eller crimpet korn. (P25)

Foderefterafgrøder Sådato

Oktober

Pct. 
tørstof

Pct. af tørstof

FK
NDF, 
pct.

FK org.
stof

Kg 
tørstof 
pr. FE

Udb. pr. ha 

Fht.
for

udb., 
a.e.

ukrudt, 
pct. 

dæk-
ning af 

jord

efter-
afgrøde, 

pct. 
dæk-
ning 

af jord

rå-
pro-
tein

træ-
stof NDF rå-

aske

hkg
tør-
stof

a.e. 

2007. 3 forsøg
Ital. rajgræs 9. apr. 0 98 19,1 1�,7 ��,6 ��,5 17,� 65,5 69,9 1,�6 �1,7 �1,7 100
Foderraps 9. apr. 16 78 17,7 17,� �1,� �8,9 18,� 59,9 7�,6 1,�1 ��,1 17,6 81
Foderrybs 9. apr. 1� 7� 1�,5 18,0 19,5 �7,9 1�,8 67,� 78,7 1,1� �8,0 ��,9 115
Olieræddike �. aug. � 97 11,6 1�,0 �6,� �5,� 17,7 5�,6 69,� 1,5� ��,5 16,� 76
Fodervikke �. aug. 7 9� 1�,7 �5,7 �0,5 �8,6 15,6 5�,1 7�,7 1,19 1�,5 11,6 5�
Vinterrug �. aug. 1� 7� 1�,1 ��,� �1,� �5,� 1�,9 57,� 71,9 1,�0 7,� 6,1 �8
Vinterrug + fodervikke �. aug. 6 9� 1�,8 �6,0 �0,� �0,8 1�,� 56,� 7�,9 1,1� 10,� 9,0 �1
Vinterrug + olieræddike �. aug. � 98 11,6 1�,7 ��,� ��,8 15,7 60,� 7�,1 1,�� �1,1 16,0 7�
LSD 20,5 15,3 71

Tabel 18. Foderefterafgrøder efter helsæd eller crimpet korn, opdelt efter sådato. (P25)

Foderefterafgrøder

Lb. nr. 001 Lb. nr. 00� + 00�

Sådato
Kg 

tørstof 
pr. FE

Udbytte pr. ha Fht. for 
udbytte, 

a.e.
Sådato

Kg 
tørstof 
pr. FE

Udbytte pr. ha Fht. for 
udbytte, 

a.e.hkg 
grønt

hkg 
tørstof a.e. hkg 

grønt
hkg 

tørstof a.e. 

2007. Antal forsøg 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Ital. rajgræs �. apr. 1,5� 1�8 ��,1 15,1 100 1�. apr. 1,�� 185 �6,0 �5,0 100
Foderraps �. apr. 1,05 1�� 18,� 17,� 115 1�. apr. 1,�� 1�� �5,5 17,7 71
Foderrybs �. apr. 1,55 160 ��,5 15,8 105 1�. apr. 1,0� �60 �9,8 �9,� 118
Olieræddike 17. juli 1,96 ��0 �6,9 ��,0 159 10. aug. 1,10 15� 1�,� 1�,7 51
Fodervikke 17. juli 1,17 ��� �9,5 �5,� 167 10. aug. 1,�� �1 5,5 �,8 19
Vinterrug 17. juli 1,�� 100 1�,0 11,� 75 10. aug. 1,16 �8 �,7 �,5 1�
Vinterrug + fodervikke 17. juli 1,16 17� �1,8 18,8 1�5 10. aug. 1,1� �� �,� �,1 16
Vinterrug + olieræddike 17. juli 1,59 �98 �9,� ��,7 16� 10. aug. 1,07 1�9 1�,0 11,7 �7
LSD 37 - - - 128 12,0 12,5 50



�85

Økologisk dyrkning

Uanset tidspunktet for opsætning af kam har 
der ikke været signifikante merudbytter for 
kamdyrkning. Der har ikke været forskel i 
fordøjeligheden, udtrykt som kg tørstof pr. 
foderenhed. Der er heller ikke registreret væ-
sentlige forskelle i plantetal, plantehøjde eller 
ukrudtsdækning.

Majs samdyrket med bønner
Der er gennemført fem forsøg med bønner 
samdyrket med majs. Formålet med samdyrk-
ningen er at øge proteinindholdet og -kvalite-
ten i majsensilagen. I tre forsøg er samdyrk-
ningen sket sammen med hestebønne, mens 
der i to forsøg, udover hestebønne, også er 
sået pralbønne og stangbønne. Blandingerne 
fremgår af tabel �0. Bønnerne er sået med 
startgødningsudstyr. Bønnerne har i løbet af 
sæsonen fyldt godt i forsøget, men de mod-
ner tidligere end majsen. Mistral er en senere 
sort end Marcel. Begge sorter er ved høst 
visnet helt, hvilket også kan ses i tabellen i 
form af høje tørstofprocenter for bønnerne. 
Det har medført, at bønneandelen ved høst 
har været lille, og den samlede tørstofprocent 
for afgrøden er derfor upåvirket. Den høje 
udsædsmængde (10 spiredygtige frø pr. m�) 
af hestebønnesorterne Marcel og Mistral har 
givet den største bønneandel i den høstede af-
grøde. Der har ikke været forskel i udbytterne 
mellem majs i renbestand og majs samdyrket 

Tabel 19. Dyrkning af majs på kamme. (P26)

Majs 

Før 
høst, 

planter 
pr. m�

Pct. 
tørstof

Pct. af tørstof

FK 
NDF

FK 
org. 
stof

Kg ts 
pr. FE

Udb. og merudb. 
pr. ha

Fht. 
for 
a.e. 

Norfor

sti-
vel-
se 

suk-
ker NDF

hkg 
tør-
stof

hkg 
suk-
ker

a.e 

g 
iNDF 
pr. kg 
NDF

NELp 
�0 MJ 
pr. kg 

ts

Udb. 
og 

mer-
udb., 
NELp 
�0 GJ 
pr. ha 

Fht.
for 

udb., 
GJ

2007. 2 forsøg
Flad jord 8,5 �1,� �9,� 7,8 �0,5 61,6 75,� 1,17 97,7 7,6 83,3 100 156,� 6,50 63,5 100
Kam ved såning1) 8,1 �1,� �8,0 8,0 �0,9 60,8 7�,8 1,18 5,� 0,6 �,0 105 1�7,9 6,�� �,8 10�
LSD ns ns ns ns ns ns

2007. 2 forsøg
Flad jord 8,7 �9,� �8,� 7,� �1,7 60,� 7�,1 1,�1 113,2 8,2 93,2 100 17�,6 6,�6 71,9 100
Ophypning af kam�) 9,1 �9,5 �8,5 6,6 �1,5 60,0 7�,1 1,�1 5,9 -0,� �,9 105 1�7,1 6,�� �,5 105
LSD ns ns ns ns ns ns

1) Majsen er sået på kam.
�) Majsen er sået på flad jord, og der er hyppet kam op ved sidste ukrudtsbehandling. 

Kamsåede majs. I én arbejdsgang er der ud-
bragt gylle, opsat kam og sået majs. Denne 
metode har ikke været anvendt i årets forsøg. 
(Foto: Inger Bertelsen, Landscentret, Øko-
logi).
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med de forskellige bønner. Hestebønnerne har 
bidraget til et større udbytte af råprotein pr. 
ha, og råproteinprocenten er hævet med 1,� 
procentpoint ved den høje udsædsmængde af 
Marcel og Mistral. Ændringen i protein ses 
også ved et højere PBV-indhold pr. foderen-
hed, mens AAT ikke er påvirket. Fordøjelig-
heden, udtrykt som kg tørstof pr. foderenhed, 
er lidt lavere ved samdyrkning med heste-
bønne, specielt når det er sorten Marcel, hvor 
forskellen er signifikant ved den høje udsæds-
mængde. 
 Pralbønne og stangbønne er taget med for 
at undersøge alternativer til hestebønne, som 
eventuelt kan passe bedre til majsens mod-
ningstidspunkt. Pralbønne har været svær at 
så på grund af frøenes størrelse. Plantetallet i 
pralbønne har været lavt i forhold til det plan-
lagte, specielt i ét forsøg, sået allerede 1. maj. 
Pralbønne har et højere krav til jordtemperatur 
end majs. I �006 blev sorten Enorma anvendt, 
som forblev grøn helt til høst af majsen. Den 

var meget kraftig og klatrede hele vejen op til 
toppen af majsen. Sorten Witkiem er anvendt 
i dette års forsøg, og den har en helt anderle-
des vækst, der minder mere om hestebønne. 
Det er en ulempe, at den sætter bælgene me-
get lavt, så det er svært at få dem med ved 
høst med �0 cm stubhøjde i majs. Iblanding 
af pralbønner har ikke påvirket den høstede 
afgrøde i forhold til majs i renbestand.
 Plantetallet i stangbønne har ikke været 
tilfredsstillende i forsøget sået den 1. maj. 
Stangbønne har endnu højere krav til jord-
temperatur end pralbønne. Stangbønnerne er 
ikke i tilstrækkelig grad klatret op ad majsen, 
men har i stedet lavet jorddække mellem ræk-
kerne. Da den også er en spinkel afgrøde, har 
det medført, at der kun har været 1 procent 
stangbønne i den høstede afgrøde.

Analyse af ubejdset majsfrø
Der er gennemført to forsøg med fremspiring 
af ubejdset majs. Der er prøvet tre forskellige 

Tabel 20. Samdyrkning af majs med hestebønne, pralbønne og stangbønne. (P27, P28)

Majs1)

Juli, planter 
pr. m�

Før høst Pct. tørstof Rå-
pro-
tein, 
pct. 
af ts 

Gram pr. FE Kg 
tør-
stof 
pr. 
FE

Udb. og merudb. 
pr. ha Andel af 

tørstofPlantehøjde 
cm Lejesæd

samlet majs bønne AAT PBV
hkg 

råpro-
tein

hkg 
tør-
stof

a.e. 

majs bønne majs bønne majs bønne bønne majs

2007. 2 forsøg
Majs 10,7 197 0   �1,� ��,0 6,1 97 -97 1,�1 6,87 113,4 94,0 0 100
Majs + hestebønne 
(Marcel)�) 10,8 7,� 190 9� 0 0 �0,8 �1,1 77,7 7,1 99 -86 1,�6 1,69 7,5 1,7 5 95
Majs + hestebønne 
(Marcel)�) 10,6 8,6 19� 8� 0 � �1,5 �9,7 77,� 7,5 100 -81 1,�7 �,09 5,8 -0,� 9 91
Majs + hestebønne 
(Mistral)�) 11,1 7,� 19� 7� 0 � �0,9 ��,� 69,7 7,� 100 -85 1,�5 1,96 8,1 �,0 8 9�
Majs + pralbønne 
(Witkiem)�) 11,� 6,� 189 6� 0 � �0,6 ��,9 76,� 6,� 100 -9� 1,�7 0,�� 1,� -�,8 5 95
Majs + stangbønne 
(Markant)�) 10,9 �,8 188 �� 0 8 �0,� �1,� �8,�5) 6,5 98 -9� 1,�� 0,79 �,9 �,� 1 99
LSD ns 1,35 ns ns

2007. 5 forsøg
Majs 9,6   197   0   ��,5 ��,0   6,� 99 -96 1,�� 7,21 116,8 94,2 0 100
Majs + hestebønne 
(Marcel)�) 9,5 6,� 191 87 0 � �1,9 ��,9 76,� 7,1 99 -86 1,�6 1,�� �,� 0,5 � 97
Majs + hestebønne 
(Marcel)�) 9,� 7,9 19� 85 0 � ��,� ��,� 77,6 7,5 101 -81 1,�0 1,50 -0,8 -�,8 � 96
Majs + hestebønne 
(Mistral)�) 9,5 7,� 19� 80 0 � ��,1 ��,7 69,� 7,5 100 -8� 1,�7 1,7� �,6 0,0 � 96
LSD 0,05 0,86 ns ns

1) Udsædsmængde majs i alle forsøgsled: 11 spiredygtige frø pr. m�; Majssort: Treasure.
�) Udsædsmængde hestebønne: 5 spiredygtige frø pr. m�.
�) Udsædsmængde hestebønne: 10 spiredygtige frø pr. m�.
�) Udsædsmængde pral- og stangbønne: 8 spiredygtige frø pr. m�.
5) Kun fra ét forsøg.
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såtider og tre majspartier med forskellig spi-
reenergi (vigour). Såtiderne er valgt, så den 
første er før normal såtid for økologisk majs, 
og de to efterfølgende er med 1� dages mel-
lemrum. Resultaterne kan ses i Tabelbilaget, 
tabel P�9. Plantedirektoratet har samtidig ud-
viklet nye koldtestmetoder i laboratoriet til 
test af ubejdset majs. Behovet herfor er op-
stået, fordi de koldtests, som følger med de 
ubejdsede og økologiske majspartier, er ud-
ført på bejdsede prøver. De økologiske land-
mænd har derfor set en dårligere fremspiring 
i marken, end de kunne forvente på baggrund 
af koldtesten. Plantedirektoratet har til den 
nye metode anvendt økologisk jord og sand. 
Sandet har ikke virket, da majsfrøene ikke 
er blevet tilstrækkeligt stressede, hvilket har 
betydet, at alle partier har spiret godt. Med 
den økologiske jord har der været forskel på 

partierne. Der er afprøvet to temperaturer (10 
og 1� grader C) i kuldeperioden og to læng-
der af kuldeperioden (fire og syv dage). Den 
bedste adskillelse af partierne er opnået ved 
den laveste temperatur og den længste kul-
deperiode. Her er henholdsvis 71, �0 og 5� 
procent af frøene spiret. Der har været en god 
sammenhæng mellem denne analyse og frem-
spiringen i marken ved de to første såtider. I 
markforsøgene har majsfrøene ikke været så 
stressede som ønsket, idet jordtemperaturen 
har været høj allerede tidligt på foråret, så ved 
den første såtid den 17. april har jordtempe-
raturen passeret 11 grader C. I Tabelbilaget, 
tabel P�0 ses to forsøg, gennemført på kon-
ventionel jord, med de samme tre ubejdsede 
partier og tre bejdsede partier. Se forsøg med 
betydning af kernestørrelse i afsnittet Majs.

Hestebønne og majs i juli, hvor begge af-
grøder på dette tidspunkt har været kraftige. 
(Foto: Inger Bertelsen, Landscentret, Øko-
logi).

Stangbønne samdyrket med majs har været 
bedre til at klatre op ad forsøgsskiltet end 
ad majsplanterne. (Foto: Inger Bertelsen, 
Landscentret, Økologi).
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Cikorie
Ukrudtsbekæmpelse i cikorierod
Der er gennemført et forsøg med ukrudtsbe-
kæmpelse i økologisk cikorierod. Forsøget 
er gennemført som et �-faktorielt forsøg med 
faktorerne:
•  med og uden gasbrænding,
•  håndhakning og radrensning eller ukrudts-

harvning på tværs af sårækken,
•  frøafstand på henholdsvis 8,5 cm og 15 cm.

De eksakte kombinationer af behandlingerne 
kan ses i Tabelbilaget, tabel P�1. Ved cikori-
ens vækststadium 10 (kimplante) er forekom-
sten af ukrudt halveret i den halvdel af forsø-
get, hvor der er gennemført en gasbrænding 
inden cikoriens fremspiring, i forhold til den 

ubehandlede del af arealet. Cikorierødderne er 
taget op i november, og på det tidspunkt har 
der været en tendens til, at der har været flere 
planter, hvor der har været gasbrændt frem 
for ubehandlet. Det kan tyde på, at cikorie-
planten bedre har kunnet klare konkurrencen 
med ukrudtet, hvor dette er blevet svækket af 
gasbrændingen. Det største antal planter er re-
gistreret, hvor forsøget er håndhakket, mens 
radrensning på tværs af sårækken har medført 
det laveste antal planter. Det har ikke haft no-
gen betydning for plantetallet, om cikorien er 
sået med 8,5 eller 15 cm afstand. Ligeledes er 
ukrudtets procent dækning af jorden opgjort 
før optagning. På det tidspunkt har der været 
stort set lige meget, uanset om arealet har væ-
ret brændt eller ej. Håndhakning har givet den 
laveste andel af ukrudt med cirka �0 procent 
dækning, mens radrensning og ukrudtsharv-
ning på tværs af sårækken har givet den største 
forekomst af ukrudt, så afstanden af cikorien 
har ikke haft nogen betydning for forekomsten 
af ukrudt. Der har ikke været vekselvirkning 
mellem behandlingerne. Gasbrænding har gi-
vet et signifikant større udbytte end de parcel-
ler, hvor der ikke er gasbrændt. I gennemsnit 
er der høstet 6,5 tons rodtørstof pr. ha, hvor 
der er gasbrændt, og �,� tons rodtørstof pr. ha, 
hvor der ikke er gasbrændt. Det største udbytte 
er opnået, hvor arealet er håndhakket. Her er 
der høstet 8,6 tons rodtørstof pr. ha. Håndhak-
ning har givet et signifikant større udbytte end 
radrensning og ukrudtsharvning. Der har ikke 
været forskel på udbyttet mellem radrensning 
og ukrudtsharvning. Der har ikke været for-
skel på udbyttet, afhængigt af såafstanden. 
Der er ingen af behandlingerne, der har haft 
betydning for cikoriens tørstofproduktion.

Demonstrationer
Ukrudtsbekæmpelse i økologisk 
 vårsæd
Der er gennemført en demonstration, hvor 
virkningen af blandt andet gasbrænding af 
ukrudt i vårsæd er belyst. Demonstrationen 
er rettet mod vårsæd, dyrket på arealer med 
meget store mængder frøukrudt, som ikke kan 
bekæmpes tilstrækkeligt med mekaniske me-

Dyrkning af cikorierødder minder om roe-
dyrkning, men cikorie er dårligere til at lukke 
rækkerne. Billedet er taget den 19. juli 2007. 
(Foto: Inger Bertelsen, Landscentret, Øko-
logi).
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toder. Demonstrationen er gennemført af Øko-
logisk Landsforening i samarbejde med Agro-
vi på Sjælland. I demonstrationen er der sået 
vårhvede den �6. april, og der er gasbrændt 
på tre forskellige tidspunkter: 9., 14. og 21. 
maj. Der er endvidere et demonstrationsled, 
hvor gasbrænding den 1�. maj er kombineret 
med to radrensninger. Endelig er der et ube-
handlet led og et led med alene mekanisk be-
kæmpelse - ukrudtsharvning og radrensning. 
Arealet har været meget ukrudtsbefængt, og 
på grund af den fugtige sommer og kraftige 
vækst i ukrudtet har det kun været muligt at 
høste de parceller, der er gasbrændt. Der har 
været nyfremspiret ukrudt efter den tidlige 
gasbrænding, og derfor har ukrudtsmængden 
efter sidste behandling været mindst, hvor der 
er gasbrændt sent, og hvor der både er gas-
brændt og radrenset. Ved den sene gasbræn-
ding har plantetallet været lidt mindre, men 
efter udbytterne at dømme har afgrøden ikke 
taget mere skade af sen gasbrænding, end at 
det er blevet opvejet af mindre ukrudt.

Rapsjordlopper i hybrid- og liniesorter 
af vinterraps
I efteråret �006 blev der anlagt to demonstra-
tioner med vinterraps, hvor der blev sået en 
hybridsort og en liniesort for at undersøge, om 
der var forskel i angrebsgraden af rapsjordlop-
per i de to typer af vinterraps. I efteråret blev 
der registreret mellem 90 og 100 procent an-
greb af rapsjordlopper i begge typer raps, og 
der var gnavet lige meget af bladene. I foråret 
er der fundet en rapsjordloppelarve pr. plante 
i demonstrationerne med hybridraps og tre og 
nul larver pr. plante i liniesorten. I marker med 
vinterraps, hvor afgrøden står godt, er det ac-
ceptabelt med op til fem larver pr. plante, før 
det anbefales at pløje rapsen ned om foråret. 
Demonstrationen er ikke høstet forsøgsmæs-
sigt. Se Tabelbilaget, tabel P��.
 På baggrund af de gennemførte demonstra-
tioner er det ikke muligt at sige, hvilken type 
vinterraps der bedst tåler angreb af rapsjord-
lopper.

Dyrkning af økologisk soja
Der er gennemført dyrkning af økologisk soja 
på Jyndevad Forsøgsstation, Aarhus Univer-

sitet. Formålet med dyrkningen har været at 
dyrke moden soja, som sammen med dansk 
økologisk dyrket quinoa skal indgå i et forsk-
ningsprojekt ved Foulum om foder til økolo-
giske høns. Der er sået cirka � ha soja af sorten 
Merlin den �0. maj på �8 cm rækkeafstand. 
Sojaen har haft en overraskende tilfredsstil-
lende udvikling uden væsentlige skader fra 
duer, vildt mv. og med en god kontrol med 
ukrudtet. Sojaen har i �007 udviklet sig, så det 
har været muligt at mejetærske den ��. okto-
ber. Der er høstet en fin råvare med kun 18 til 
19 procent vand. Udbyttet har været cirka 17 
hkg pr. ha. Soja blev også dyrket i �006, dog 
med væsentligt højere vandprocent, og resul-
taterne fra �007 skal ses på baggrund af en 
køligere og mere fugtig sommer end i �006. 
Man kan læse mere om dyrkningen på www.
okologgen.dk.

Sojabønne af sorten Merlin har givet 17 hkg 
pr. ha på Jyndevad Forsøgsstation. (Foto: In-
ger Bertelsen, Landscentret, Økologi).
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Smagen er vigtig, men svær at bestemme

Tidlige sorter
Ved tidlige kartofler forstås kartofler høstet 
med grøn top uden forudgående nedvisning, 
og hvor knoldene ikke er skindfaste. En vur-
dering af sorternes tidlighed skal dog ikke 
ske alene ud fra det samlede udbytte. Nogle 
sorter sætter få og store knolde, mens andre 
sætter flere små knolde. Det er derfor nødven-
digt med en nøje tilrettelæggelse af sortsvalg, 
areal og type af overdækning, hvor der tages 
højde for både udbytte og frasorteringspro-
cent i forhold til afsætningsmulighederne. Et 
udbytte på henholdsvis 1�7 hkg og ��9 hkg 
pr. ha i de meget tidlige sorter Solist og Ari-
elle er signifikant større end for sorten Leoni 
ved høst �5. maj og 8. juni, når de er dyrket 
henholdsvis med og uden plastdække. Smag, 
konsistens og risiko for mørkfarvninger er 
vigtige parametre for forbrugeren. Der er en 
tendens til, at Arielle har den bedste smag, 
men det er ikke muligt, selv ved en beregning 
af smagskarakterer over tre år, at sige noget 
sikkert vedrørende smagsforskelle.

Stivelsessorter
Oleva indgår i forsøgene som målesort og gi-
ver ved den tidlige høst et signifikant større 
knold- og stivelsesudbytte end størstedelen af 
de øvrige sorter. Der er ikke en statistisk sik-
ker forskel mellem sorterne i stivelsesudbyt-
tet ved den sene høst trods de store udbytter 
i sorterne Festien, Avenance og Wisent. Der 
er stor forskel i sorternes tilbøjelighed til at 
danne hule knolde, deformiteter samt rust.

Sorter til chips og pulver
Nye sorter som Eldena og Marlen har ved 
det tidlige høsttidspunkt givet et signifikant 
merudbytte på henholdsvis 1� og �� procent 
knolde i forhold til sorten Saturna. Begge sor-
ter har en lavere stivelsesprocent, så kun Mar-
len har et signifikant merudbytte på 13 pro-
cent stivelse i forhold til målesorten. Ved den 
sene optagning er der et stort udbytte i begge 
sorter, der dog kun giver et samlet stivelses-

udbytte på niveau med Saturna. Den lave fre-
kvens af rust i Marlen, Eldna og Goldika er 
lovende for en fremtidig anvendelse. Fabrik-
kernes efterfølgende afprøvninger vil afgøre, 
om de afprøvede sorter kan anvendes til kom-
merciel produktion.

Kvælstofoptimum ved placeret 
gødskning
Der er i kartofler stor risiko for udvaskning 
af kvælstof i begyndelsen af vækstsæsonen, 
specielt på lette jorde. Placering af gødning 
i kammene ved lægning sikrer, at gødningen 
ligger godt beskyttet og er tilgængelig for kar-
toffelrødderne. På grund af den store mængde 
nedbør i vækstsæsonen �007 er planterne ved 
alle gødningsniveauer markant mere grønne 
i de forsøgsparceller, hvor gødningen er pla-
ceret, i forhold til, hvor gødningen er bred-
spredt. Det har ikke været muligt at opnå et 
sikkert nettomerudbytte for placering af kvæl-
stofgødningen, som det er antydet i tidligere 
forsøg. 

Plantetæthed i spisekartofler
Der er stigende interesse i detailhandlen for 
kartofler mindre end 40 mm og af høj kvali-
tet uden stødpletter, skurv, rodfiltsvamp eller 
lignende. Der er i 2007 opnået et signifikant 
merudbytte og en stigende andel af knolde 
under �0 mm ved en stigende plantetæthed op 
til 1��.000 planter pr. ha.
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Plantebeskyttelse bygger på en risikovurdering

Det kræver en nøje vurdering af sygdomstryk 
og udbredelse af skadevoldere samt en risiko-
vurdering for at kunne sammensætte den øko-
nomisk optimale bekæmpelsesstrategi.
 I �007 er det primært skimmel, cikader og 
bladlus samt en problematisk ukrudstbekæm-
pelse før fremspiring, der har voldt de største 
problemer.

Ukrudt
Forsøg i perioden �005 til �007 viser, at man 
ved et usædvanligt højt ukrudtstryk kan anven-
de Fenix, indtil kartoflerne er 90 procent frem-
spiret, idet udbyttereduktionen på op til 10 til 
1� hkg pr. ha, som følge af svidning, er mindre 
end det udbyttetab, ukrudtet vil afstedkomme. 
Anvendelsen af Roundup Bio kan medføre 
langtidsskader og et udbyttetab på 190 til 19� 
hkg pr. ha, selv om de synlige skader efter 
Roundup Bio umiddelbart ikke ser så drama-
tiske ud. Roundup Bio er heller ikke godkendt 
til brug efter kartoflernes fremspiring og må 
derfor ikke anvendes til dette formål. Roundup 
Bio kan med fordel anvendes før kartoflernes 
fremspiring, hvis der følges op med en be-
handling med Titus efter fremspring. Roundup 
Bio må dog ikke bruges til læggekartofler og 
ikke på humusjord, da der er en risiko for, at 
Roundup Bio kan komme i kontakt med frem-
spirende kartoffelplanter.

Skimmel
På grund af meget nedbør og skimmelfavora-
belt vejr i �007 er skimmelangrebet kommet 
tidligt og har bredt sig hurtigt, da det ikke har 
været muligt at overholde de nødvendige sprøj-
teintervaller i pletter med fritstående vand. En-
hver strategi bygger på en risikovurdering og 
sammenhæng mellem pris og effekt af de en-
kelte midler. For at opnå den bedste effekt af 
skimmelmidler er det vigtigt at variere brugen 
på baggrund af udsigt til skimmelvejr, vækst-
stadium, længden af kartoflernes vækstperiode 
og anvendelse af kartoflerne. Forsøgene i 2007 
viser en god effekt af Dithane NT, som er en 

effektiv og billig løsning på skimmelproble-
merne. Denne løsning kan dog kun anbefales i 
de marker, hvor smittetrykket er moderat, hvor 
man er sikker på altid at kunne køre med fem 
til syv dages intervaller, og hvor man kan tole-
rere lidt knoldskimmel. Forsøgene i �007 viser 
ligeledes en god effekt af Electis, der sammen 
med en behandling med Ridomil Gold giver en 
god beskyttelse. I �007 er der i to forsøg set en 
afvigende effekt af fluazinam (Shirlan), når det 
anvendes ved kraftig plantevækst og ekstremt 
højt smittetryk først på sæsonen. Der er i skri-
vende stund ingen forklaring på denne afvigen-
de effekt, men dette vil blive forsøgt klarlagt i 
løbet af efteråret og vinteren �007 til �008.

Cikader og bladlus
Der har i �007 været en udbredt forekomst af 
bladlus, hvilket har medført store udbyttetab, 
hvor der ikke er bekæmpet skadedyr. Forsø-
gene har vist, at bejdsning med Prestige FS 
�50 har god effekt over for både cikader og 
bladlus. Det er nødvendigt at bekæmpe cika-
der og bladlus i år med stor indflyvning. Der 
kan anvendes gule limplader til at vurdere be-
gyndende indflyvning.

Utilstrækkelig ukrudtsbekæmpelse giver store 
udbyttetab. (Foto: Lars Bødker, Landscentret, 
Planteproduktion).
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I �007 er der inden for forsøgssamarbejdet 
omkring kartofler mellem Dansk Landbrugs-
rådgivning, Det Jordbrugsvidenskabelige Fa-
kultet ved Aarhus Universitet, AKV-Langholt, 
KMC og Danespo gennemført i alt �5 for-
søgsserier i kartofler. Da kartoffelforsøg ofte 
kræver specialudstyr, er forsøgene primært 
samlet på tre forsøgsarealer ved henholdsvis 
Hoven, Sunds og Dronninglund. Desuden 
indgår der forsøgsresultater fra Flakkebjerg, 
Jyndevad og Samsø.

Sortsforsøg
I �007 er der gennemført fem forsøgsserier 
med afprøvning af sorter til stivelsesproduk-
tion, to forsøgsserier med afprøvning af sorter 
til produktion af chips og pulver og i alt ni 
forsøg med afprøvning af tidlige spisesorter. 

Tidlige sorter
Der er i alt udført ni forsøg med tidlige kar-
tofler på Samsø, som er opdelt i tre grupper 
af forsøg i henholdsvis meget tidlige, tidlige 
og middeltidlige kartoffelsorter med og uden 
plastdækning. Forsøgsplan og resultater frem-
går af tabel 1 til �.
 De tre forsøg i hver forsøgsserie har været 
placeret i samme mark og kan derfor ikke be-
tragtes som uafhængige forsøg. 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 om kartoflerne har været dyrket med el-
ler uden plastdække.
 I alle forsøg er der udover udbyttebestem-
melser udført en kogetest for mørkfarvning 
og udkogning samt en smagstest på kogte, 
hele kartofler, der repræsenterer forbrugerens 
smagsoplevelse.
 I forsøgene med de meget tidlige sorter 
indgår kun tre sorter, Solist, Leoni og Arielle, 
hvor Solist fungerer som målesort. Udbyttet i 
Solist og Arielle er signifikant større end for 
Leoni ved høst �5. maj og 8. juni, hvor kar-
toflerne er dyrket henholdsvis med og uden 
plastdække. De tidlige sorter udskiftes hur-
tigt, og det har kun været muligt at udregne et 
gennemsnit for Solist, Leoni og Arielle over 

en fireårig periode fra 2004 til 2007. På grund 
af store variationer i udbyttet i Leoni og Ari-
elle er der ingen sikker forskel på sorterne.
 Der er en tendens til, at Arielle har den bed-
ste smag. Det er dog ikke muligt, selv ved en 
beregning af smagskarakterer over tre år, at 
sige noget sikkert vedrørende smagsforskelle. 
Solist er også målesort i forsøgene med tid-

Tabel 1. Sortsforsøg med meget tidlige spise-
kartofler med eller uden plastdækning. (Q1, 
Q2, Q3, Q4, Q5, Q6)

Spisekartofler

Udbytte og merudbytte, hkg pr. ha

Smags-
karakter1)med plastdækning uden plast

tidl. optag. sen optag. sen optag.

2007. Høstdato 25. maj 1. juni 8. juni 1. juni
Solist 127 184 239 �,1
Leoni -�8 -7 -16 �,7
Arielle -� 10 � �,9
LSD 15 ns 14

2004-2007. 4 forsøg 3 fs.
Solist 133 194 257 �,0
Leoni -17 -1 -� �,6
Arielle -19 -� 0 5,5
LSD ns ns ns ns

Da der er tale om forskellige forsøg placeret i samme mark, kan man 
ikke sammenligne udbytterne ved de forskellige optagningstider.
1) Karakter for smag: 0-10, 10 = bedst.

Tabel 2. Sortsforsøg med tidlige spisekartof-
ler med eller uden plastdækning. (Q7, Q8, 
Q9, Q10, Q11, Q12)

Spisekartofler

Udbytte og merudbytte, hkg pr. ha

Smags-
karakter1)med plastdækning uden plast

tidl. optag. sen optag. sen optag.

2007. Høstdato 29. maj 5. juni 12. juni 5. juni
Solist 164 233 266 5,1
Agata -16 -1 -16 6,0
Sofia -19 -1� -1� 5,1
Ballerina -�0 -1� -�9 5,9
Borwina -�1 -17 -�1 �,7
Vitesse -�� -16 -�� 6,�
LSD 21 12 ns

2006-2007. 2 forsøg
Solist 146 211 227 �,5
Agata -�9 -16 -�� 5,6
Sofia -�5 -�6 -�7 5,�
Ballerina -50 -�9 -5� �,6
Borwina -�7 -�� -�0 5,8
LSD 20 ns 27 ns

Da der er tale om forskellige forsøg placeret i samme mark, 
kan man ikke sammenligne udbytterne ved de forskellige 
optagningstider.
1) Karakter for smag: 0-10, 10 = bedst.
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lige kartofler og er generelt den højestydende. 
Dette gælder ligeledes, når udbytterne udreg-
nes på baggrund af to års forsøg i perioden 
�006 til �007. Specielt Ballerina falder igen-
nem ved den tidlige optagning med et sikkert 
mindre udbytte. Selv om Vitesse i forsøget 
opnår den højeste karakter for smag, er det 
heller ikke muligt i denne forsøgsserie at sige 
noget sikkert vedrørende forskelle i smagsop-
levelse.
 I forsøgene med middeltidlige kartofler ind-
går fire sorter med Folva som målesort. Der 
er ikke signifikant forskel på udbyttet mellem 
Madeleine og Folva, selv om det er tæt på. Fol-
va giver et signifikant større udbytte ved den 
sene optagning sammenlignet med Ampera og 
Gala. Når sorterne sammenlignes over tre år i 
perioden �005 til �007, er det kun muligt at 
se en sikker forskel mellem Folva og Ampera 
ved den tidlige optagning, hvor kartoflerne har 
været dyrket under plast. Forsøgene kan ikke 
sige noget om sorternes påvirkning af plast-
dække. Dertil kræves, at forsøgene udformes, 
så udbyttet måles på samme dato.

Sorter til stivelse
I Nord-, Midt- og Sydjylland er der i �007 på 
hver lokalitet gennemført forsøg med sorter af 
stivelseskartofler med høst den 1. september 
og den 1. oktober. Forsøgsplan og resultater 
fremgår af tabel �. På grund af forskellige 

afregningsformer for de fire danske stivel-
sesfabrikker er der anvendt en model, hvor 
der præmieres med højere pris for levering af 
sorter med højt stivelsesindhold. De enkelte 
sorters nettomerudbytte vil derfor variere, af-
hængigt af leveringssted. Oleva indgår som 
målesort og giver ved den tidlige høst et sig-
nifikant større knold- og stivelsesudbytte end 
størstedelen af de øvrige sorter. Der er ikke 
forskel i stivelsesudbyttet ved den sene høst 
trods høje stivelsesudbytter i sorterne Festien, 
Avenance og Wisent. Der er dog stor forskel 
i nettomerudbyttet ved begge høsttidspunkter 

Tabel 3. Sortsforsøg med middeltidlige spise-
kartofler med eller uden plastdækning. (Q13, 
Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19)

Spisekartofler

Udbytte og merudbytte, hkg pr. ha

Smags-
karakter1)med plastdækning uden plast

tidl. optag. sen optag. sen optag.

2007. Høstdato 8. juni 12. juni 17. juni 12. juni
Folva 209 226 227 5,0
Ampera -11 -1� -67 5,�
Gala -�6 -�5 -77 5,0
Madeleine 8 �� -�� 6,0
LSD ns 22,2 47,7

2005-2007. 3 forsøg 2 fs.
Folva 193 247 214 5,7
Ampera -1� -�5 -60 6,0
LSD 5,4 ns ns ns

Da der er tale om forskellige forsøg placeret i samme mark, 
kan man ikke sammenligne udbytterne ved de forskellige 
optagningstider.
1) Karakter for smag: 0-10, 10 = bedst.

Tabel 4. Sortsforsøg med stivelseskartofler. 
(Q20, Q21, Q22, Q23, Q24)

Stivelses-
kartofler

Pct.
stivelse

Udb. og merudb. pr. ha 

hkg knolde hkg stivelse kr.1)

2007. 2 forsøg Høst 1. september
Oleva 19,� 612 118 24.963
Kuras �1,� -7� -� -9�0
Bilbo �1,9 -1�8 -17 -�.865
Signum ��,� -1�8 -10 -�.655
Amado �0,7 -101 -1� -�.8�0
Festien ��,� -178 -1� -�.�87
Merano ��,0 -170 -�1 -�.787
Avenance �1,� -80 -6 -1.��8
Avaya ��,8 -10� -� -1.9�9
Wisent 19,8 -99 -17 -�.9�9
95-CLA-5 �1,7 -106 -8 -�.8�5
98-BPU-� ��,1 -156 -17 -�.065
LSD 42 9

2007. 2 forsøg Høst 1. oktober
Oleva 18,5 604 112 23.573
Kuras �0,� -57 -1 -�7�
Bilbo �1,� -7� 1 -161
Signum ��,6 -105 1 -�58
Amado 19,6 -66 -6 -1.�1�
Festien ��,� -11� 9 8�5
Merano ��,5 -107 0 -��6
Avenance �1,� -�� 1� �.�8�
Avaya �1,9 -8� � 110
Wisent 19,� 11 7 1.6��
95-CLA-5 �0,� -61 -1 -�56
98-BPU-� �1,0 -106 -7 -1.75�
LSD 34 ns

2005-2007. 8 forsøg Høst 1. september
Oleva 18,� 583 106 22.556
Kuras 19,9 -6� -� -678
Signum ��,6 -1�5 -5 -1.589
LSD 31 ns

2005-2007. 8 forsøg Høst 1. oktober
Oleva 18,� 621 113 23.852
Kuras �0,� -�1 5 760
Signum ��,9 -1�1 1 -��6
LSD 27 ns

1) Beregnet efter afregningstabel for stivelse ved KMC, Brande. 
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som følge af en kombination af knoldudbytte 
og stivelsesprocent. Der er stor forskel i sor-
ternes tilbøjelighed til at danne hule knolde, 
deformiteter samt rust. Der er i �007 regi-
streret deformiteter og hule knolde i ét for-
søg. Med hensyn til deformiteter har sorterne 
Bilbo, Avenance, Festien og 98-BPU-� givet 
mellem 1� og �0 procent deforme knolde, 
hvorimod Amado udelukkende har givet re-
gelmæssige knolde. Bilbo, Avenance, Festien, 
95-CLA-5, Wisent og 98-BPU har alle givet 
mellem 15 og �0 procent hule knolde, hvori-
mod de øvrige sorter har givet mindre end 10 
procent. Kuras viser sig at være mere rustføl-
som, hvilket dog har mindre betydning i sti-
velsesproduktion.
 To af stivelsessorterne har været i afprøv-
ning i perioden �00� til �007. Forsøgsplan og 
resultater fremgår af tabel 5. Kuras udmærker 
sig ved et stort udbytte og en middel stivelses-
procent. Signum har i alle forsøg vist at have 
et betydeligt højere stivelsesindhold end Ku-
ras, men Kuras har i gennemsnit over de fem 
år givet det største nettoudbytte på grund af 
det store knoldudbytte. Wisent har været med 
i to års forsøg og udmærker sig ved et stivel-
sesindhold på linje med Kuras og et stort ud-
bytte og dermed det højeste nettomerudbytte 
på �.676 kr. sammenlignet med Kuras. 

Sorter til chips og pulver
I �007 har der været forskellige sorter til af-
prøvning for egnethed til chips- og pulverpro-
duktion. I Midt- og Sydjylland er der i �007 
gennemført to forsøg med høst primo august 
og primo september. Forsøgsplan og resul-
tater fremgår af tabel 6. Sorterne Eldena og 
Marlen har ved det tidlige høsttidspunkt givet 
et signifikant merudbytte af knolde i forhold 
til sorten Saturna. Begge har haft en lavere 
stivelsesprocent, så kun Marlen har givet et 
signifikant merudbytte af stivelse i forhold til 
målesorten. Ved den sene optagning har der 
været et stort udbytte i begge sorter, der dog 
kun har givet et samlet stivelsesudbytte på ni-
veau med Saturna. Sorten Goldika har været 
med i forsøgene for første gang i �007. Ved 
første optagning er sortens stivelsesindhold 
på højde med indholdet i Saturna, mens den 
ved den sene optagning har haft det højeste 

Tabel 5. Sortsforsøg med fabrikskartofler. 
(Q25, Q26, Q27)

Stivelses-
kartofler

Pct.
stivelse 

Udbytte og merudb. pr. ha

hkg
knolde

hkg
stivelse kr.1)

2007. 1 forsøg
1. Kuras ��,8 517 118 24.356
�. Signum ��,� -59 -6 -1.60�
�. Wisent ��,7 �6 10 �.096
�. WB 97��0� ��,� -�7 -1� -�.609
5. SW 97�757 ��,7 1 5 -17
LSD 47

2006-2007. 2 forsøg
1. Kuras �1,6 550 119 24.719
�. Signum ��,� -�9 8 998
�. Wisent �1,7 57 1� �.676
LSD ns

2003-2007. 5 forsøg
1. Kuras �0,6 587 121 25.341
�. Signum ��,9 -78 1 -�56
LSD 68

1) Beregnet efter afregningstabel for stivelse ved KMC, Brande. 

Tabel 6. Sorter til pulverproduktion. (Q28, 
Q29, Q30, Q31)

Kartofler
til pulver

Pct. 
stivelse

Pct. knoldvægt med Udb. og 
merudb. pr. ha 

hulhed defor-
miteter rust hkg 

knolde
hkg 

stivelse

2007. 2 forsøg Høst primo august
1. Saturna 16,� - - - 380 61,6
�. Lady Rosetta 15,� - - - -1� -5,1
�. Marlen 15,1 - - - 99 10,7
�. Goldika 16,5 - - - -�6 -�
5. Eldena 15,0 - - - �7 1,1
6. Mustang 1�,5 - - - -1� -8,1
LSD 35 4,3

2007. 2 forsøg Høst primo september
1. Saturna 17,8 �,� 5,8 �,5 460 82
�. Lady Rosetta 17,0 15,1 � �,5 -6 -5
�. Marlen 16,0 0,6 10,9 0 51 -1
�. Goldika 19,7 �,� 1,9 0 -10 7
5. Eldena 16,7 �,5 1,� 0 �� �
6. Mustang 16,� 0,� 1,� 0 -18 -10
LSD ns ns

2006-2007. 4 forsøg Høst primo august
1. Saturna 16,� - - - 381 63
�. Lady Rosetta 16 - - - -� -�
�. Marlen 15,1 - - - 85 8
�. Eldena 15,� - - - 50 �
LSD 32 6

2006-2007. 4 forsøg Høst primo september
1. Saturna 17,5 � � 1,8 439 77
�. Lady Rosetta 16,9 8 � 1,� -9 -�
�. Marlen 15,6 0,� 6,� 0 57 1
�. Eldena 16,6 1,6 0,8 0 6� 6
LSD 43 ns
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stivelsesindhold af alle de testede sorter. På 
baggrund af fire forsøg i 2006 og 2007 ud-
mærker sorterne Marlen og Eldena sig med 
et signifikant større knoldudbytte ved begge 
høsttidspunkter. Det er dog kun sorten Marlen, 
som har givet et signifikant større stivelsesud-
bytte ved den tidlige høst. Ved den sene høst 
har begge sorter ligeledes givet et signifikant 
merudbytte, men intet signifikant udbytte af 
stivelse. Der er i sortsforsøgene opgjort re-
sultater for hulhed, deformiteter og rust, hvor 
specielt rust er af stor betydning ved chips-
produktion. I �007 er der i sorten Lady Roset-
ta registreret 15 procent hule knolde på begge 
de to lokaliteter, hvilket er betydeligt mere end 
for de øvrige sorter. Sorten Marlen har en ten-
dens til højere grad af deformitet, og Saturna 
og Lady Rosetta er mere modtagelige over for 
rust. Sidstnævnte er dog kun registreret i et en-
kelt forsøg. Den lave frekvens af rust i Marlen, 
Eldna og Goldika er lovende for en fremtidig 
anvendelse. Fabrikkernes efterfølgende af-
prøvninger vil afgøre, om de afprøvede sorter 
kan anvendes til kommerciel produktion.

Gødskning

Positionsbestemt tildeling af kvælstof 
til stivelseskartofler
I perioden �00� til �007 er der gennemført 
fem forsøg med positionsbestemt tildeling af 
kvælstof til stivelseskartofler, hvor en ensartet 
tildeling af en NS ��-7 gødning er sammenlig-
net med positionsbestemt tildeling, gradueret 
efter EM-�8 målinger. Forsøgsplan og resulta-
ter fremgår af tabel 7. Forsøget er grundgødet 
med fosfor, kalium og magnesium efter mar-
kens behov. Forsøget er anlagt skiftevis med 
en stribe ensartet tildeling og en stribe positi-

onsbestemt tildeling af kvælstof. Striberne går 
hele vejen gennem marken. Forsøgene i �00� 
til �007 er gentagelser af forsøget i �00�, hvor 
der blev anvendt en N-�� gødning. Se Over-
sigt over Landsforsøgene �00�, side �79, ta-
bel 9. Der er stor variation i udbyttet fra år til 
år, og der er ikke noget signifikant merudbytte 
ved at variere gødningsmængden i forhold til 
en ensartet tilførsel. I tre af de fem forsøg er 
der et negativt merudbytte. Anvendelse af po-
sitionsbestemt tildeling ser derfor ikke ud til 
at kunne bidrage til en forbedret udnyttelse af 
kvælstof. Det anførte økonomiske merudbytte 
er bruttoudbyttet uden fradrag for omkostnin-
ger til ledningsevnemåling (EM-�8), kortteg-
ning, elektronik mv.

Kvælstofoptimum ved placeret 
gødskning
Der er i kartofler stor risiko for udvaskning 
af kvælstof i begyndelsen af vækstsæsonen, 
specielt på lette jorde. Kartoffelplanterne op-
tager kun en lille del af det plantetilgængelige 
kvælstof fra lægning og indtil rækkelukning. 
Hovedparten af kartoffelarealet i Danmark 
færdiggødskes derfor lige før eller i forbin-
delse med lægning for at undgå, at bredspredt 
gødning efter lægning triller ned mellem 
kammene og udvaskes med overskudsnedbør. 
Placering af gødning ved lægning sikrer, at 

Tabel 7. Positionsbestemt tildeling af kvæl-
stof til stivelseskartofler. (Q32)

Stivelseskartofler Pct. 
stivelse

Udb. og merudb. pr. ha

hkg knolde netto, kr.1)

2004-2007. 5 forsøg
1. Ensartet tilførsel �0,8 537 23.362
�. Positionsbestemt tilførsel �0,6 -� -�5�
LSD ns

1) Beregnet efter afregningstabel for stivelse ved KMC, Brande. 

Figur 1. Effekten af placeret kvælstof på grøn-
farvning af kartoffeltoppen før nedvisning. 
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gødningen ligger godt beskyttet og er umid-
delbart tilgængelig for kartoffelrødderne. I 
�007 er der gennemført to forsøg for at belyse 
effekten af stigende mængder kvælstof til sti-
velseskartofler, når det enten bredspredes el-
ler placeres ved lægning. Forsøgsplan og re-
sultater fremgår af tabel 8.

På grund af den store mængde nedbør i vækst-
sæsonen �007 er planterne ved alle gødnings-
niveauer markant mere grønne i de forsøgs-
parceller, hvor gødningen er placeret i forhold 
til, hvor gødningen er bredspredt. Se figur 1. 
På grund af en stor variation mellem forsøge-
ne og forsøgsbehandlingerne er det dog ikke 
muligt at omsætte denne effekt til et sikkert 
merudbytte for de tre forskellige gødningsni-
veauer. Faldet i både udbytte og nettomerud-
bytte ved �50 kg bredspredt kvælstof pr. ha er 
ikke statistisk sikkert. Det har ikke været mu-
ligt at opnå et signifikant nettomerudbytte for 
en placering af kvælstofgødningen, som det 
er antydet i tidligere forsøg. Se Oversigt over 
Landsforsøgene 2004, side 279, figur 3. 

Grundgødskning af stivelseskartofler
I �007 er der udført to forsøg for at belyse, 
om der er forskel på at bredsprede og placere 
kvælstofgødning og NPK-gødning. Forsøgs-
plan og resultater fremgår af tabel 9. I forsø-
get anvendes 186 kg kvælstof, �00 kg kalium 
og �0 til �0 kg fosfor, afhængigt af gødnings-
typen. Plantefarven er ligeledes i denne for-
søgsserie betydeligt mere grøn i vækststa-
dium 85 sidst på vækstsæsonen, hvor kvæl-
stofgødningen er placeret, sammenlignet med 
en bredspredning. Planternes grønfarvning 
udmønter sig dog ikke i et signifikant merud-
bytte. Forsøgsserien er udført i perioden �006 
til 2007, og disse fire forsøg viser ingen sig-
nifikante forskelle mellem de forskellige gød-

Tabel 8. Kvælstofoptimum ved placering af 
kvælstof til stivelseskartofler. (Q33, Q34)

Stivelseskartofler Kg N 
pr. ha

Plante-
farve1)

Stivel-
ses-
pct.

Udb. og merudb. 
pr. ha

hkg 
knolde

netto, 
kr.�)

2007. 2 forsøg
1. Ubehandlet 0 � �0,8 304 13.130
�. NS ��-7, bredspredt 150 � �0,8 �1� 8.�7�
�. NS ��-7, bredspredt �00 5 �1,� ��� 10.07�
�. NS ��-7, bredspredt �50 6 �0,9 197 7.�78
5. NS ��-7, placeret 150 5 �1,5 ��1 9.5��
6. NS ��-7, placeret �00 7 ��,0 ��7 10.��0
7. NS ��-7, placeret �50 8 ��,1 �60 11.�55
LSD 1-7 90
LSD 2-7 ns

2006-2007. 5 forsøg
1. Ubehandlet 0 � 19,� 327 13.345
�. NS ��-7, bredspredt 150 5 �0,1 180 7.�59
�. NS ��-7, bredspredt �00 6 �0,6 �06 8.5�9
�. NS ��-7, bredspredt �50 7 �0 170 6.�17
5. NS ��-7, placeret 150 6 �0,� 186 7.670
6. NS ��-7, placeret �00 8 �0,� 18� 7.��1
7. NS ��-7, placeret �50 9 �0,� �06 8.071
LSD 1-7 36
LSD 2-7 ns

1)  Karakter 0-10 i vækststadie 91, 0 = gule planter, 10 = 
mørkegrønne planter.

�)  Beregnet efter afregningstabel for stivelse ved KMC, Brande. 
Kvælstof �,75 kr. pr. kg og svovl � kr. pr. kg. Udgifter til 
bredspredning og placering af gødning er ikke regnet med.

Tabel 9. Grundgødskning af stivelseskartofler. (Q35, Q36).

Stivelseskartofler Plantefarve1)

august, st. 85 Pct. stivelse
Udb. og merudb.

hkg knolde hkg stivelse

2007. 2 forsøg
1. 775 kg NS ��-7, bredspredt + 1.000 kg 0-�-�0 m. Mg, S � �0,� 615 125
�. 775 kg NS ��-7, placeret + 1.000 kg 0-�-�0 m. Mg, S 6 �0,6 -� -1
�. 1.��9 kg NPK 1�-�-15 m. S, Mg, B, Cu, placeret 5 �0,0 1� �
�. 80� kg patentkali, bredspredt

775 kg NS ��-7+ �0� kg triplesuperfosfat, placeret 5 19,0 �� 8
LSD ns

2006-2007. 4 forsøg
1. 775 kg NS ��-7, bredspredt + 1.000 kg 0-�-�0 m. Mg, S 5 �0,� 581 117
�. 775 kg NS ��-7, placeret + 1.000 kg 0-�-�0 m. Mg, S 6 �0,� -1� -�
�. 1.��9 kg NPK 1�-�-15 m. S, Mg, B, Cu, placeret 6 �0,0 -� -1
�. 80� kg patentkali, bredspredt

775 kg NS ��-7+ �0� kg triplesuperfosfat, placeret 6 19,6 5 1
LSD ns

1) Karakter 0-10, 0 = gule planter, 10 = mørkegrønne planter.
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ningsstrategier. I �007 er der som gennemsnit 
af de to forsøg kun målt 19 procent stivelse i 
de knolde, der har fået tilført kalium i form 
af bredspredt patentkali sammen med place-
ret kvælstof og fosfor. Dette skyldes, at der i 
ét forsøg i �007 kun er registeret 18 procent 
stivelse ved denne gødningsblanding, sam-
menlignet med en stivelsesprocent på �0,� til 
�1,0 for de øvrige gødningstyper. Dette fald i 
stivelse er uforklarligt og kan skyldes en for-
søgsfejl, da det ikke ses i tre af de fire forsøg. 
Der kræves flere forsøg for at kunne konklu-
dere på forsøgene.

Anvendelse af flydende ammoniak
Selv om det ofte er vanskeligt at eftervise i 
forsøg, er det er en almindelig antagelse, at 
der opnås et merudbytte på 5 til 10 procent 
ved at placere fast NPK-gødning. Ammoniak 
anvendes i stor udstrækning i kartofler, og det 
er derfor interessant, om der kan opnås en lig-
nende effekt ved at placere ammoniak. Der er 
i �006 til �007 udført tre forsøg med placeret 
flydende kvælstof (NS 24-7), placeret flyden-
de ammoniak, nedfældet flydende ammoniak 
og bredspredt fast NS ��-7. Se Tabelbilaget, 
tabel Q58. Det har ikke været muligt i �007 
at placere den flydende ammoniak, hvorved 
forsøgsserien fremstår som ufuldstændig. På 
grund af stor variation i forsøget er der ikke 
fundet signifikante udbytteforskelle ved for-
skellige tildelingsmetoder. Der er derfor be-
hov for en længerevarende forsøgsrække for 
at kunne drage endelige konklusioner.

Planteetablering

Plantetæthed i stivelseskartofler
Der er i �006 til �007 udført fem forsøg for 
at belyse betydningen af plantetal i produk-
tion af stivelse. Tidligere er der anvendt rela-
tivt småknoldede sorter som Dianella, Posmo 
og Oleva. I denne forsøgsserie er der anvendt 
sorten Kuras i fire forsøg og Seresta i ét for-
søg og en læggestørrelse på �0 til 50 mm. For-
søgsplan og resultater fremgår af tabel 10.
 Der er stor variation i nettomerudbyttet 
mellem årene for de forskellige plantetæt-

heder. Som gennemsnit af fem års forsøg er 
det største nettoudbytte ved den tidlige høst i 
september opnået ved det største plantetal og 
dermed den mindste læggeafstand. Ved den 
sene høst kan man godt nedsætte plantetallet 
ved at øge planteafstanden fra �� og helt op til 
�8 cm. Der er dog stor risiko for, at der dan-
nes hule knolde ved de store planteafstande, 
specielt i sorten Seresta, hvor antallet af hule 
knolde i et forsøg er steget fra 5 til 18 procent, 
når afstanden er øget fra �8 til �8 cm. Der er 
stor variation i længden af vækstsæsonen fra 
år til år, som ikke kan forudses ved lægning. I 
�006 stoppede væksten tidligt, og her blev det 
største nettomerudbytte ved den tidlige høst 
opnået ved en læggeafstand på �8 cm og ved 
den sene høst ved �� cm. Se Oversigt over 
Landsforsøgene �006, side �11. I �007, hvor 
kartoflerne har haft en længere vækstsæson, 
har det været muligt at øge planteafstanden 
til henholdsvis �8 cm ved den tidlige høst og 
43 cm ved den sene høst, da kartoflerne har 
haft mulighed for at udnytte den større vokse-
plads.

Plantetæthed i spisekartofler
Der er i detailhandlen stigende interesse for 
kartofler, som er mindre end 40 mm og af høj 
kvalitet. I perioden �005 til �007 er der gen-
nemført tre forsøg med stigende plantetæthed 
i sorten Ampera. Forsøgsplan og resultater 
fremgår af tabel 11. Tilsvarende forsøg med 
andre sorter er gennemført gennem årene. Se 
Oversigt over Landsforsøgene �00�, side �5�, 
�00�, side �8� samt �005 side �97.
 Der er i 2007 opnået et signifikant merud-
bytte ved at øge plantetallet, som det tidligere 
er vist i andre sorter i landsforsøg og ved Dan-
marks JordbrugsForskning (SP. medd. nr. 886 
af 1996). Resultaterne viser som ventet, at 
mængden af små knolde under �0 mm stiger 
markant med stigende plantetæthed. Ved at 
indsætte de i tabel 11 angivne priser på udsæd 
og salgsafgrøder opnås ligeledes et positivt 
merudbytte ved en stigende plantebestand op 
til 1��.000 planter pr. ha med en afstand på 
10 cm. Antallet af de høstede understørrelser 
mindre end �0 mm varierer meget fra år til år. 
Prisen for indkøb af læggekartofler, udbyttet i 
de forskellige størrelsesklasser og deres pris 
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er afgørende for, om det kan betale sig at øge 
plantetætheden.

Vækststimulering
I �007 er der gennemført to forsøgsserier 
med vækststimulerende produkter. I det ene 
forsøg er der afprøvet Potato Micronutrient 
Complex tilsat et additiv Headland Guard 
�000. Mikronæringsstofferne består primært 
af en blanding af nitrat, magnesium og calci-
um. Blandingen er udbragt med en alminde-
lig marksprøjte, påmonteret en fladsprededy-
se 0�5, og �00 liter vand pr. ha i en dosering 
på 5 liter pr. ha ved vækststadium �1, �5, �0 
og �5. Resultaterne fremgår af Tabelbilaget, 
tabel Q59. Der er ikke registreret en sikker 
forskel i udbyttet mellem ubehandlet og en 
behandling med Headland Guard �000 i de 
enkelte forsøg eller som gennemsnit af to 
forsøg. Der kræves forsøg over flere år for at 

kunne konkludere på effekten af Potato Mi-
cronutrient Complex.
 Effekten af Humifirst er afprøvet i ét forsøg, 
hvor mikronæringsstoffet er udbragt samtidig 
med lægning på samme måde som en fly-
dende bejdse. Mikronæringsstoffet er afprø-
vet ved to gødningsniveauer, 105 kg kvælstof 
pr. ha og 1�0 kg kvælstof pr. ha. Resultaterne 
fremgår af Tabelbilaget, tabel Q60. Humifirst 
er et flydende produkt, som primært består af 
15 procent opløselige humusekstrakter (hu-
mussyre og fulvosyre) og 5,5 procent kalium. 
Ifølge producenten skulle Humifirst øge opta-
gelsen af fosfor og mikronæringsstoffer, for-
bedre lufttilførslen og nedtrængningsevnen 
af rødder samt forbedre evnen til at fastholde 
vand. Forsøget i 2007 viser ingen signifikante 
merudbytter eller kvalitetsforbedringer ved 
anvendelse af Humifirst ved de to gødnings-
niveauer. Humifirst blev ligeledes afprøvet i 

Tabel 10. Plantetæthed ved dyrkning af stivelseskartofler. (Q37, Q38, Q39, Q40)

Stivelseskartofler Planter 
pr. ha

Pct.
stivelse

Udbytte,
hkg knolde pr. ha

Udbytte og merudbytte

hkg pr. ha kr. pr. ha, 
nettounder 60 mm over 60 mm knolde stivelse

2007. 3 forsøg Høst september
1. �8 cm læggeafstand �8.000 ��,5 ��1 �19 540 121 21.200
�. �� cm læggeafstand �0.000 ��,6 �10 �06 -�� -5 -�61
�. �8 cm læggeafstand �5.000 ��,� ��6 �96 -18 -5 1�8
�. �� cm læggeafstand �1.000 ��,1 �17 �88 -�5 -10 -59�
5. �8 cm læggeafstand �8.000 ��,� �01 �97 -�� -10 -�99
LSD ns

2007. 3 forsøg Høst oktober
1. �8 cm læggeafstand �8.000 �1,6 �0� 157 559 121 21.180
�. �� cm læggeafstand �0.000 �1,� �66 �05 15 1 9�0
�. �8 cm læggeafstand �5.000 �1,� �77 19� 1� 1 1.�05
�. �� cm læggeafstand �1.000 �1,5 ��� ��7 1� � 1.88�
5. �8 cm læggeafstand �8.000 �1,1 �00 �70 11 -1 1.6�9
LSD ns

2006 - 2007. 5 forsøg Høst september
1. �8 cm læggeafstand �8.000 �1,� �88 ��8 536 115 19.856
�. �� cm læggeafstand �0.000 �1,0 �6� ��9 -�� -7 -707
�. �8 cm læggeafstand �5.000 �1,0 �69 ��1 -�6 -7 -��8
�. �� cm læggeafstand �1.000 �1,1 �65 ��5 -�6 -9 -�79
5. �8 cm læggeafstand �8.000 �1,0 ��7 ��9 -�1 -10 -��9
LSD 24

2006 - 2007. 5 forsøg Høst oktober
1. �8 cm læggeafstand �8.000 �1,� �17 1�8 565 120 21.043
�. �� cm læggeafstand �0.000 �1,1 �8� 186 7 0 8�8
�. �8 cm læggeafstand �5.000 �1,0 �75 188 -� -� 7�6
�. �� cm læggeafstand �1.000 �1,1 �5� �10 -� -� 1.188
5. �8 cm læggeafstand �8.000 �0,7 �16 ��6 -1� -6 566
LSD ns

Merudbyttet er beregnet ud fra en læggekartoffelpris på 1�0 kr. pr. hkg (gns. af pris for egen opformering og indkøbt læggemateriale), 1.700 
knolde pr. hkg samt en salgspris efter afregningstabel for stivelse ved KMC, Brande. 
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�006 efter en anden forsøgsplan. Se Oversigt 
over Landsforsøgene �006, side �1�. Det er 
ikke muligt på baggrund af de to års forsøg 
at drage endelige konklusioner vedrørende ef-
fekten af Humifirst i kartofler.

Kørsel i stenstrenglagte bede
På lette jorde anvendes i stigende omfang 
fire-rækkers kartoffellæggere. Det betyder, at 
maskinerne kører imellem de to rækker på de 
stenstrenglagte bede. Der er i �007 udført to 
forsøg, hvor det er afprøvet, om en kørsel på 
de opfræsede bede efter en stenstrenglægning 
har betydning for udbytte og kvalitet af kar-
tofler. Forsøget er udført i spisesorten Sava og 
stivelsessorten Kuras. Resultaterne fremgår af 
Tabelbilaget, tabel Q61. Trods et udbyttetab 
på �0 hkg knolde ved kørsel i bedet i stivel-
sessorten Kuras viser forsøgene ingen sikker 
udbyttereducerende effekt i de to forsøg. I 
�007 har det været meget tørt ved lægning, 
hvilket har været medvirkende til få struktur-
skader. I år med mere fugtige forhold må man 
forvente, at skaderne bliver større og dermed 
i højere grad påvirker udbyttet.

Vækstregulering
Vækstreguleringsmidlet Talent anvendes til at 
behandle læggekartofler på lageret. Talent er 
et organisk produkt, der er baseret på et kom-
menekstrakt, som hæmmer spiringen på lage-
ret, så læggekartoflerne skulle kunne lagres 
uden køl ved 8 til 10 grader C. Resultatet af 
Talent-behandlingen skulle ifølge producen-
ten være et større udbytte og flere stængler pr. 
plante med deraf flere små og ensartede kar-
tofler. I 2007 er Talent afprøvet i tre forsøg i 
sorterne Agria, Santana, Spunta og Innovator. 
Forsøgsplan og resultaterne fremgår af tabel 
1�. Forsøgene viser ingen positiv effekt af en 
behandling med Talent. Tværtimod er der en 
tendens til spirehæmning, og for Spunta og 
Santana er der en forsinket fremspiring på 
henholdsvis tre og fire dage. Der er et signifi-
kant udbyttetab på mellem �9 og181 hkg pr. 
ha for Spunta, Santana og Innovator. Forsø-
gene er dog taget for sent op i forhold til, at 
kartoflerne betragtes som spisekartofler. Der 
er dog stadig en tendens til flere småfaldne 
knolde under 40 mm, hvor læggekartoflerne 
er behandlet med Talent på lageret. Vækstre-

Tabel 11. Plantetæthed ved dyrkning af spisekartofler. (Q41, Q42, Q43)

Spisekartofler
Lægge-

kartofler,
mm

Planter 
pr. ha

Udbytte, hkg knolde pr. ha Udbytte og merudbytte

< �0 mm �0-50 mm 50-60 mm > 60 mm hkg knolde 
pr. ha kr. pr. ha1)

2007. 1 forsøg
1. �0 cm læggeafstand �0-55 ��.000 �8 1�0 7� 10 272 26.328
�. �5 cm læggeafstand �0-55 5�.000 5� 1�6 8� 5 16 906
�. �0 cm læggeafstand �0-55 67.000 61 156 66 6 18 108
�. 15 cm læggeafstand �0-55 88.000 66 169 7� � �1 ���
5. 10 cm læggeafstand �0-�5 1��.000 5� 159 9� � �7 1.�71
LSD 20

2006-2007. 2 forsøg
1. �0 cm læggeafstand �0-55 ��.000 1�6 15� 5� 6 347 42.527
�. �5 cm læggeafstand �0-55 5�.000 150 15� 57 � 16 1.8�8
�. �0 cm læggeafstand �0-55 68.000 16� 1�� �� � 10 81�
�. 15 cm læggeafstand �0-55 88.000 177 15� �7 � �� 1.776
5. 10 cm læggeafstand �0-�5 1��.000 170 1�8 57 � �1 �.755
LSD ns

2005-2007. 3 forsøg
1. �0 cm læggeafstand �0-55 ��.000 1�9 17� 55 5 371 45.426
�. �5 cm læggeafstand �0-55 5�.000 156 177 58 � �� �.71�
�. �0 cm læggeafstand �0-55 67.000 17� 17� �6 � �5 �.78�
�. 15 cm læggeafstand �0-55 88.000 191 168 �7 � �7 �.17�
LSD ns

1)  Merudbyttet er beregnet ud fra en antagelse om, at læggekartoffelprisen er 230 kr. pr. hkg for læggekartofler i størrelserne 30-35 og 40-50. 
Salgsprisen for spisekartofler er anslået til 200 kr. for størrelsen < 40 mm, 100 kr. pr. hkg i størrelsen 40-60 mm og 80 kr. ved en størrelse 
> 60. Ved en plantetæthed på 133.000 planter pr. ha anvendes der 30-35 mm læggekartofler, og der antages at være 3.600 læggekartofler pr. 
hkg. Ved øvrige plantetætheder anvendes 40-50 mm læggekartofler, og der antages at være 1.800 knolde pr. hkg.
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guleringsstoffer skal normalt testes over flere 
år, for at der kan konkluderes entydigt.

Ukrudt

Delt ukrudtsbekæmpelse
I �007 er der gennemført tre forsøg med delt 
ukrudtsbekæmpelse i kartofler. Forsøgsplan 
og resultater fremgår af tabel 1�. I forsøgene 
i �007 har forekomsten af ukrudt været be-
grænset til arterne hvidmelet gåsefod, ager-
stedmoder, snerlepileurt og spildkornsplan-
ter. Ukrudtsbekæmpelsen har været vanske-
lig på grund af meget tørre forhold omkring 
lægning, der har forsinket fremspiringen af 
ukrudtet og vanskeliggjort sikringen af en 
fast kam og dermed en effektiv ukrudtsbe-
kæmpelse.
 Der er i �007 som vanligt opnået store 
merudbytter for ukrudtsbekæmpelse. Der er 
effektmæssigt kun små forskelle mellem de 
forskellige behandlinger. Der er ingen sikker 
forskel på merudbytterne, undtagen hvor der 
er anvendt en blanding af linuron og cloma-
zon i form af BCP �0� uden en efterfølgende 
behandling med Titus WSB. Her er merud-
byttet markant lavere end for de øvrige stra-
tegier. Dette gælder også, når der beregnes et 
gennemsnit over seks forsøg i perioden �006 
til �007. En behandling med Boxer EC og 
Command CS er aktuel, når der er forekomst 
af problemukrudt som for eksempel hanekro 

og sort natskygge. Boxer EC har kun været 
afprøvet i �007, hvorimod brugen af forskel-
lige kombinationer af Command CS, Fenix 
og Titus WSG har været afprøvet over en læn-
gere årrække. Forsøgene viser, at en blanding 
af 0,1�5 liter Command og 0,75 liter Fenix 
efterfulgt af �0 gram Titus WSB pr. ha i gen-
nemsnit giver det samme merudbytte som en 
blanding af 1,5 liter Fenix og 10 gram Titus 
WSB efterfulgt af �0 gram Titus WSB pr. ha. 
Set over årerne viser forsøgene, at Command 
CS har en ringere effekt over for tokimbladet 
ukrudt sammenlignet med Fenix, både når der 
er registreret ukrudt to uger efter sidste be-
handling og umiddelbart før høst.

Ukrudtsbekæmpelse efter kartofler-
nes fremspiring
I perioden �005 til �007 er der gennemført i 
alt ni forsøg for at belyse ukrudtsmidlernes 
svidningsskade over for både ukrudt og kar-
tofler, når ukrudtsmidlerne bringes ud ved 
kartoflernes 90 procent fremspiring. Forsøgs-
plan og resultater fremgår af tabel 1�.
 Forsøget er opdelt i to forsøg, hvor den 
eneste forskel er, at der i det ene forsøg før 
kartoflernes fremspiring er behandlet med en 
blanding af Roundup Bio og Sencor WG for 
at sikre, at hovedparten af det tabsvoldende 
ukrudt er fjernet fra parcellerne før kartofler-
nes fremspiring. Sencor WG er ikke godkendt 
til praktisk anvendelse og er kun anvendt af 
forsøgstekniske årsager. Boxer og Titus WSB 
giver ikke svidningsskader. Hvor der er be-
handlet før fremspiring, er udbyttetabet ved 
brug af Roundup Bio, Fenix og Spotlight Plus 
i forhold til Titus WSB og Boxer et udtryk 
for det udbyttetab, som en svidningsskade må 
formodes at afstedkomme. Af tabel 1� frem-
går det, at der er opnået et merudbytte for 
ukrudtsbekæmpelse efter kartoflernes frem-
spiring, da en behandling med Roundup og 
Sencor WG før kartoflernes fremspiring ikke 
kan bekæmpe alt fremspirende ukrudt. Dette 
gælder specielt i de forsøg, hvor det har væ-
ret meget tørt på behandlingstidspunktet. Ved 
Dronninglund, hvor jorden har været tilpas 
fugtig og kammene stabile på behandlings-
tidspunktet, er der opnået en fuldstændig be-
kæmpelse ved at behandle før fremspring.

Tabel 12. Behandling af læggekartofler med 
Talent. (Q44)

Spisekartofler
Stæng-
ler pr. 
plante

Plan-
te-
far-
ve1)

Udbytte, procent 
knolde 

Udb. 
og 

mer-
udb., 
hkg 

knolde 
pr. ha 

< �0 
mm

�0-60 
mm

> 60 
mm

2007. 3 forsøg 2 fs. 2 fs. 2 fs.
1. Agria, ubehandlet 8 9 6 7� �� 359

Agria, Talent 10 9 8 77 1� �
�. Santana, ubehandlet 11 8 1� 7� 16 260

Santana, Talent 10 8 17 66 18 -176
�. Spunta, ubehandlet 11 8 6 80 1� 363

Spunta, Talent 10 9 9 75 16 -�9
�. Innovator, ubehandlet 10 7 9 8� 9 273

Innovator, Talent 1� 8 17 76 8 -81
LSD 49

1) Karakter 0-10, 0 = gule planter, 10 = mørkegrønne planter.
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I 2007 er der ikke signifikante forskelle mel-
lem de enkelte behandlingsstrategier trods 
store merudbytter i forsøgene. Der er kun re-
gistreret mindre svidningsskader efter brug af 
Fenix, som i �007 ikke har haft nogen ind-
flydelse på udbyttet. I gennemsnit af forsøg i 
perioden �005 til �007 ses et ubetydeligt mer-
udbytte ved brug af Fenix trods en svidnings-
skade på 10 til 1� hkg pr. ha. Dette skyldes 
effekten af Fenix på ukrudt, der findes efter 
kartoflernes fremspiring.
 Hvor der i �007 er behandlet med Spotlight 
Plus, kan der konstateres en kraftig svidning 

allerede tre dage efter behandling, hvorimod 
der endnu ikke er skader efter en behandling 
med Roundup Bio. Skaderne efter Roundup 
Bio viser sig først op til 1� dage efter behand-
ling. Den kraftige svidningseffekt af Spotlight 
Plus på de overjordiske plantedele kompen-
seres i nogen udstrækning af en kraftig ny-
vækst, så der allerede efter 1� dage er mindre 
skade efter Spotlight Plus sammenlignet med 
Roundup Bio. Selv om Spotlight Plus påvir-
ker afgrøden betragteligt, opnås der i �007 
et stort merudbytte på 11� hkg knolde pr. ha 
i forhold til ubehandlet trods den negative 

Tabel 13. Delt ukrudtsbekæmpelse i kartofler. (Q45, Q46, Q47, Q48)

Stivelseskartofler Be-
hand-
lings-

in-
deks

Beh.- 
pris, 

kr. pr. 
ha

Før 1. beh. � uger efter 
sidste beh. Før høst

Pct. 
stivel-

se

Udb. og 
merudb., hkg 

pl. pr. m� pl. pr. m� pct. dækning
knolde 
pr. ha

sti-
velse 
pr. ha1. behandling1) �. behandling�) tokim-

bl. græs tokim-
bl. græs tokim-

bl. græs

2007. 3 forsøg
1. Ubehandlet 0 - 166 1� 1�0 18 60 8 ��,0 318 69
�. 1,5 l Fenix + 10 g Titus WSB�) �0 g Titus WSB�) 0,6� 670 - - �8 1 � 1 ��,� ��� ��
�. 0,�5 l Command CS + 10 g Titus WSB�) �0 g Titus WSB�) 1,�0 756 - - 56 � 9 1 ��,� ��� ��
�. 0,1�5 l Command CS + 0,75 l Fenix �0 g Titus WSB�) 0,9� 6�0 - - �9 � � 1 ��,� ��6 �8
5. 0,� l Command CS + 1,5 l Fenix �0 g Titus WSB�) 1,60 87� - - �� 1 � 1 ��,� �08 �9
6. � l Boxer EC + 10 g Titus WSB�) �0 g Titus WSB�) �,00 700 - - 50 1 � 0 ��,5 ��0 �6
7. �,0 l BCP �0� H �0 g Titus WSB�) 1,�7 - - - �� � � 1 ��,� �16 ��
8. �,0 l BCP �0� H �,07 - - - 61 � �� � ��,7 15� �0
LSD 1-8 79 17
LSD 2-8 40 10

2006-2007. 6 forsøg 5 fs. 5 fs.
1. Ubehandlet 0 - 178 �0 �6 1�9 65 10 18,7 324 64
�. 1,5 l Fenix + 10 g Titus WSB�) �0 g Titus WSB�) 0,6� 670 - - � �� � 1 18,5 �1� �6
�. 0,�5 l Command CS + 10 g Titus WSB�) �0 g Titus WSB�) 1,�0 756 - - � �� 6 1 18,6 �1� �7
�. 0,1�5 l Command CS + 0,75 l Fenix �0 g Titus WSB�) 0,9� 6�0 - - � �� � 1 18,7 �1� �6
5. 0,� l Command CS + 1,5 l Fenix �0 g Titus WSB�) 1,60 87� - - � �5 � 1 18,5 �0� ��
7. �,0 l BCP �0� H �0 g Titus WSB�) 1,�7 - - - � �1 � 1 18,� �06 ��
8. �,0 l BCP �0� H �0 g Titus WSB�) �,07 - - - 6 �8 1� 5 18,5 159 �7
LSD 1-8 41 10
LSD 2-8 23 5

2005-2007. 9 forsøg 8 fs. 8 fs.
1. Ubehandlet 0 - 17� �6 1�� �� 70 10 18,1 307 57
�. 1,5 l Fenix + 10 g Titus WSB�) �0 g Titus WSB�) 0,6� 670 - - �� 1 � 1 17,8 ��6 �8
�. 0,�5 l Command CS + 10 g Titus WSB�) �0 g Titus WSB�) 1,�0 756 - - 50 � 7 1 17,9 �11 �5
�. 0,1�5 l Command CS + 0,75 l Fenix �0 g Titus WSB�) 0,9� 6�0 - - �5 � � 1 18,0 ��� �8
5. 0,� l Command CS + 1,5 l Fenix �0 g Titus WSB�) 1,60 87� - - �5 � � 1 17,7 ��� �7
LSD 1-5 35 8
LSD 2-5 ns ns

2004-2007. 12 forsøg
1. Ubehandlet 0 - 156 �7 160 �5 6� 1� 17,7 332 60
�. 1,5 l Fenix + 10 g Titus WSB�) �0 g Titus WSB�) 0,6� 670 - - �7 � � 1 17,6 �08 �6
�. 0,�5 l Command CS + 10 g Titus WSB�) �0 g Titus WSB�) 1,�0 756 - - 5� � 6 1 17,6 195 ��
�. 0,1�5 l Command CS + 0,75 l Fenix �0 g Titus WSB�) 0,9� 6�0 - - �9 � � 1 17,6 �06 ��
LSD 1-4 36 8
LSD 2-4 ns ns

1) Første behandling før kartoflernes fremspiring, når ukrudt har kimblade. �) Anden behandling, når nyt hold ukrudt har kimblade.
�) Tilsat 0,� liter Agropol pr. ha.
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svidningseffekt på �� til �8 hkg pr. ha. Spot-
light Plus har en mindre god effekt over for 
græsukrudt. Da midlet samtidig giver denne 
dramatiske svidningseffekt, kræves der flere 
forsøg over flere år for at kunne sige noget en-
degyldigt om anvendelsen af Spotlight Plus. 
Roundup Bio har i forsøgene givet en god ef-
fekt mod græsukrudt, men utilstrækkelig ef-
fekt over for tokimbladet ukrudt, som tilsyne-
ladende opnår en konkurrencefordel over for 
de svækkede kartoffelplanter. I �007 har en 
behandling med Roundup Bio efter kartofler-
nes fremspiring givet et merudbytte på 95 hkg 
knolde pr. ha og en skade på �8 til �� hkg pr. 
ha.
 Forsøg i perioden �005 til �007 viser, at an-
vendelsen af Roundup Bio kan give et udbyt-
tetab på 190 til 19� hkg pr. ha som følge af 
langtidsskader samt en mindre effekt over for 
det tokimbladede ukrudt. Disse forsøg dækker 
over en stor variation med store udbyttetab i 
de forsøg, hvor kartoflerne har været længst 
fremme på behandlingstidspunktet. Da det 
kan være svært at ramme kartoflernes 90 pro-
cent fremspiring, må man både i praksis og i 
forsøg forvente en spredning i graden af svid-
ningsskader, når Fenix og specielt Roundup 
Bio anvendes efter kartoflernes fremspiring. 
Ved et usædvanligt højt ukrudtstryk kan man 
anvende Fenix, indtil kartoflerne er 90 pro-
cent fremspiret, da udbyttereduktionen på 
op til 10 til 1� hkg pr. ha som følge af svid-
ning er mindre end det udbyttetab, ukrudtet 

vil afstedkomme. Selv om de synlige skader 
efter Roundup Bio umiddelbart ikke ser så 
dramatiske ud, kan brugen af Roundup Bio 
efter kartoflernes fremspiring generelt ikke 
anbefales på grund af langtidsskader og ri-
sikoen for store udbyttetab. Se oversigt over 
Landsforsøgene �006, side �1�. Roundup Bio 
kan derimod med fordel anvendes før kartof-
lernes fremspiring, hvis der følges op med en 
behandling med Titus WSB efter fremspring. 
Se tabel 1� side �1� i Oversigt over Lands-
forsøgene �006. Det skal dog erindres, at der 
er risiko for, at Roundup Bio kan komme i 
kontakt med fremspirende kartoffelplanter via 
jordsprækker. Roundup Bio må derfor ikke 
bruges til læggekartofler og ikke på humus-
jord, da aktivstoffet glyphosat ikke bindes 
så hårdt til humus som til jordmineraler. Det 
skal ligeledes understreges, at Spotlight Plus 
ikke er godkendt til anvendelse i kartofler, 
og Roundup Bio kun er godkendt til brug før 
kartoflernes fremspiring. Ovenstående forsøg 
skal derfor kun betragtes som orienterende 
udviklingsforsøg.

Effekt af ukrudtsmidler
I tabel 15 ses en opgørelse fra landsforsøgene 
�001 til �007 over den relative effekt af be-
handlingerne på nogle af de hyppigst fore-
kommende og mest problematiske ukrudtsar-
ter i kartofler. De afprøvede strategier giver 
god effekt mod hvidmelet gåsefod, hanekro 
og pileurt. For at opnå en nogenlunde accep-

Effekt af a) Spotlight Plus, b) Fenix og c) Roundup Bio tre dage efter behandling. (Foto: Bente 
Olsen, Jysk Landbrugsrådgivning).
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Tabel 14. Ukrudtsbekæmpelse efter kartoflernes fremspiring. (Q49, Q50, Q51)

Kartofler

1� dage efter sidste beh. Karakter for 
svidnings-
skade på 

afgrøden1)

Før høst

Pct. stivelse
i knolde

Udb. og merudb., hkg 

pl. pr. m� pct. dækning knolde
pr. ha

stivelse
pr. hatokimbl. græs tokimbl. græs

2007. 3 forsøg
1. Ubehandlet inden kartoflernes fremspiring
A. Ubehandlet 16� 57 0 �7 �8 �1,� 408 87
B. 0,75 l Fenix 10� �6 1 �0 15 �1,� 95 �0
C. �,0 l Boxer EC 17� �1 0 �8 �5 �1,� 99 ��
D. �0 g Titus WSB�) 69 1� 0 8 7 �1,� 151 ��
E. 1,0 l Roundup Bio 66 �6 � 16 �1 �1,� 95 �1
F. 0,�5 l Spotlight Plus 56 7� � 1� �� �1,6 11� �6
LSD A1-F1 ns

2. Sprøjtet med 2,0 liter Roundup Bio + 0,35 kg Sencor WG inden kartoflernes fremspiring
A. Ubehandlet 9� 19 0 17 9 �1,� 517 110
B. 0,75 l Fenix �6 15 1 � � �1,� 56 1�
C. �,0 l Boxer EC 57 �1 0 6 � �1,� 51 10
D. �0 g Titus WSB�) �1 11 0 � 1 �1 �6 8
E. 1,0 l Roundup Bio �6 1� � 6 � �1,� 8 �
F. 0,�5 l Spotlight Plus 19 �� � 6 8 �1,� �� 5
LSD A2-F2 ns

2006-2007. 6 forsøg
1. Ubehandlet inden kartoflernes fremspiring
A. Ubehandlet 158 6� 0 5� �1 18,9 395 75
B. 0,75 l Fenix 79 5� 1 18 19 19,� 1�5 �7
C. �,0 l Boxer EC 1�6 �1 0 �9 �1 19,� 9� 19
D. �0 g Titus WSB�) 5� 8 0 11 � 19,� 16� ��
E. 1,0 l Roundup Bio �9 �9 � �8 17 �0,1 -�0 -�
F. 0,�5 l Spotlight Plus 50 7� � �5 �1 19,6 8� 19
LSD A1-F1 132

2. Sprøjtet med 2,0 liter Roundup Bio + 0,35 kg Sencor WG inden kartoflernes fremspiring
A. Ubehandlet 58 18 0 15 7 19,� 537 103
B. 0,75 l Fenix �� 11 1 � � 19,5 �0 8
C. �,0 l Boxer EC �5 1� 0 5 � 19,� �9 7
D. �0 g Titus WSB�) �� 7 0 � 1 19,1 �1 5
E. 1,0 l Roundup Bio 18 9 � �1 � 19,6 -1�6 -�5
F. 0,�5 l Spotlight Plus 1� 17 � 5 6 19,� 1 0
LSD A2-F2 107

2005-2007. 9 forsøg
1. Ubehandlet inden kartoflernes fremspiring
A. Ubehandlet 1�6 51 0 �� 18 18,� 413 76
B. 0,75 l Fenix 7� �5 1 1� 17 18,6 1�0 ��
C. �,0 l Boxer EC 118 �� 0 �9 16 18,7 86 17
D. �0 g Titus WSB�) 55 6 0 11 � 18,8 1�0 �6
E. 1,0 l Roundup Bio �6 �0 5 �5 1� 19,� -9� -15
LSD A1-E1 99

2. Sprøjtet med 2,0 liter Roundup Bio + 0,35 kg Sencor WG inden kartoflernes fremspiring�)

A. Ubehandlet 5� �7 0 1� 7 18,6 541 101
B. 0,75 l Fenix �� 18 1 � � 18,7 19 5
C. �,0 l Boxer EC �� 16 0 � � 18,6 �� 6
D. �0 g Titus WSB�) �� 10 0 � 1 18,5 �9 5
E. 1,0 l Roundup Bio 1� 7 5 �1 � 18,7 -161 -�0
LSD A2-E2 78

Forsøgene er tofaktorielle, hvor behandling 2 er udført før kartoflernes fremspiring, mens B - F er udført 14 dage efter kartoflernes 
fremspiring.
1) Karakter for svidningsskade 14 dage efter sidste behandling: 0-10, 0 = uden skade.
�) Tilsat 0,� liter Agropol pr. ha.
�) I �005 blev der kun anvendt �,0 liter Roundup Bio pr. ha.
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tabel bekæmpelse af enårig rapgræs skal der 
behandles med Titus WSB efter kartoflernes 
fremspiring.
 Forsøg i perioden �00� til �007 har sam-
let vist, at der i kartofler ofte er behov for en 
større dosering end i kornafgrøderne for at 
sikre det største nettomerudbytte. I disse for-
søg opnås det højeste nettoudbytteniveau ved 
at bruge en delt dosering før og efter kartofler-
nes fremspiring. En deling af hele doseringen 
gør det samtidig muligt at følge op efter kar-
toflernes fremspiring, såfremt behovet opstår.

Sygdomme og skadedyr

Cikader og bladlus
Bejdsning af kartofler er primært sket for at 
forebygge angreb af rodfiltsvamp. I de seneste 
år har angreb af cikader og bladlus været et 
stigende problem, specielt i de sene fabriks-
kartofler. Dette har medført, at en stor del af 
læggekartoflerne i 2007 er blevet bejdset med 
Prestige FS �70, der indeholder en blanding 
af svampemidlet pencyceron og insektmidlet 
imidacloprid. Imidacloprid har en systemisk 
virkning over for både cikader og bladlus 
samt nogen virkning over for gnav af smæl-
derlarver i knoldene. Tidligere undersøgelser 
viser ingen endegyldig konklusion vedrøren-
de nettomerudbyttet ved henholdsvis bejds-
ning med Prestige FS �70 og sprøjtning med 
lambda-cyhalothrin, der indgår i Karate �,5 
WG. Se Oversigt over Landsforsøgene �00�, 
side �58 til �59, �00�, side �90 og �005, side 

�06. Forsøg ved KU-Life har vist, at det er ci-
kadenymferne og ikke de voksne cikader, der 
påvirker afgrøden med deres sugeaktivitet. 
Cikader skal derfor bekæmpes ved udsprøjt-
ning af et insektmiddel cirka tre til fire uger 
efter begyndende indflyvning. Indflyvningen 
sker imidlertid over en lang periode, så det er 
svært at fastsætte det optimale tidspunkt for 
bekæmpelse. I denne forsøgsserie er der an-
vendt gule limplader til at fastlægge tidspunk-
tet for begyndende indflyvning af cikader. Se 
billedet.
 Der er i 2007 udført fire forsøg med for-
skellige kombinationer af midler til bekæm-
pelse af rodfiltsvamp og insekter; to forsøg i 
stivelsessorten Oleva og to forsøg i spisesor-
ten Sava. Forsøgsplan og resultater fremgår af 
tabel 16.

Tabel 15. Effekt af ukrudtsmidler mod visse frøukrudtsarter i kartofler

1. behandling �. behandling Rapgræs,
enårig

Hvidmelet
gåsefod

Stedmoder,
ager Hanekro

Pileurt

bleg/fersken snerle

2001-2006
0,75 l Fenix + 10 g Titus WSB ** *** * ** **** ****
0,75 l Fenix + 10 g Titus WSB �0 g Titus WSB ***** ***** *** ***** **** ****
1,5 l Fenix + 10 g Titus WSB ** **** ** ** ** *
1,5 l Fenix + 10 g Titus WSB �0 g Titus WSB ***** ***** *** **** **** ****
0,�5 l Command CS + 10 g Titus WSB �0 g Titus WSB ***** **** *** ***** *** ***
0,1�5 l Command CS + 0,75 l Fenix �0 g Titus WSB ***** **** *** **** **** ****
0,� l Command CS + 1,5 l Fenix �0 g Titus WSB - ***** *** - **** ****
1,5 l Roundup Bio + 0,75 l Fenix �0 g Titus WSB ***** **** *** ***** *** ***

Første beh. før kartoflernes fremspiring, når ukrudt har kimblade. Anden beh., når næste hold ukrudt har kimblade.
Alle behandlinger med Titus er tilsat sprede-klæbemiddel.
Effektniveau: ***** = over 95 pct., **** = 86-95 pct., *** = 71-85 pct., ** = 50-70 pct., * = under 50 pct. effekt, - = ikke belyst.
Der er kun taget effektvurdering med, hvor ukrudtsarten indgår i minimum to forsøg.

Registrering af indflyvende cikader på gule 
limplader (Foto: Ghita Cordsen Nielsen, 
Landscentret, Planteproduktion).
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Der er udført ét forsøg med henholdsvis Ole-
va og Sava på samme forsøgslokalitet. Disse 
to forsøg kan derfor ikke betragtes som uaf-
hængige. Bejdsemidlerne er udsprøjtet oven 
på kartoflerne i rillen efter lægning. De før-
ste tre behandlinger med Karate �,5 WG og 
YRC�89�, der indeholder aktivstoffet thia-
cloprid, er udført med en uges mellemrum 
med første sprøjtning cirka 1� dage efter be-
gyndende indflyvning. Der er indlagt en fjerde 
sprøjtning i august ved begyndende flyvning 
af anden generation nyudviklede cikader. Det 
skal understreges, at thiacloprid ikke er god-
kendt til brug i kartofler og kun må anvendes 
i forsøg.
 Der er i �007 kun registreret angreb af ci-
kader i to af de fire forsøg ved henholdsvis 
Dronninglund og Hoven. I disse forsøg ses 
en effekt over for cikader af både Prestige 
FS �70 og Karate �,5 WG. Der er en tendens 
til, at effekten er lidt bedre ved anvendelse af 
Prestige FS �70 sammenlignet med Karate 
�,5 WG. Forsøgsgrundlaget er dog for lille 
til at kunne konkludere på forskellen mellem 
de to bekæmpelsesmidler. På grund af de små 
forekomster af cikader i de to forsøg er det 
ligeledes ikke muligt at vurdere, om strate-
gien med tre til fire sprøjtninger, begyndende 
fra cikadernes indflyvning, er korrekt. Deri-
mod har forsøgene vist en markant forskel i 
behandlingseffekten over for bladlus. Hvor 
der i �007 er begrænset skadevirkning af ci-
kaderne, har bladlusene tilsyneladende en stor 
udbyttereducerende effekt, specielt i de sene 
stivelseskartofler. Der er så store variationer 
mellem de enkelte forsøg og mellem forsøgs-
behandlingerne, at det ikke er muligt at opnå 
en sikker forskel i merudbytterne mellem 
de enkelte behandlinger. Karate �,5 WG har 
ingen eller kun lille effekt over for bladlus. 
Tværtimod ser det ud til, at bladluspopulatio-
nen på en enkelt lokalitet øges ved gentagne 
behandlinger med Karate 2,5 WG. I de fire 
forsøg har der kun været betydende angreb 
af smælderlarver i to af forsøgene. Tabellen 
indeholder derfor kun resultaterne af enkelt-
forsøgene. I spisesorten Sava er der markant 
færre gnav, hvor der er behandlet med Pre-
stige FS �70, hvorimod der i stivelsessorten 
Oleva kun er lille effekt over for smælderlar-

ver. Det ser ud til ud fra disse to forsøg, at 
det kan være vanskeligt at reducere antallet af 
gnav fra smælderlarver, når disse optræder i 
stort antal.
 Der er udført ét orienterende forsøg, hvor 
effekten af en halv dosering Prestige FS �70 
(0,6 liter pr. ha) er sammenlignet med fuld 
dosering (1,� liter pr. ha). Der er i forsøget 
tilstræbt samme effekt over for rodfiltsvamp 
ved at tilsætte 0,6 liter Monceren FS �50 pr. 
ha. Se Tabelbilaget, tabel Q6�. Forsøget viser, 
at der er en lille reduktion, men stadig god ef-
fekt over for både bladlus og cikader ved en 
halv dosering Prestige FS �70. Antallet af ci-
kader ved vækststadium 81 er reduceret fra 68 
til 6 og 1� cikader pr. ti blade ved henholdsvis 
hel og halv dosering. Antallet af bladlus er re-
duceret fra 11 til henholdsvis to og fire. Der 
bør udføres flere forsøg over flere år, før der 
kan konkluderes på effekten af halv dosering 
Prestige FS �70.

Rodfiltsvamp
I �007 er effekten af Maxim 100 FS afprøvet. 
Midlet indeholder aktivstoffet fludioxonil, 
som er et nyt flydende bejdsemiddel mod rod-
filtsvamp. Forsøgsplan og resultater fremgår 
af tabel 16. På grund af stor variation i an-
grebet af rodfiltsvamp i forsøgene i 2007 er 
det ikke muligt at konkludere på effekten af 
en bejdsning af læggeknoldene med Maxim 
100 FS. Der kræves forsøg over flere år for 
at kunne vurdere effekten af Maxim 100 FS i 
forhold til en bejdsning Monceren FS �50.

Kartoffelskimmel
Kartoffelskimmel har igen i �007 været den 
mest betydningsfulde sygdom i kartofler. 
Sygdommen kan kun bekæmpes ved brug 
af gentagne forebyggende behandlinger med 
svampemidler. Der er flere svampemidler på 
markedet til forskellige priser og med vari-
erende virkemekanismer over for skimmel-
svampen. Midlerne skal derfor anvendes stra-
tegisk i forhold til kartoflernes vækststadium, 
forekomst af skimmel i marken og udsigten til 
skimmelvejr for at opnå den bedste og mest 
økonomiske bekæmpelsesstrategi.
 I �007 er der udført tre forsøg med 1� for-
skellige behandlingsstrategier på følgende lo-
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kaliteter: Dronninglund i Nordjylland, Sunds i 
Midtjylland og ved Flakkebjerg på Sjælland.
 Formålet er at undersøge effekten af for-
skellige midler samt kombinationer af midler 
med forskellige virkemekanismer. De enkelte 
behandlingsstrategier er sammensat af de fir-
maer, som repræsenterer midlerne. Forsøgs-
plan og resultater fremgår af tabel 17 til 19.
 For at kunne bestemme, hvornår det er 
skimmelvejr, er der i forsøgsmarkerne op-
stillet en klimastation til måling af nedbør, 
temperatur, bladfugt og luftfugtighed. Alle 
forsøgsled er behandlet første gang ved første 
varsling mod kartoffelskimmel eller ved be-
gyndende rækkelukning. Alle forsøgsbehand-
linger udføres som ugentlige rutinestrategier 
med de i forsøgsplanen angivne doseringer. 
I behandlingsstrategi � starter sprøjtningen 
med det systemiske middel Tyfon som anden 
sprøjtning. Hvor der indgår andre systemiske 
midler (strategi 5, 6, 8 og 9), er behandlingen 
udført umiddelbart før den første højrisiko-
periode for skimmel og kraftige plantevækst 
(minimum vækststadium 60). Dette er baseret 
på en risikovurdering i beslutningsstøttesy-
stemet på www.planteinfo.dk og kendeteg-
net ved at der registreres skimmel i området, 

stærk plantevækst og ved udsigt til to dage 
med skimmelfavorabelt vejr inden for den 
næste uge. Så snart der findes skimmel i for-
søgsarealet, bedømmes procent dækning med 
kartoffelskimmel mindst én gang ugentligt.
 De første angreb af kartoffelskimmel er re-
gistreret i Midtjylland den 5. juni, hvorefter 
størstedelen af vækstsæsonen er præget af 
usædvanligt mange risikotimer med skim-
melfavorabelt vejr. Da der samtidig er udbragt 
kunstigt opformeret smitte i ubehandlede 
smitterækker i forsøget på Sjælland, medfø-
rer dette et ekstremt højt smittetryk i marken. 
Ved Dronninglund er smittetrykket højt med 
forekomst af skimmel i alle behandlede for-
søgsled den �8. august. Ved Sunds er smitte-
trykket lavt, og der registreres kun skimmel i 
de ubehandlede parceller. Behandlingsstrate-
gierne kan på baggrund af forsøgene ved hen-
holdsvis Flakkebjerg og Dronninglund groft 
deles op i tre grupper med hensyn til effekten 
over for skimmel. Strategierne 6 til 10 er de 
mest effektive over for bladskimmel ved både 
Dronninglund og Flakkebjerg. Strategi 1� og 
1� skiller sig ud ved at have lidt ringere ef-
fekt, mens strategi �, � og 11 udskiller sig ved 
en markant lavere bekæmpelseseffekt. Der er 

Tabel 16. Bejdse- og sprøjtestrategier over for smælderlarver, rodfiltsvamp, cikader og blad-
lus. (Q52)

Kartofler

Smæl-
der-

larver, 
pct.

Rod-
filt-

svamp
Cikader,

antal pr. 10 blade
Bladlus,

antal pr. 10 blade Tør-
stof, 
pct.

Udbytte
og merudb. 

pr. ha
Beh.-
pris
pr.
ha1)

indeks 
ved 

frem-
spiring

beg. 
juni

midt 
juli august beg. 

juni
midt 
juli august hkg 

knolde
hkg 

tørstof

2007. Sava, 2 forsøg 1 fs.
1. 60 ml Monceren FS �50 �6 9 1� 18 �0 15 166 1�5 19,1 463 88 �68
�. �5 ml Maxim 100 FS�), �) + � x 0,� kg Karate �,5 WG �� �� � � 5 �1 10� 15� 19,0 -16 -� -
�. 60 ml Monceren FS �50�) + � x 0,� kg Karate �,5 WG �� 1� � � � �� 115 1�0 19,� -9 -� 698
�. 60 ml Monceren FS �50�) + � x 0,� l YRC�89� 17 9 1 1 1 � � 7 19,� 10 � -
5. 1,� l Prestige FS �70�) 5 16 0 1 1 1 �9 � 19,1 8 � 86�
LSD ns

2007. Oleva, 2 forsøg 1 fs. 1 fs. 1 fs.
1. 60 ml Monceren FS �50 7� 10 � 1� � � 166 175 �5,1 500 125 �68
�. �5 ml Maxim 100 FS�), �) + � x 0,� kg Karate �,5 WG 8� 11 1 1 0 0 100� 90 �5,0 �1 8 -
�. 60 ml Monceren FS �50�) + � x 0,� kg Karate �.5 WG 51 5 0 1 5 0 1�01 175 ��,7 �7 9 698
�. 60 ml Monceren FS �50�) + � x 0,� l YRC�89� 91 5 1 1 0 0 10 7 �5,� 75 19 -
5. 1,� l Prestige FS �70�) 58 9 0 1 0 0 9 1 ��,5 67 16 86�
LSD ns

1) Insektmidlerne udbringes med svampesprøjtningerne, og der anvendes henholdsvis 23 og 26 hkg læggekartofler i Oleva og Sava.
�) Ml pr. hkg.
�) Ingen pris på Maxim 100 FS og YRC�89�.
�) Liter pr. ha.
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således god effekt af Dithane NT, som dog 
ikke holder sidst på sæsonen i Flakkebjerg 
sammenlignet med de nye midler. Der er lige-
ledes god effekt af Electis, hvor der anvendes 
Ridomil Gold lige før en skimmelfavorabel 
periode samtidig med, at der er skimmel i 
nærområdet. Revus, Tanos og Curzate er alle 
nye midler, der endnu ikke er godkendt til 
brug i kartofler. Revus har i de to forsøg med 
højt skimmeltryk haft en god beskyttende ef-
fekt, hvorimod Tanos og Curzate M tilsynela-
dende har en ringere effekt over for bladskim-
mel. Der kræves dog flere forsøg for at kunne 
konkludere entydigt på disse nye midler.
 I forsøget ved Flakkebjerg viser der sig hur-
tigt en reduceret effekt over for bladskimmel 
i de parceller, der enten er ubehandlede og/
eller behandlet med fluazinam (Shirlan) først 
på sæsonen. Denne effekt ses ligeledes om 
end i mindre grad i forsøget ved Dronning-
lund samt i ét forsøg i �006 ved Flakkebjerg 
i en modtagelig sort. Den svigtende effekt af 
Shirlan ses ikke, når midlet anvendes sidst på 
sæsonen. Der er i skrivende stund ingen for-
klaring på den svigtende effekt af Shirlan ved 
Flakkebjerg og Dronninglund. Dette vil blive 
forsøgt klarlagt i slutningen af �007, hvor der 
fremkommer forsøgsresultater fra flere loka-
liteter i både ind- og udland samt resultater 
fra resistensundersøgelser af skimmelisolater, 
der er indsamlet ved Flakkebjerg.
 Som gennemsnit af de tre forsøg er der 
ikke signifikant forskel i merudbyttet mel-

lem de forskellige strategier. Hvor der er ud-
bredt skimmel i forsøgene ved Flakkebjerg og 
Dronninglund, er der en signifikant forskel i 
merudbyttet mellem flere af strategierne. Der 
er ikke i alle tilfælde sammenhæng mellem 
udbyttet og skimmelangrebet, hvilket vidner 
om store variationer i forsøgene. Selv om 
smittetrykket ved Flakkebjerg er usædvanligt 
højt, er det vigtigt, at strategierne afprøves 
under forskellige smittetryk for at kunne vur-
dere effekten af de enkelte midler og derved 

Tabel 17. Behandlingsstrategier over for kartoffelskimmel. (Q53)

Strategi1)
Tidspunkt for behandling, uge nr.

1 � � � 5 6 7 8 9 10 11 1�

1 Ube Ube Ube Ube Ube Ube Ube Ube Ube Ube Ube Ube
� Shi Shi Shi Shi Shi Shi Shi Shi Shi Shi Shi Shi
� Dit Dit Dit Dit Dit Dit Dit Dit Dit Dit Dit Dit
� Shi Tyf Tyf Tyf Shi Shi Shi Shi Shi Shi Shi Shi
5 Shi Shi Tyf Tyf Shi Tyf Tyf Shi Shi Shi Shi Shi
6 Ele Ele Rid Ele Ele Ele Ele Ele Ele Ele Ele Ran
7 Rev Rev Rev Rev Rev Rev Shi Shi Shi Shi Shi Shi
8 Rev Rev Rid Rev Rev Rev Rev Shi Shi Shi Shi Shi
9 Rev Rev Rid Rev Rev Rid Rev Rev Shi Shi Shi Shi
10 Rev Rev Rev R/am Rev R/am Shi Shi Shi Shi Shi Shi
11 Tan Tan Tan Shi Shi Shi Shi Shi Shi Shi Shi Shi
1� Tan Tan Tan C�,5 C�,5 C�,5 Shi Shi Shi Shi Shi Shi
1� Tan Tan Tan C�,0 C�,0 C�,0 Shi Shi Shi Shi Shi Shi

1)  Ube = Ubehandlet, Shi = Shirlan 0,� liter pr. ha, Dit = Dithane NT � kg pr. ha, Tyf = Tyfon � liter pr. ha, Ele = Electis 1,8 liter pr. ha, Rid = 
Ridomil G. � kg pr. ha, Rev = Revus 0,6 liter pr. ha, Ran = Ranman 0,� liter pr. ha plus additiv, Tan = Tanos 0,7 kg pr. ha, C�,5 = Curzate 
M �,5 kg pr. ha, C�,0 = Curzate M �,0 kg pr. ha, R/am = Revus 0,6 liter pr. ha og 0,� liter Amistar pr. ha.

Tabel 18. Effekten af forskellige bekæmpel-
sesstrategier over for angreb af kartoffel-
skimmel på blade og knolde. (Q53)

Stivelses-
kartofler

Flakkebjerg Dronninglund Sunds

Pct.
skimmel

Pct. 
knold-
skim-
mel

Pct.
skim-
mel

Pct. 
knold-
skim-
mel

Pct.
skim-
mel

Pct. 
knold-
skim-
mel

2007. 3 forsøg
Strategi1) 31. juli 14. aug. 3. sep. 5. sep.

1. 96 100 1,0 - 0,5 - 0,5
�. 86 100 0,� �� 1,0 0 0,�
�. 18 71 0,5 � 0,0 0 0,1
�. �0 98 0,0 �0 �,0 0 0,8
5. �6 89 0,0 � �,� 0 0,8
6. 9 �8 0,0 � 0,5 0 0,�
7. � �5 0,0 5 �,0 0 0,8
8. � �0 0,0 � �,� 0 0,8
9. � �9 0,0 � �,� 0 0,8
10. � �9 0,0 � �,0 0 1,0
11. �6 99 0,� �5 0,5 0 0,5
1�. 19 7� 0,0 8 �,0 0 1,1
1�. �� 75 0,0 9 �,0 0 0,7

1) Se forsøgsbeskrivelsen i tabel 17.
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målrette anvendelsen til forskellige vækststa-
dier og smittetryk.

Skimmel i storparceller
Forsøg med afprøvning af plantebeskyttel-
sesmidler og -strategier udføres oftest i små 
parceller i forsøgsmarker med unaturligt højt 
smittetryk. Forsøgsresultaterne kan derfor 
være svære at overføre til praksis, hvor det na-
turlige smittetryk er langt mindre i marker, der 
ikke indeholder ubehandlede parceller og ikke 
tilføres kunstig smitte. I kartofler er dette spe-
cielt gældende for forsøg med sprøjteteknik, 
kartoffelskimmel, cikader og bladlus. Der er 
i �007 udført to forsøg under landmandsprak-
sis, hvor en ugentlig behandling med Dithane 
NT er sammenlignet med en mere intensiv 
strategi, hvor der anvendes Registreringsnet 
for skimmelfavorabelt vejr, prognose/varsling 
for skimmel samt en blanding af systemiske 
og nyere kontaktmidler (tre gange Dithane 
NT, en gang Ridomil Gold, en gang Tyfon, tre 
gange Dithane NT og tre gange Ranman + ad-
ditiv). Forsøgene har vist, at der i �007 ikke er 
forskel på de to strategier, hvad angår skim-
melangrebet på blade og i knolde. I begge 
forsøg er der opnået en effektiv bekæmpelse 
af kartoffelskimmel ved brug af begge stra-
tegier. Forsøgene skal gentages over flere år 

og på flere lokaliteter for at kunne sige noget 
entydigt om nødvendigheden af at anvende 
nye og mere effektive midler til bekæmpelse 
af kartoffelskimmel, samt om forsøg i stor-
parceller under landmandspraksis kan være et 
supplement til traditionelle parcelforsøg.

Skimmelbekæmpelse ved nedvisning
Forsøg i både ind- og udland har vist modstri-
dende resultater vedrørende nødvendigheden 

Tabel 19. Effekten af forskellige bekæmpelsesstrategier over for angreb af kartoffelskimmel på 
udbytte og merudbytte af knolde og stivelse. (Q53)

Stivelses-
kartofler

Flakkebjerg Dronninglund Sunds Gennemsnit

Pct. 
stivelse

Udbytte og 
merudbytte pr. ha Pct. 

stivelse

Udbytte og 
merudbytte pr. ha Pct. 

stivelse

Udbytte og 
merudbytte pr. ha Pct. 

stivelse

Udbytte og 
merudbytte pr. ha

hkg 
knolde

hkg 
stivelse

hkg 
knolde

hkg 
stivelse

hkg 
knolde

hkg 
stivelse

hkg 
knolde

hkg 
stivelse

Strategi1)

1. 1�,0 330 43 15,9 447 71 1�,5 249 36 1�,6 342 50
�. 15,5 8� �1 19,� ��6 60 18,� �05 �7 17,9 175 ��
�. 16,8 �00 �6 19,7 �7� 71 18,0 �0� �5 18,� ��5 5�
�. 16,1 15� �5 19,� ��� 59 17,7 198 �� 17,9 191 �6
5. 16,5 188 �� 19,� �56 6� 18,1 �08 �6 18,0 �17 51
6. 17,� �66 61 19,6 �79 71 18,1 �08 �6 18,5 �51 59
7. 16,0 �66 5� 18,� ��1 5� 17,7 �1� �5 17,� ��7 50
8. 17,� �10 67 19,� ��� 61 17,6 ��7 �9 18,1 �60 59
9. 16,9 �68 58 19,1 �19 56 18,1 �05 �6 18,1 ��1 5�
10. 16,8 �71 58 18,8 �8� 66 18,1 �0� �6 17,9 �5� 57
11. 15,5 1�7 �8 19,5 ��5 60 17,7 �19 �7 17,8 190 �5
1�. 16,5 19� �� 19,1 �51 6� 17,6 ��0 �8 17,9 ��5 51
1�. 16,9 195 �6 19,7 �75 71 18,1 19� �� 18,� ��0 5�

LSD 1-13 42 43 30 65,6
LSD 2-13 39 44 ns ns

1) Se forsøgsbeskrivelsen i tabel 17.

Store mængder nedbør har givet problemer 
med at køre i markerne og overholde sprøj-
teintervallerne. (Foto: Bjarne Risvig, Lands-
centret, Planteproduktion).
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af at behandle mod skimmel ved nedvisning 
med Reglone. I �007 er der derfor gennemført 
to forsøg, hvor effekten af forskellige kombi-
nationer af Ranman og Reglone er afprøvet 
ved de to sidste behandlinger. Forsøgsplan og 
resultater fremgår af tabel �0.
 I forsøget er alle forsøgsled behandlet 
ugentligt med � kg Dithane NT pr. ha indtil tre 
uger før naturlig nedvisning. I forsøgene ved 
Dronninglund og Flakkebjerg er der i gen-
nemsnit � til �6 procent skimmel på bladene 
ved nedvisning. Der er i alle forsøgsled vandet 
med �0 mm efter første og anden nedvisning 
for at simulere regn og dermed nedtrængning 
af skimmelsporer i jorden. Trods den store 
forskel i angrebsniveau på bladene i de to 
forsøg er der kun registreret � procent forskel 
i inficerede knolde i de forsøgsled, hvor der 
ikke er behandlet i de sidste to sprøjtninger. 

Forsøgene i �007 viser, at to gange behandling 
med Reglone har en signifikant effekt over for 
knoldskimmel. Denne effekt ser ud til at blive 
forstærket ved tilsætning af 0,� liter Ranman 
pr. ha ved begge behandlinger. Denne effekt 
er dog ikke statistisk sikker. Forsøgene bør 
gentages over flere år for at kunne konkludere 
på effekten af en blanding af skimmel- og 
nedvisningsmidler over for knoldskimmel. 

Fritlevende nematoder
I �007 er der gennemført to forsøg for at bely-
se sammenhængen mellem angreb af rodfilt-
svamp og fritlevende nematoder. Forsøgsplan 
og resultater fremgår af tabel �1. Forsøgene er 
gennemført på to forsøgssteder, der forud for 
anlæg af forsøget er testet for fritlevende ne-
matoder. For at vise betydningen af henholds-
vis nematoder og rodfiltsvamp er der anvendt 
et nematicid (Vydate) i flydende form (10 L) 
og som granulat (10 G) til bekæmpelse af frit-
levende nematoder og et fungicid (Amistar) 
til bekæmpelse af rodfiltsvamp i jorden. Både 
Vydate og Amistar er ikke godkendt til denne 
anvendelse i kartofler og anvendes derfor kun 
som forsøgspræparater for at kunne skelne 
mellem effekten på fritlevende nematoder og 
rodfiltsvamp i jorden.
 Forsøg i 2005 og 2006 viste et signifikant 
merudbytte af knolde og stivelse ved at be-
kæmpe fritlevende nematoder. På grund af 
tørke på fremspiringstidspunktet er der i �007 
ingen synlige angreb af fritlevende nematoder. 
Der er som gennemsnit af de to forsøg i �007 
ingen signifikant effekt af hverken Vydate el-
ler Amistar på knold- eller stivelsesudbyttet. 
I et af forsøgene ved Dronninglund er der et 
signifikant merudbytte ved brug af Amistar 

Tabel 20. Effekten af forskellige nedvisnings-
strategier for infektion af knoldskimmel. (Q54)

Stivelseskartofler

Knoldskimmel

knoldvægt,
pct.

antal knolde, 
pct.

2007. 2 forsøg
1. Ubehandlet 7,8 7,8
�. �,5 l Reglone

�,5 l Reglone 1,9 1,9
�. 0,� l Ranman1)

0,� l Ranman1) 1,� 1,�
�. �,5 l Reglone + 0,� l Ranman1)

�,5 l Reglone 1,1 1,�
5. �,5 l Reglone + 0,� l Ranman1)

�,5 l Reglone + 0,� l Ranman1) 0,5 0,�
6. �,5 l Reglone

�,5 l Reglone + 0,� l Ranman1) �,� 1,5
LSD 1-6 3,0 2,7
LSD 2-6 ns ns

1) Tilsat 0,15 liter additiv.

Tabel 21. Nematicider mod fritlevende nematoder. (Q55)

Kartofler
Rodfiltsvamp, indeks Rust, 

pct. knoldvægt

Udb. og merudb.,
hkg pr. ha

Fremspiring Høst knolde stivelse

2007. 2 forsøg 1 fs.
1. Ubehandlet �9 1 78 538 114,9
�. 7,5 l Vydate 10L �� 1 70 -1 �,0
�. 10 l Vydate 10L �� 1 8� � -1,0
�. 10 kg Vydate 10G �� � 79 1� 1,5
5. � l Amistar �5 0 86 17 6,0
6. �,0 l Amistar + 10 l Vydate 10L �6 0 77 �� 8,9
LSD ns ns
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trods et lille angreb af rodfiltsvamp. Denne 
effekt ses ikke i forsøget ved Sunds trods et 
markant højere angreb af rodfiltsvamp. Det 
er således ikke muligt, hverken i �006 eller 
2007, at genfinde den effekt af en bekæmpel-
se af fritlevende nematoder og rodfiltsvamp 
på udbytte og forekomst af rust, som blev på-
vist i �005. Se Oversigt over Landsforsøgene 
�006, side �19.

Bladlus og virus
Der er på Sydsjælland og Lolland udført i alt 
seks forsøg i perioden �005 til �007 for at 
afprøve effekten af olie og insektmidler over 
for virussmitte i læggekartofler. Forsøgsplan 
og resultater fremgår af tabel ��. Forsøgene 
er gennemført i sorterne Desiree og Spunta. 
I forsøgene er der sprøjtet ugentligt i alt seks 
gange med insektmiddel og/eller olie. I �007 
er der ligeledes afprøvet et insektnet, der er 
lagt over kartoflerne umiddelbart efter frem-
spiring.
 I forsøgene har der været opstillet to sæt 
gule fangbakker pr. lokalitet til fangst af vin-
gede bladlus, der er optalt og artsbestemt to 
gange ugentligt til brug for udregning af et ri-
sikotal for virussmitte. Det anbefales, at læg-
gekartoflerne nedvisnes ved en hurtig stigning 
i smitterisikotallet til over 1,0, såfremt ud-
byttet blot er nogenlunde acceptabelt. Smit-
terisikotallet skal vurderes ud fra sorternes 
modtagelighed for virus, kartoffelplanternes 
alder, afstand til smittekilde og stigningen i 
smitterisikotallet, således at højere alder og 
større afstand til smittekilden kræver et større 
smitterisikotal for at udløse nedvisning. Trods 
et mindre udbytte ved alle behandlinger med 
olie og Karate �,5 WG er der i �007 ingen 
forskel mellem de enkelte behandlinger. Som 
gennemsnit af de seks forsøg er der en signi-
fikant udbyttereduktion, hvor der er anvendt 

ren olie (Rapsodi Super), og hvor der er an-
vendt en blanding af olie og Karate �,5 WG. 
I et af forsøgene i �007 har der været et stort 
angreb af skimmel tidligt i sæsonen. Der er en 
tendens til, at skimmelen i højere grad har ud-
viklet sig ved udbringning af olie. Forsøgene 
viser en god effekt af en blanding af Karate 
�,5 WG og Ovirex E11 over for bladlus og ci-
kader. Se også Oversigt over Landsforsøgene 
�006, side �18. Tidligere forsøg fra ind- og 
udland har dog vist, at det ikke er muligt at 
reducere virusangreb alene ved at bekæmpe 
bladlus med pyrethroider. Denne forsøgsserie 
indikere, at effekten af en blanding af olie og 
insekticid bør prøves i storskalaforsøg for at 
se på angrebet af bladlus og virussmitte i for-
skellige afstande fra hegn. Det er ikke muligt 
at se, om effekten på bladlus også afspejles i 
et mindre antal virusinficerede knolde, da re-
sultaterne ikke foreligger i skrivende stund.

Tabel 22. Afprøvning af olie og insekticid til 
bekæmpelse af virussmitte. (Q56, Q57)

Læggekartofler

Bladlus
(uvin-

gede) pr. 
10 blade

Kartoffel-
skimmel, 

pct.

Udb. og 
merudb., 

hkg 
knolde 
pr. ha

2007. 2 forsøg
1. Ubehandlet �50 1� 331
�. 7 l Ovirex E11, ugentlig �75 16 -1�
�. 7 l Rapsodi Super, ugentlig 11� �0 -��
�. 7 l Ovirex E11

+ 0,� kg Karate �,5 WG, ugentlig 0 �6 -�7
5. Insektnet ��5 9 -�5
LSD ns

2005-2007. 6 forsøg 5 fs. 5 fs.
1. Ubehandlet �1� 5 363
�. 7 l Ovirex E11, ugentlig �07 6 -9
�. 7 l Rapsodi Super, ugentlig 1�6 8 -��
�. 7 l Ovirex E11

+ 0,� kg Karate �,5 WG, ugentlig 0 9 -�5
LSD 24,2
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Sukkerroer – sorter

Nye sorter banker på!

Der er mange sortsegenskaber, der skal være 
med i vurderingen af en sorts egnethed på be-
driften, men sortens udbytte af sukker er den 
største enkeltfaktor og bidrager med cirka tre 
fjerdedel af bruttoindtægten. Nye sorter giver 
generelt større udbytter end de ældre solgte 
sorter. En oversigt over de seneste fire års af-
prøvning af sorter ses i tabel �.

Bladsygdomme sætter dagsordenen 
for sortsvalget i fremtiden
I efteråret �007 har angrebene af Ramularia 
været så kraftige, at det ikke har været muligt at 
holde standardsorterne grønne indtil optagning 
i slutningen af oktober og i november. Sortsval-
get bør derfor hovedsagligt falde på RT-sorter, 
der også er mere tolerante over for Ramularia. 
Se figur 3.

Nematodresistente og -tolerante sorter
Den megen nedbør i sommermånederne har 
medført, at angreb af nematoder har givet et 
meget mindre udbyttetab end i de tidligere 
år. På arealer med nematoder bør man fortsat 
vælge Julietta, der giver sikkerhed for mindst 
muligt udbyttetab, især under tørre forhold. 
Se tabel �.

Et sikkert stort økonomisk udbytte  
opnås med sorter, der har
• et stort sukkerudbytte,
• en høj udbyttestabilitet,
• en høj sukkerprocent,
• en høj renhedsprocent.

Forudsætningen 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

Gns. dyrkede
sorter
Sophia, RT

Frieda, RT
HI0549, RT
HI0537, RT
HI0547, RT
Emilia, RT
Rasta2), RT
Angus2), RT

Molly, RT

Lemona, RT
Jenny, RT

Stine1), RT
Lucilla, RT

Zanzibar2), RT
HI0472, RT
Mobil, RT

Kinston, RT
Tunis1), RT
Arriba, RT
Theresa, RT/NT
Mars1), RT
Gnoe, RT
Marcel, RT
Memory2), RT

Gunilla

Topper

Pondus2)

Patron
Classica

Cyberta2)

Kingston2)

Palace1)

Bjarne2)

Sunshine

Belize1)

Tuva1)

Julietta1), RT/NT
Margitta, RT/NT

16,5 17 17,5 18 18,5 19

Forholdstal og spireprocent

70 80 90 100 110 120
Kr. pr. ha, ton polsukker pr. ha og spireprocent

Procent polsukker
Kr. pr. ha
Polsukker, ton pr. ha

Spirepct.
Polsukker, pct.

1) Dyrkede sorter 2) Observationssorter

Figur 1. Sorter, der har deltaget i to år eller 
mere, er rangeret efter det økonomiske udbyt-
te i 2007. Det økonomiske udbytte af dyrkede 
sorter er i gennemsnit 11.599 kr. pr. ha. RT: 
Rizomaniatolerant. NT: Nematodtolerant.
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Sukkerroer – sygdomme

Meget meldug og Ramularia

Meldug og Ramularia har været de domine-
rende sygdomme i �007, og der har været 
kraftige angreb, især i modtagelige sorter. An-
grebene af bederust og Cercospora har været 
svage.

Forsøgene i 2007 har vist:
•  at der ved et højt smittetryk af meldug og/

eller Ramularia har været behov for to be-
handlinger med 0,�5 liter pr. ha af Opus el-
ler Opera,

•  at svampebekæmpelse oftest har hævet 
sukkerprocenten,

•  at  svampebekæmpelse har været rentabel 
ved alle optagningstider. Nettomerudbyttet 
har været størst ved sen optagning,

•  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. Effekterne 
er hovedsageligt vurderet ud fra forsøg med 
nedsatte doser. Der er en vis spredning i be-
kæmpelseseffekten fra forsøg til forsøg, af-
hængigt af dosering, antal behandlinger, an-
grebsniveau, og hvor længe efter sprøjtningen 
effekten er vurderet.

Her indsættes TABR1.xlsBladsvampe i bederoer i 2008

Bladsvampe bekæmpes ved begyndende 
angreb og senest, når 10 procent af plan-
terne er angrebet.

Anvend ved bekæmpelsesbehov omkring 
0,�5 liter Opus eller 0,�5 liter Opera pr. 
ha.

Ved etablerede angreb hæves dosis til 0,5 
liter pr. ha. 

Ved angreb af meldug anvendes Opera.

Ved angreb af Ramularia anvendes Opus 
eller Opera.

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.

Bekæmpelse kan være aktuel frem til sid-
ste halvdel af september.

Strategi

Følg udviklingen af svampe- 
sygdomme i sukkerroer i sæsonen på  
www.lr.dk/regnet.

Læ
sm

ere

Tabel 1. Relativ virkning af godkendte svam-
pemidler i bederoer

Sygdomme Amistar Opus Opera Tilt �50 
EC

Kumulus 
S 

(svovl)

Bedemeldug *(*) *** ***(*) **(*) **

Bederust ** ****(*) ****(*) ** *

Ramularia * **** **** * *

Cercospora ***(*) ***(*) **** * *

Normaldosering, 
liter/kg pr. hektar 1 1 1 0,5 5
Pris pr. normal-
dosering inkl. 
afgifter, ekskl. 
moms �16 �7� �00 ��7 1�0

* = svag effekt (under �0 %).
** = nogen effekt (�0-50 %).
*** = 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 almin-
delige sorter på JB 7. Et forsøg er udeladt af 
gennemsnittet på grund af et lavt plantetal. 
Jorden er gennemgående i god gødningstil-
stand. Forfrugten er vinterhvede, som på et 
af forsøgsstederne har haft gul sennep som 
efterafgrøde. Der er i gennemsnit tilført 105 
kg kvælstof pr. ha. Rækkeafstanden har været 
50 cm og frøafstanden 19,0 cm. Forsøgene er 
sået mellem �1. marts og 5. april. Roerne er 
taget op mellem 17. september og 8. oktober. 
Den gennemsnitlige vækstsæson er 177 døgn, 
hvilket er �1 døgn længere end i �006.
 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 foretaget vurdering af bladsvampe i et spe-
cialforsøg, der ikke er behandlet mod blad-
svampe.
 Resultaterne er vist i tabel �. De sorter, der 
er i dyrkning og danner målegrundlag, har 
haft et tilstrækkeligt højt plantetal og en god 
fremspiring. Kun Palace har haft et lavere 
plantetal.
 På grund af det meget varme vejr i april og 
maj har niveauet for stokløbning været det 
laveste i nyere tid. Gnoe og Marcel har haft 
et uacceptabelt højt stokløbningsniveau i de 
almindelige sortsforsøg samt i specialforsø-
gene. De efterfølges, men på et lavere niveau, 
af 7R57 og Julietta, der må betragtes som de 
eneste stabile specialsorter på jord med nema-
toder.
 Målet er fortsat at nedbringe stokløbnin-
gen, fordi aflugning af stokløbere er blandt de 
mest arbejdstunge opgaver. Det er samtidig en 
af de vigtigste, fordi frø fra stokløbere er en 
trussel mod fremtidig roedyrkning. I figur 2 
er vist sorternes tendens til stokløbning.
  Karakteren for rodfure er en bedømmelse af 
rodfurens dybde, hvor 1 angiver en ekstremt 
dyb rodfure, og 9 ingen rodfure. Vaskbarhed 
udtrykker, om roerne i prøven er vasket rene. 
Prøver, hvor rodfurerne er fyldt med jord, får 
karakteren 1, og helt renvaskede roer får ka-
rakteren 9. Der er en god sammenhæng mel-

lem, hvor lette roerne er at vaske rene for jord, 
og bedømmelsen for rodfure. Rodfurens ka-
rakter er tæt knyttet til sorten, mens grenethed 
inden for de afprøvede sorter især er knyttet 
til vækstbetingelserne. Målet er en roe med 
ingen eller lille rodfure.
 Renhedsprocenten i tabel � udtrykker kun 
den vedhængende jord på roen, der vanske-
ligt kan fjernes før levering af roerne. Der 
er normalt en god sammenhæng mellem 
renhedsprocenten og rodfurens dybde samt 
roernes højde over jorden. Der er endvidere 
god sammenhæng mellem rodfurens dybde 
og vaskbarheden samt renhedsprocenten og 
vaskbarheden. En roe uden 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 renhedsprocent 
betyder reducerede fragtomkostninger og en 
højere betaling for roerne.
 Sorterne Pondus og Topper har de højeste 
karakterer for rodfure. De laveste har blandt 
andre Lemona og de nematod-tolerante sor-
ter 7K91, 7K90, Theresa KWS og Margitta. 
Højeste vaskbarhed er målt i sorterne SR-1��, 
Pondus og Julietta, mens 7K91 og 7K90 har 
den laveste. Imellem højeste og laveste ren-
hed er der �,1 procentpoint. Dette er en re-
lativt stor forskel. Det skyldes sortsforskelle 
samt den kompakte, klæbrige og våde jord ef-
ter de meget store nedbørsmængder i løbet af 
sommeren. Den bedste renhed er opnået med 
Pondus, SR-1�� og Angus. Resultaterne sva-
rer helt til forventningerne ud fra omtale af 
rodfure, vaskbarhed og renhed.
 Sukkerindholdet ligger i årets forsøg på 
et normalt niveau. Et højt sukkerindhold 
medfører en højere betaling for roerne og en 
besparelse i fragtomkostningerne. Betaling 
for sukkerindhold udgør i den økonomiske 
kalkule for årets forsøg cirka 10 procent af 
bruttoindtægten. Det højeste sukkerindhold 
er ligesom i �006 opnået i sorten Theresa 
KWS, efterfulgt af flere nye sorter. Det la-
veste indhold af sukker har den dyrkede sort 
Tuva, efterfulgt af blandt andet Julietta og 
Memory.
 Aminotallet betyder mest for saftrenheden 
og dermed udbyttet af hvidt sukker på fabrik-
ken. Et højt aminotal betyder en dårlig saft-
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Tabel 2. Sorter af sukkerroer. (R1)

Sukkerroer Resistens/
tolerance1)

1.000 pl. 
pr. ha 

v. frem-
spiring

Pro-
mille 
stok-
løbere

Karakter
for�) Højde 

over 
jorden,

cm

Pct.
 renhed

Pct. 
sukker

Saftkvalitet, 
mg pr. 100 g 

sukker
Udbytte og merudbytte

rod-
fure 

vask-
barhed

amino-
N

IV-
tal

ton pr. ha kr. pr. 
ha�)

rod sukker

2007. Antal forsøg 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5
Gns. af dyrkede sorter 91 0,1 5,5 6,1 5,1 95,7 17,�5 75 �,81 80,3 14,00 11.599
Verity�) - 89 0,0 �,9 5,9 5,6 95,5 17,95 7� �,7� -5,� -0,55 -��6
Belize�) - 89 0,0 5,8 6,0 5,0 95,� 17,59 70 �,7� -�,� -0,�7 -���
Stine�) RT/RaT 9� 0,0 �,9 5,5 5,0 95,� 17,19 60 �,50 8,0 1,18 719
Julietta�) RT/NT 9� 0,7 5,8 6,7 5,1 96,� 17,1� 10� �,�0 -1,7 -0,5� -56�
Nemakill NR 9� 0,0 �,6 5,0 �,� 9�,5 16,�9 86 �,�� -5,� -1,6� -�.��0
Tuva�) 9� 0,0 5,� 6,� 5,7 95,9 17,00 9� �,10 -0,� -0,�� -�79
Mars�) RT 9� 0,0 5,� 5,9 �,1 9�,9 17,�5 67 �,51 0,� 0,08 19
Palace�) - 85 0,0 5,8 6,� 5,� 96,� 17,8� 76 �,91 -0,9 0,1� �68
Tunis�) RT 89 0,0 5,8 6,� 5,� 96,0 17,97 61 �,5� -�,� -0,18 �00
Kingston - 89 0,0 5,9 6,� 5,� 95,9 17,�� 76 �,8� �,5 0,�� �88
Cyberta5) - 89 0,0 6,0 6,� 5,0 95,9 17,96 76 �,88 -0,8 0,�7 595
Classica - 9� 0,� �,8 5,7 5,� 96,� 17,81 6� �,6� �,1 0,68 777
Gnoe RT/RaT 99 �,6 5,0 5,8 �,9 9�,7 17,65 59 �,�0 -0,5 0,06 -19
Zanzibar5) RT/RaT 9� 0,� �,7 5,7 5,7 95,0 17,�9 57 �,7� �,� 0,81 581
Pondus5) - 9� 0,0 6,6 6,7 5,0 97,� 18,05 78 �,87 -0,� 0,�5 850
Memory RT 9� 0,0 6,0 6,� 5,7 96,� 17,1� 56 �,61 0,6 -0,1� -195
Arriba RT 9� 0,0 �,8 6,1 5,� 96,0 17,18 66 �,87 �,� 0,18 1�7
Bjarne5) - 88 0,0 5,8 5,� �,7 96,1 18,0� 7� �,88 -�,� 0,06 ���
Patron - 95 0,� �,8 6,� 7,5 96,8 17,�6 75 �,7� �,� 0,7� 788
Topper - 9� 0,0 6,� 6,� �,7 96,� 18,01 7� �,8� 1,6 0,75 9��
Winston RT 9� 0,0 �,� 5,1 5,5 9�,5 17,79 6� �,6� 0,8 0,�1 ���
Mobil RT 9� 0,� 5,� 6,0 �,8 96,� 17,5� 66 �,68 1,7 0,�7 �07
Angus5) RT 88 0,0 5,5 6,� 6,0 97,0 17,�� 6� �,5� 6,7 0,99 9�1
Rasta5) RT 9� 0,0 5,� 6,1 6,� 96,8 17,�0 57 �,�1 8,� 1,�� 955
HI0�7� RT 9� 0,5 �,6 5,� 5,7 95,� 17,55 59 �,5� �,� 0,6� ���
Sophia RT 9� 0,0 �,9 5,5 5,� 96,� 17,58 58 �,�8 9,� 1,76 1.5�6
Gunilla - 95 0,0 5,� 5,8 5,0 96,� 17,6� 56 �,�� 9,6 1,8� 1.5��
Jungle RT 9� 0,0 �,8 5,7 �,0 95,0 17,95 57 �,�� -�,� -0,19 �9
Omar RT 9� 0,0 5,� 5,7 5,9 95,6 17,15 55 �,5� �,5 0,5� �98
Koala RT 96 0,0 5,1 6,1 6,� 96,1 17,70 50 �,6� 0,9 0,�8 500
Champion RT 97 0,� �,9 6,0 5,� 95,� 18,06 51 �,5� -1,� 0,�9 ��6
Sunshine - 90 0,0 6,� 6,� 5,0 96,6 17,55 68 �,68 0,8 0,�� �67
Molly RT 9� 0,� 5,� 6,� 5,� 95,8 17,56 67 �,81 �,6 0,90 919
Jenny RT 9� 0,0 �,9 5,8 5,� 96,1 17,�7 58 �,61 5,� 0,85 79�
HI05�7 RT 91 0,0 5,� 5,7 5,6 95,8 17,55 6� �,69 5,6 1,08 1.05�
HI05�7 RT 9� 0,0 5,9 6,5 5,5 96,6 17,1� 6� �,77 9,9 1,�� 1.0�9
HI05�9 RT 95 0,� �,� 5,� �,7 96,1 17,7� 66 �,89 7,0 1,�7 1.�1�
Theresa KWS RT/NT 88 0,0 �,1 5,5 5,1 95,� 18,59 59 �,�� -6,0 -0,19 57
Margitta RT/NT 9� 0,0 �,� 5,� 5,6 95,� 17,8� 58 �,�7 -5,9 -0,7� -61�
Emilia KWS RT 88 0,7 5,� 6,0 5,1 95,7 18,�� 57 �,�9 1,� 1,0� 990
Frieda KWS RT 89 0,0 6,� 6,6 �,6 96,� 17,9� 51 �,�6 6,9 1,6� 1.�9�
Lemona RT 95 0,0 �,5 5,� �,5 95,� 17,�� �8 �,6� 8,� 1,�5 8�8
Lucilla KWS RT 95 0,� �,9 6,� �,9 95,6 18,07 50 �,�� 0,� 0,57 676
SR-�8 RT 9� 0,0 �,8 5,8 5,0 95,� 17,77 57 �,50 �,9 1,1� 97�
SR-70 RT 9� 0,0 5,1 5,9 5,1 95,� 18,�5 5� �,�1 -�,8 0,1� ��7
SR-118 RT 9� 1,7 5,5 6,6 5,5 95,9 17,6� 59 �,�� -0,9 0,00 11�
Marcel RT 9� �,0 5,� 6,� 5,9 96,1 18,00 58 �,�0 -5,0 -0,�� -6�
HI0��7 RT/NT/RaT 96 0,5 5,1 5,5 5,� 95,9 17,�1 6� �,70 6,� 1,0� 89�
HI055� RT/RzT/RaT 95 0,� �,5 5,� 5,1 9�,7 17,81 70 �,75 -5,9 -0,77 -6�8
HI0681 RT 87 0,0 5,6 6,� 5,� 96,1 17,97 60 �,5 �,0 0,78 99�
HI0710 RT/RaT 9� 0,0 5,1 5,8 �,� 95,5 17,6� 56 �,5� -5,5 -0,8� -768
HI0780 RT/RaT 91 0,� �,8 5,6 5,� 95,6 17,6� 56 �,59 �,6 0,78 580
HI078� RT/RaT 89 0,0 5,� 5,8 �,9 95,5 17,79 6� �,67 0,1 0,�0 ��0
5R1� RT 9� 0,0 5,7 6,0 5,� 95,� 18,�� 51 �,�5 1,0 0,9� 86�
6R�7 RT 9� 0,0 5,� 5,9 5,0 95,8 18,5� 66 �,5� -1,1 0,66 887
7R69 RT 96 0,8 �,6 5,6 �,6 95,7 17,�9 50 �,�� 10,1 1,8� 1.�97
7R66 RT 9� 0,0 5,� 6,0 5,� 96,8 18,�5 59 �,58 �,6 1,65 1.600
7R61 RT 9� 0,� 5,0 5,5 �,7 95,5 17,80 51 �,�0 6,8 1,51 1.�1�

fortsættes
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kvalitet. Blandt de dyrkede sorter har Julietta 
og Tuva haft det signifikant højeste aminotal. 
 I højre side af tabel � ses det økonomiske 
resultat af sorterne. Forudsætningerne for 
beregningerne fremgår af tekstboksen. Det 
økonomiske resultat er langt det vigtigste 
kriterium for roedyrkeren, når der skal væl-
ges sorter. Sorterne 7R66, Sophia og Gunilla 

giver det bedste økonomiske resultat. Af de 
solgte sorter opnår Stine det bedste økono-
miske resultat og sorterne Margitta, Julietta, 
Tuva og Belize det dårligste resultat. Blandt 
observationssorterne opnås det bedste resultat 
med Rasta og Angus.
 Sukkerudbyttet bidrager med 76 procent 
af bruttoindtægten, beregnet på gennemsnit-
tet af de dyrkede sorter, og er derfor den mest 
afgørende enkeltfaktor for et godt økonomisk 
resultat. En oversigt over de seneste fire års 
afprøvning af sorter ses i tabel �. Sorterne er 
først rangeret efter antal år i afprøvningen og 
dernæst efter deres udbytte i �007.

Specialundersøgelse af stokløber-
tendens
På grund af det meget varme vejr i april og maj 
har niveauet for stokløbning generelt været 
det laveste i nyere tid. I specialforsøg ved Sax-
fjed testes sorterne specielt for deres tendens 
til stokløbning. Såningen er her sket medio 
marts, hvilket er mere end ti dage tidligere end 
i praksis. Specialforsøget har vist, at stokløb-
ningstendensen af de dyrkede sorter og sorter, 
der er på observationslisten, Gnoe, Tuva, Zan-
zibar, Memory og Julietta, har et uacceptabelt 
højt stokløbningsniveau. Se figur 2.

Sukkerroer Resistens/
tolerance1)

1.000 pl. 
pr. ha 

v. frem-
spiring

Pro-
mille 
stok-
løbere

Karakter
for�) Højde 

over 
jorden,

cm

Pct.
 renhed

Pct. 
sukker

Saftkvalitet, 
mg pr. 100 g 

sukker
Udbytte og merudbytte

rod-
fure 

vask-
barhed

amino-
N

IV-
tal

ton pr. ha kr. pr. 
ha�)

rod sukker

7R57 RT 95 1,1 �,6 5,� �,7 95,6 17,91 56 �,�� 5,� 1,�1 1.107
7K96 RT 9� 0,5 5,0 5,9 �,� 95,7 17,55 71 �,7� 6,7 1,�7 1.0�6
7K91 RT/NT 9� 0,0 �,9 �,7 �,� 9�,1 17,89 �8 �,�0 -�,9 -0,16 -��6
7K90 RT/NT 91 0,0 �,0 5,1 �,8 9�,5 18,11 �6 �,�1 -�,0 -0,17 -198
DS�1�9 RT 9� 0,0 5,1 5,8 �,� 95,5 17,9� 56 �,�8 -7,� -0,9� -7�1
DS�1�1 RT 8� 0,0 5,1 5,9 �,5 95,9 18,�1 51 �,�� -6,5 -0,�7 -10�
DS�1�5 RT 9� 0,� 5,6 6,� 5,� 95,9 18,�7 58 �,5� -8,7 -0,9� -��1
DS�1�7 RT 86 0,0 6,0 6,� �,� 95,� 18,�� 61 �,�9 -6,� -0,5� -�96
DS�1�9 RT 76 1,0 �,1 5,9 5,� 96,� 17,98 58 �,�� �,� 0,8� 1.05�
Benno RT 95 0,6 5,� 5,9 5,� 95,7 17,7� 57 �,69 �,9 0,75 601
Cetus RT 96 0,0 5,� 6,0 5,6 95,8 17,58 56 �,75 1,5 0,�8 �87
SR-1�� RT 91 0,0 6,1 6,9 5,6 97,0 17,05 6� �,8� 6,8 0,8� 716
SR-166 RT 95 0,0 �,7 5,8 5,0 95,7 17,9� 60 �,�8 -1,� 0,�1 ��8
SR-168 RT 97 0,0 5,9 6,� 5,� 96,5 17,�6 6� �,6� -0,9 -0,�0 -16�
LSD 3 - 0,5 0,5 0,7 - 0,22 8 0,14 3,1 0,55 -

1) RT: Rizomaniatolerant, NT: nematodtolerant, NR: nematodresistent, RaT: Ramulariatolerant, RzT: Rhizoctoniatolerant.
�) Karakter for rodfure og vaskbarhed 1-9. 1 = ekstremt dybe rodfurer og rodfurer fyldt med jord. 9 = ingen rodfurer og ingen jord.
�) Udbytte og merudbytte i kroner, beregnet af Alstedgaard. Levering = 100 pct.
�) Dyrkede sorter.
5) Observationssorter i prøvedyrkning.

Tabel 2. Fortsat.

En tør og varm marts har givet betingelser for 
tidlig såning i perioden omkring 1. april. De 
varme forhold i april har givet en hurtig frem-
spiring, men hvor jorden ikke har været pak-
ket korrekt, har de tørre forhold medført, at 
roerne i mange marker er spiret over en lang 
periode. (Foto: Jørgen Ravn, Agrovi).
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Nematodresistente og -tolerante 
 sorter
Der er i �007 gennemført tre forsøg med sor-
ter, som er resistente mod eller tolerante over 
for nematoder. I forsøgene indgår blandt an-
det otte nye sorter, alle med tolerance over for 
eller resistens mod nematoder. Alle tre forsøg 
er anlagt på jord med nematoder. To er anlagt 
på JB 7 og et på JB 6. Forfrugten er vårbyg el-
ler vinterhvede. Der er tildelt 10� kg kvælstof 
pr. ha. Rækkeafstanden har været 50 cm og 

Forudsætninger for beregningen 
af det økonomiske udbytte

• Brancheaftale �006 til �010.

• Kvote: 14,00 ton polsukker pr. ha.

• Leveringsprocent = 100.

•  Kontrakt på roepris �008 = �01,5� kr. 
pr. ton rene roer, basis 16,0 procent 
sukker.

•  Fragttilskud = ��,50 kr. pr. ton. (indtil 
�0 km fra fabrik �006).

•  Affald (�0 procent, 1� procent tørstof) 
= 10 kr. pr. ton.

•  Fragt (inklusive rensning) = �0 kr. pr. 
ton.

•  Variable direkte omkostninger til ro-
emark = 6.000 kr. pr. ha.

•  Alternativt dækningsbidrag på mere el-
ler mindre areal = 5.800 kr. pr. ha.

•  Renhedsprocenten er omregnet propor-
tionalt, idet gennemsnittet af dyrkede 
sorter er sat til 89,0.

Ovenstående er brugt til at beregne sor-
ternes økonomiske merudbytte. Tilpas-
ning af næste års areal sker på grundlag 
af det forventede udbytte af polsukker. 
Til beregning af det økonomiske afkast 
på bedriftsniveau anvendes de stedspeci-
fikke omkostninger.

Tabel 3. Forholdstal for udbytte af polsukker 
og for stabilitet

Sort

Resi-
stens/
tole-

rance1)

Forholdstal for udbytte
Karakter for 
forventning 

til�)

�00� �005 �006 �007 stabi-
litet

ud-
bytte-
poten-
tiale

Antal forsøg 6 5 4 5
Gns. af dyrkede sorter, 
ton sukker pr. ha 1�,97 1�,8� 10,0� 1�,00
Gns. af dyrkede sorter 100 100 100 100 � -
Stine�) RT/RaT 109 108 11� 108 � �
Belize�) - 108 10� 101 98 � 0
Tuva�) - 106 105 106 97 � 0
Zanzibar�) RT/RaT - 106 11� 106 � �
Classica - - 107 105 105 � �
Kingston�) - - 105 101 10� � �
Cyberta�) - - 10� 10� 10� � �
Arriba RT - 10� 107 101 � �
Palace�) - - 107 10� 101 � 1
Mars�) RT - 10� 107 101 � 1
Gnoe RT/RaT - 106 11� 100 1 1
Bjarne�) - - 10� 10� 100 � �
Memory�) RT - 101 10� 99 � 1
Tunis�) RT - 101 100 99 � 1
Julietta�) RT/NT - 101 100 96 � 0
Gunilla - - - 110 11� � 5
Sophia RT - - 108 11� � 5
Frieda KWS RT - - 111 11� � 5
HI05�9 RT - - 107 111 � �
HI05�7 RT - - 110 110 5 5
Lemona RT - - 111 110 5 �
Rasta�) RT - - 109 109 5 �
HI05�7 RT - - 107 108 5 �
Emilia KWS RT - - 10� 107 � �
Angus�) RT - - 109 107 � �
Molly RT - - 111 106 � �
Jenny RT - - 110 106 � �
Topper - - - 10� 105 � �
Patron - - - 10� 105 � �
HI0�7� RT - - 105 105 5 �
Lucilla KWS RT - - 105 10� 5 �
Pondus�) - - - 10� 10� � �
Winston RT - - 105 10� � �
Mobil RT - - 107 10� � �
Sunshine - - - 105 10� � �
Theresa KWS RT/NT - - 10� 99 � 1
Marcel RT - - 105 97 1 0
Margitta RT/NT - - 9� 95 5 0
7R69 RT - - - 11� - -
7R66 RT - - - 11� - -
7R61 RT - - - 111 - -
7R57 RT - - - 109 - -
7K96 RT - - - 109 - -
SR-�8 RT - - - 108 - -
HI0��7 RT/NT/

RaT - - - 107 - -
5R1� RT - - - 107 - -
SR-1�� RT - - - 106 - -
DS�1�9 RT - - - 106 - -
HI0780 RT/RaT - - - 106 - -
HI0681 RT - - - 106 - -
Benno RT - - - 105 - -
6R�7 RT - - - 105 - -
Omar RT - - - 10� - -

fortsættes
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frøafstanden 19,� cm. Forsøgene er sået mel-
lem �1. marts og �. april, og roerne er taget op 
mellem 18. september og 10. oktober. Vækst-
sæsonen har i gennemsnit været 181 døgn. 
Resultatet af årets forsøg ses i tabel �.
 Målesorterne har i gennemsnit af de to for-
søg opformeret antallet af nematoder med 
en faktor �,6. Den resistente sort Sanetta har 
reduceret antallet af nematoder med en fak-
tor 0,�. De tolerante sorter har i gennemsnit 
opformeret nematoderne med en faktor 1,5. 
Opformeringen følger det normale mønster i 
en vækstsæson med tilstrækkelig nedbør.
 Sorterne 7K88 og 7K91 samt målesorten 
Idun har vist stokløbertendens. Kun Sanetta 
har dannet knuder på kronen, som vanskelig-
gør afpudsning. HI0��7, Julietta, Idun og Tu-
nis er i gruppen med den højeste renhedspro-
cent. I bunden med markant og sikkert lavere 
renhed findes sorterne SN-124 og SN-181. I 
forsøgsplanen indgår sorten HI0��7 med to 
frøkvaliteter, A og B. Den højeste karakter for 
rodfure får de to målesorter og Julietta, og den 
laveste får 7K91.

I �007 har nedbøren været rigelig. Det har 
medført en meget bedre næringsstofoptagelse 
hos de tolerante sorter, og derfor ses der ikke 
den store forskel i aminotal, som det var til-
fældet i �006. Kun Julietta viser et markant 
højere aminotal end de øvrige sorter.
 Sorten HI0��7 har givet et sikkert større 
sukkerudbytte i forhold til de øvrige sorter. 
De store mængder nedbør i vækstperioden 
og et begrænset angrebstryk har medført, at 
sorten ikke er testet under forhold med stærk 
udbyttereduktion. Kun en yderligere afprøv-
ning kan vise, om sorten kan modstå et stærkt 
smittetryk. Sorten Theresa KWS er, set i for-
hold til Julietta, en mere interessant sort, da 
den har et højere sukkerindhold og en betyde-
ligt bedre saftkvalitet end Julietta. Men indtil 

Sort

Resi-
stens/
tole-

rance1)

Forholdstal for udbytte
Karakter for 
forventning 

til�)

�00� �005 �006 �007 stabi-
litet

ud-
bytte-
poten-
tiale

Koala RT - - - 10� - -
Cetus RT - - - 10� - -
HI078� RT/RaT - - - 10� - -
Champion RT - - - 10� - -
SR-166 RT - - - 101 - -
SR-70 RT - - - 101 - -
SR-118 RT - - - 100 - -
7K91 RT/NT - - - 99 - -
7K90 RT/NT - - - 99 - -
Jungle RT - - - 99 - -
SR-168 RT - - - 98 - -
DS�1�1 RT - - - 97 - -
DS�1�7 RT - - - 96 - -
HI055� RT/RzT/

RaT - - - 9� - -
HI0710 RT/RaT - - - 9� - -
DS�1�5 RT - - - 9� - -
DS�1�9 RT - - - 9� - -
LSD 2 3 3 4 - -

1)  RT: Rizomaniatolerant, NT: nematodtolerant, NR: nematodresi- 
 stent, RaT: Ramulariatolerant, RzT: Rhizoctoniatolerant.

�)  Karakter for stabilitet og forventning til udbyttepotentiale 1-5.  
1 = meget lav, 5 = meget høj, under 1 er dårligere end meget lav.

�) Dyrkede sorter �007.
�) Observationssorter i prøvedyrkning.

Tabel 3. Fortsat.
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Figur 2. Tendens til stokløbere, 2003 til 2007. 
Testforsøget Saxfjed ligger ved Rødby i et 
koldt, kystnært område.
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HI0��7 og Theresa KWS er afprøvet under 
tilstrækkeligt skrappe forhold, er det for tid-
ligt at udskifte den stabile Julietta med en af 
de to sorter. Sorten Sanetta kan kun være in-
teressant i forhold til en eventuel reduktion i 
antallet af nematoder, for eksempel i et meget 
trængt sædskifte.
 En oversigt over de seneste fire års afprøv-
ning af sorter ses i tabel 5.

Sorter og bladsvampe
I figur � er sorterne rangeret efter deres mod-
tagelighed for Ramularia, dels ved naturlig 
smitte, dels ved kunstig smitte. De viste 
sorter er dyrkede sorter og sorter på obser-
vationslisten. Angreb af Ramularia har i de 
fleste sorter været kraftigere ved naturlig 
smitte end ved kunstig smitte. Der har i �007 
været et kraftigt naturligt smittetryk af Ra-
mularia. Det fremgår tillige, at sorter med 
tolerance over for Rizomania fortsat bliver 
mindre angrebet af Ramularia. Sorter, der er 
meget modtagelige for Ramularia, er mindre 
angrebet af meldug, hvilket nok skyldes kon-
kurrencen mellem de to sygdomme. Endelig 
fremgår det, at uanset om sorterne er smit-
tet kunstigt eller naturligt, udviser sorterne i 

store træk samme rangfølge i deres tolerance 
over for Ramularia.

Tabel 4. Nematodresistente eller -tolerante sorter. (R2)

Sort

Re-
sistens/

tole-
rance1)

1.000 
pl. 

pr. ha 
ved 

frem-
spiring 

Pct. 
ren-
hed

Pro-
mille 
stok-
løbere

Pf/Pi�)

Pct. 
plan-

ter med 
knuder 

på 
roden

Karakter for�)

Pct. 
sukker

Saftkvalitet,
mg pr. 100 g 

sukker

Udb. og 
merudb.,
ton pr. ha Fht. 

for 
sukkerrod-

fure 
vask-

barhed
amino-

N
IV-
tal rod sukker

Arealer med nematodangreb
2007. Antal forsøg 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Gns. af dyrkede sorter - 91 96,0 0,1 �,6 0 6,0 6,1 17,90 �5 �,�5 77,7 13,88 100
Tunis�) RT 91 96,0 0,0 �,5 0 6,0 6,� 17,79 �8 �,06 -1,� -0,�9 98
Idun�) - 91 96,0 0,� �,7 0 6,0 5,9 18,0� 5� �,�� 1,1 0,�0 10�
Julietta RT/NT 9� 96,0 0,0 1,5 0 5,5 6,� 17,18 8� �,06 5,0 0,�� 10�
Sanetta RT/NR 8� 95,� 0,0 0,� � �,1 5,1 17,�� �8 �,66 -�,5 -0,95 9�
Theresa KWS RT/NT 89 9�,8 0,0 0,9 0 �,1 �,9 18,57 5� �,19 -1,8 0,�0 101
Margitta RT/NT 9� 95,� 0,0 1,8 0 �,� �,9 17,8� �5 �,�� -�,7 -0,55 96
7K87 RT/NT 9� 9�,6 0,0 1,0 0 �,1 5,1 18,81 �� �,0� -�,� 0,�6 10�
7K88 RT/NT 9� 9�,6 0,6 �,� 0 �,� 5,1 18,56 �9 �,0� -6,� -0,67 95
7K90 RT/NT 9� 9�,5 0,0 1,6 0 �,1 �,6 18,07 �7 �,0� �,0 0,�9 10�
7K91 RT/NT 96 9�,7 0,� 0,9 0 �,9 �,9 17,97 �9 �,08 1,5 0,�� 10�
HI 0��7A RT/NT 98 96,� 0,0 1,� 0 5,� 5,7 17,�1 �� �,�� 11,6 1,�8 111
HI 0��7B RT/NT 97 96,� 0,0 1,9 0 �,9 5,7 17,0� �� �,�6 11,� 1,�7 109
SN-1�� RT/NT 9� 9�,0 0,0 1,7 0 5,5 5,8 16,80 5� �,80 -0,1 -0,86 9�
SN-181 RT/NT 95 9�,0 0,0 �,0 0 5,� 5,� 16,85 5� �,79 0,6 -0,70 95
LSD 4 - - 4 0,6 0,6 0,22 7 0,13 3,7 0,65 5

1) NR = nematodresistent. NT = nematodtolerant. RT = Rizomaniatolerant.
�) Pf/Pi: Forhold mellem nematoder før og efter dyrkning.
�) Karakter for rodfure og vaskbarhed 1-9. 1 = ekstremt dybe rodfurer og rodfurer fyldt med jord. 9 = ingen rodfurer og ingen jord.
�) Dyrkede sorter.

Tabel 5. Nematodresistente eller –tolerante 
sorter

Sort

Resi-
stens/
tole-

rance1)

Forholdstal for udbytte 
af polsukker

�00� �005 �006 �007

Arealer med nematodangreb
Antal forsøg 2 3 3 3
Gns. af dyrkede sorter�), 
ton pr. ha 11,0� 1�,69 7,6� 1�,88
Gns. af dyrkede sorter�) 100 100 100 100
Tunis�) RT - - - 98
Idun�) - 101 101 10� 10�
Julietta RT/NT 115 106 1�6 10�
Sanetta RT/NR - - - 9�
Theresa KWS RT/NT - - 1�� 101
Margitta RT/NT - - 1�5 96
7K87 RT/NT - - - 10�
7K88 RT/NT - - - 95
7K90 RT/NT - - - 10�
7K91 RT/NT - - - 10�
HI 0��7A RT/NT - - - 111
HI 0��7B RT/NT - - - 109
SN-1�� RT/NT - - - 9�
SN-181 RT/NT - - - 95
LSD 9 6 16 5

1)  NR = nematodresistent. NT = nematodtolerant. RT = 
Rizomaniatolerant.

�)  Dyrkede sorter, som har været målesorter. 2004: Idun og 
Manhattan. 2005: Idun og Belmonte. 2006: Idun og Etna. 2007: 
Idun og Tunis.
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Specialundersøgelsen ”Rene roer”
Siden �000 er der ved Alstedgaard gennem-
ført en specialundersøgelse med rene roer. 
Målet er at forædle helt glatte sukkerroer, der 
har mindre vedhængende jord på roen, og som 
er lettere at rense og vaske.
 I specialafprøvningen er der i �007 anlagt 
to forsøg med fire gentagelser, hvoraf et for-
søg er høstet med henblik på vurdering af ro-
erne. Roerne høstes og vejes med jord, efter 
løst materiale er fjernet på normal vis. De va-
skes, bedømmes for vaskbarhed, rodfure, gre-
nethed og glathed, hvorefter eventuelle rester 
af jord i rodfurerne fjernes, inden de rene roer 
vejes. �5 roer udtages til individuel måling af 
rodfuredybde og -bredde samt til bedømmelse 
for rodfure. Tillige måles skulderhøjde på en-
keltroer. Inden optagning er højden af kronen 
over jorden målt med specialudstyr.

Det høstede forsøg er anlagt på JB 7. Forfrug-
ten er vårbyg. Forsøget er sået den �. april og 
høstet den 11. oktober, hvilket har givet en re-
lativt kort vækstperiode på 19� døgn.
 I figur 4 ses resultatet af årets undersøgelse, 
rangordnet efter stigende mængder af ved-
hængende jord på roen før vask. Det ses, at 
Angus og Rasta har haft den mindste mængde 
af vedhængende jord før vask, hvilket svarer 
til resultaterne i de almindelige sortsforsøg. 
Belize og Mars har haft den største mængde 
vedhængende jord før vask. Forskellen mel-
lem laveste og højeste jordprocent er �,� pro-
centpoint.
 Af figuren kan tillige ses, at roens højde 
over jorden har stor indflydelse på mængden 
af vedhængende jord. Tendens til forgrening 
har tillige betydning for mængden af ved-
hængende jord, ligesom der er en svag sam-

Sorter med naturlig smitte
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Figur 3. Sorternes sygdomsmodtagelighed ved naturlig og kunstig smitte. Sorterne er rangeret 
efter modtagelighed over for Ramularia. RT: Rizomaniatolerant.
Karakter 0 til 10, 0 = intet angreb, 10 = 100 procent angreb.
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menhæng mellem bedømmelsen for rodfure 
og vedhængende jord. Der er i �007 ikke no-
gen god sammenhæng mellem vaskbarhed og 
rodfurebedømmelser, som det var tilfældet i 
�006. Det skyldes dels jordens beskaffenhed, 
dels at sorter med ekstremt dybe rodfurer ikke 
længere findes på markedet og dermed heller 
ikke indgår i afprøvningerne. I de almindelige 
sortsforsøg er der en stærk sammenhæng mel-
lem bedømmelse for rodfure og vaskbarhed. 
Det skyldes, at antallet af sorter er væsentligt 
større. Konklusionen er derfor fortsat, at en 
højt siddende glat roe uden rodfure alt andet 

lige har mindre vedhængende jord og dermed 
er lettere at rense og vaske.

Ukrudt
Ved Alstedgård er der gennemført forsøg med 
bekæmpelse af ukrudt i sukkerroer. I forsø-
gene har indgået afprøvning af Command CS, 
sprøjtning med vinklede dyser og afprøvnin-
ger vedrørende vekselforholdet mellem etho-
fumesat og phenmedipham. Forsøgene bliver 
afrapporteret i ”Dyrkningsforsøg og undersø-
gelser i sukkerroer �007”, Alstedgaard, Fon-
det for forsøg med sukkerroedyrkning.

Sygdomme
Meldug har udviklet sig relativt tidligt fra slut-
ningen af juli, og i august-september har der 
været kraftige angreb. Angrebene er aftaget 
i ubehandlede marker fra slutningen af sep-
tember. Ramularia har optrådt i modtagelige 
sorter fra starten af september. Angrebene har 
udviklet sig meget kraftigt fra midten af sep-
tember og til optagning, især i modtagelige 
sorter. Angrebene af bederust og Cercospora 
har været svage.

Bekæmpelse af bladsvampe

Forskellige midler og doser
Tabel 6 viser resultaterne af fire forsøg, hvor 
forskellige svampemidler er sammenlignet 
i forskellige doser. Der er udført tre forsøg 
i sorten Palace og et forsøg i sorten Julietta. 
Forsøgene er taget op i perioden fra �. til �6. 
oktober. I tabel 7 ses en oversigt over sorter-
nes modtagelighed for svampesygdomme. 
Sorterne har også indgået i årets øvrige forsøg 
med svampebekæmpelse. Meldug og Ramu-

Specialundersøgelsen “Rene roer”
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Figur 4. Specialundersøgelse i 2007 af ud-
valgte sorter af sukkerroer, rangeret efter la-
veste mængde af vedhængende jord på roen 
før vask. Se Tabelbilaget, tabel R3.
Karakter 1 til 9, 1 = ekstremt dybe rodfurer 
og rodfurer, fyldt med jord, 9 = ingen rodfurer 
og ingen jord.
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laria har været de dominerende svampesyg-
domme i forsøgene.
 Af de afprøvede midler er kun Opus god-
kendt til svampebekæmpelse i sukkerroer. 
Opera N er ikke godkendt på nuværende tids-
punkt. Opera N indeholder de samme aktiv-
stoffer som Opera, men i et andet blandings-
forhold. I Opera N er mængden af strobiluri-
net Comet nedsat, mens mængden af triazolet 
Opus er øget. 1,0 liter Opera N indeholder 
0,�� liter Comet + 0,5 liter Opus. Til sammen-
ligning indeholder 1,0 liter Opera 0,5� liter 
Comet + 0,� liter Opus. BAS 565F indeholder 
aktivstofferne epoxiconazol (Opus), metrafe-
non (Flexity) og fenpropimorf (Corbel). Flex-
ity er et specifikt middel, som kun har effekt 
mod meldug.
 De to laveste doser af Opera N og Opus 
har resulteret i nettomerudbytter på samme 
niveau. Der er opnået en lidt bedre meldug-
bekæmpelse med Opera N end med Opus. 
Ved at sammenholde forsøgsled 11 med for-
søgsled 7 og 8 ses effekten af at iblande Flex-
ity. Flexity har forbedret meldugbekæmpel-
sen, men bruttomerudbyttet er kun øget ved 
brug af den højeste dosering af Flexity. BAS 
565F har resulteret i merudbytter på samme 
niveau som Opera N og Opus. Der er ikke 
udregnet nettomerudbytter for brug af dette 
middel, fordi midlet endnu ikke er prissat. 
Alle behandlingerne har hævet sukkerpro-
centen.
 Der er udregnet nettomerudbytter. Forud-
sætningerne for beregningerne i årets forsøg 
med svampebekæmpelse er omtalt under 
sortsforsøgene først i dette afsnit. Som det 
fremgår, er udbyttet i ubehandlet sat til 100 
procent levering. Merudbytterne for svampe-
behandling er så beregnet ud fra merbidrag 
eller mindrebidrag fra en kvalitetsforøgelse 
henholdsvis kvalitetsforringelse plus DB II 
for en alternativ afgrøde på det overskydende 
areal eller mistet DB II på merareal. Der er 
regnet med et alternativt dækningsbidrag på 
5.800 kr. pr. ha. Det største nettomerudbytte 
er opnået ved to behandlinger med 0,�5 liter 
Opus pr. ha. I gennemsnit af de sidste to års 
forsøg har der ved brug af Opus været beta-
ling for to behandlinger med 0,�5 til 0,5 liter 
pr. ha.

Forskellige optagningstidspunkter
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 resultater 
for optagning frem til og med medio novem-
ber. Forsøgene er udført i sorterne Palace og 
Julietta. Meldug og Ramularia har også her 
været de dominerende sygdomme.
 Der har været en tilvækst i udbyttet i hele 
perioden. I tabellen er udbyttet i ubehand-
let sat til forholdstal 100 ved alle fire optag-
ningstidspunkter, fordi formålet er at belyse, 
om rentabiliteten i at svampebehandle er 
afhængig af optagningstidspunktet. Behand-
ling ved begyndende angreb har resulteret i 
et merudbytte på � procent ved optagning i 
september, og ved optagning i oktober eller 
november har det givet et merudbytte på 9 
procent. De to første behandlinger har ved 
optagning i oktober resulteret i et merud-
bytte på 10 procent, men ved optagning i 
november har de to behandlinger resulteret 

I enkelte marker har der i 2007 været blad-
pletter forårsaget af en bakteriesygdom. Bak-
terien har ikke noget dansk navn, men det 
latinske navn er Pseudomonas syringae pv. 
aptata. Bakterien trives under fugtige forhold 
og har således haft gode betingelser i vækst-
sæsonen 2007. Der er ingen muligheder for 
kemisk bekæmpelse. (Foto: Ghita Cordsen 
Nielsen, Landscentret, Planteproduktion).
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Bejdsning mod svampe
Tabel 9 viser resultaterne af tre forsøg med 
bejdsning mod rodbrandsvampe. Effekten 
af standardbejdsen thiram er sammenlignet 
med bejdsning med thiram + hymexazol hen-
holdsvis hymexazol alene. Tachigaren 70 WP 
indeholder hymexazol. I forsøgene er også 
afprøvet en lidt større dosering af hymexa-
zol, nemlig 18 gram aktivt stof pr. unit mod 
1� gram pr. unit i den anvendte standarddo-
sering af Tachigaren. Hymexazol virker især 
over for rodbrandsvampene Aphanomyces og 
Pythium. Angreb af rodbrandsvampen Apha-
nomyces optræder især ved sen såning.
 Forsøgene har ligget på arealer, hvor der er 
risiko for angreb af Aphanomyces og Pythium. 
Jorden fra markerne er undersøgt for smitstof. 
Der er i væksthus udsået roer i jorden, og an-

i et merudbytte på 1� procent. Det største 
nettomerudbytte er i årets forsøg opnået ved 
to sprøjtninger, både ved optagning midt i 
oktober og ved optagning midt i november. 
Alle behandlingerne har hævet sukkerpro-
centen.

Tabel 6. Bladsvampe, midler og doser. (R4)

Sukkerroer

Be-
hand-
lings-
indeks

Karakter for angreb1), 
september

Karakter for angreb1), 
oktober

Ami-
no-
N, 

mg pr. 
100 g 
sukker

Pct. 
sukker 

i rå-
vare

Udbytte og 
merudbytte,

ton pr. ha Fht. 
sukker

Mer-
værdi, 

kr.
pr. ha�)

Netto, 
kr. 

pr. ha�)
mel-
dug

bede-
rust

Ramu-
 laria

mel-
dug

bede-
rust

Ramu-
 laria

Cer-
cos-
pora

rod sukker

2007. 4 forsøg
 1. Ubehandlet 0 7,� 1,� 5,1 5,5 �,6 7,9 0,1 88 17,77 81,0 14,39 100  -    -   
 �. � x 1,� l Opera N �,18 0,� 0,1 1,� 0,5 0,� �,5 0,0 6� 18,5� 8,1 �,11 115 1.59� 68�
 �. � x 0,65 l Opera N 1,09 1,� 0,1 1,8 �,� 0,8 �,� 0,1 65 18,�� 7,0 1,85 11� 1.�96 876
 �. � x 0,��5 l Opera N 0,55 �,9 0,� �,6 �,8 1,1 �,5 0,0 65 18,�1 5,� 1,51 111 1.��� 897
 5. � x 1,� l BAS 565F - 0,5 0,1 1,7 0,� 0,� �,8 0,1 6� 18,�6 9,� �,�7 116 1.7�8 -
 6. � x 0,65 l BAS 565F - 1,� 0,� �,� 1,5 0,8 �,0 0,1 68 18,�1 5,8 1,58 111 1.�61 -
 7. � x 0,�5 l Opus 

+ 0,�5 l Flexity 1,50 0,8 0,� �,� 1,6 �,� �,6 0,� 66 18,�� 7,8 1,99 11� 1.�89 898
 8. � x 0,�5 l Opus 

+ 0,1�5 l Flexity 1,00 �,0 0,� �,6 �,9 1,8 �,5 0,1 66 18,�7 5,9 1,56 111 1.�96 8��
 9. � x 1,0 l Opus �,00 0,5 0,1 1,6 0,6 0,� �,� 0,� 65 18,5� 9,5 �,�6 116 1.768 89�
10. � x 0,5 l Opus 1,00 �,� 0,1 �,� �,� 0,8 �,9 0,1 6� 18,�� 6,1 1,68 11� 1.�9� 790
11. � x 0,�5 l Opus 0,50 �,� 0,� �,7 �,� 1,6 5,0 0,1 65 18,�6 5,6 1,55 111 1.��1 9�5
LSD 0,7 0,4 0,8 1,6 0,9 0,9 ns 7 0,17 3,5 0,65 4

2006-2007. 8 forsøg
 1. Ubehandlet 0 7,0 0,9 �,6 �,8 1,5 5,8 0,� 10� 17,15 76,6 13,17 100 - -
 �. � x 1,� l Opera N �,18 �,9 0,1 1,� �,1 0,1 1,7 0,0 8� 17,70 5,� 1,�0 111 1.�6� �5�
 �. � x 0,65 l Opera N 1,09 �,8 0,� 1,5 �,8 0,� �,� 0,0 86 17,67 5,� 1,�� 110 1.�5� 7��
 5. � x 1,� l BAS 565F - �,� 0,1 1,� 1,9 0,1 1,9 0,1 8� 17,67 5,9 1,�7 111 1.��8 -
 6. � x 0,65 l BAS 565F - �,7 0,� 1,9 �,5 0,� �,9 0,0 87 17,66 �,7 1,06 108 1.060 -
 7. � x 0,�5 l Opus 

+ 0,�5 l Flexity 1,50 �,6 0,� 1,8 �,5 0,9 �,� 0,� 86 17,66 5,� 1,�8 110 1.�89 698
 9. � x 1,0 l Opus �,00 �,1 0,1 1,� �,1 0,1 1,6 0,1 87 17,75 5,5 1,�7 111 1.�07 5�1
10. � x 0,5 l Opus 1,00 �,� 0,1 1,7 �,1 0,� �,7 0,1 89 17,61 5,0 1,�7 110 1.117 61�
11. � x 0,�5 l Opus 0,50 5,1 0,� �,� �,5 0,5 �,8 0,1 88 17,58 �,1 0,91 107 8�9 5��
LSD 1,2 0,3 0,7 1,0 0,6 0,7 ns 6 0,12 2,3 0,46 3

2002-2007. 22 forsøg
 1. Ubehandlet 0 �,7 0,� �,9 �,5 1,6 7,� - 91 17,�� 77,0 13,43 100 - -
11. � x 0,�5 l Opus 0,50 1,0 0,1 1,7 �,8 0,5 �,8 - 75 17,9� �,0 1,11 108 1.097 781
LSD 1,5 0,2 0,6 1,3 0,5 0,5 - 4 0,11 1,5 0,32 2

1) Skala 0-10, 10 = 100 pct. dækning.
�) Se tekst over forudsætningen for beregningerne.

Tabel 7. Roesorters modtagelighed for blad-
svampe

Sort Meldug  Rust   Ramularia Cercospora

Palace � � � 1
Julietta (RT, NT) � � � 1

RT: Rizomaniatolerant.
NT: Nematodtolerant.
1: Meget lav modtagelighed.
2: Lav modtagelighed.
3: Middel modtagelighed.
4: Høj modtagelighed.
5: Meget høj modtagelighed.
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grebsgraden af rodbrandsvampe er undersøgt. 
Marker med mest smitstof er udvalgt til forsø-
gene. Forsøgene er sået fra �. til �. april.
 Der har kun været meget svage angreb af 
rodbrand i årets forsøg, og der er ikke opnået 
merudbytter for nogen af bejdsningerne.
 De to doser af hymexazol er sammenlignet 
i tre års forsøg. Der har i de fem forsøg været 
lidt mindre rodbrand ved den højeste dosering 
af hymexazol.
 Nederst i tabellen er vist resultaterne fra de 
sidste otte års forsøg. Kombinationen thiram 

+ hymexazol har reduceret angrebet af rod-
brand mest. En nærmere undersøgelse i labo-
ratoriet har vist, at rodbrand i forsøgene hvert 
år hovedsageligt har været forårsaget af Apha-
nomyces og Pythium. Plantetallet er øget til 
samme niveau ved alle behandlingerne. Det 
bedre plantetal har dog ikke givet øget suk-
kerudbytte, fordi der allerede i ubehandlet har 
været et stort plantetal. Angrebene af rodbrand 
har overvejende været svage i forsøgene.

Tabel 8. Bladsvampe – optagningstidspunkter. (R5)

Sukkerroer Behandlingstidspunkt

Optag-
nings-
tids-
punkt

Karakter for angreb på 
optagningstidspunkt1)

Ami-
no-N, 
mg pr. 
100 g 
sukker

Pct. 
sukker 

i rå-
vare

Udbytte og 
merudbytte,

ton pr. ha Fht. 
sukker

Netto, 
kr. 

pr. ha�)
mel-
dug

bede-
rust

Ramu- 
laria rod sukker

2007. 2 forsøg
 1. Ubehandlet - midt aug. 6,8 0,0 0,� 7� 1�,79 58,9 8,71 100 -
 �. Ubehandlet - midt sept. 6,9 0,1 �,7 7� 17,�7 11,5 �,50 100 -
 �. 1 x 0,�5 l Opus beg. angreb midt sept. �,8 0,1 �,1 6� 17,58 1�,0 �,9� 10� �0�
 �. Ubehandlet - midt okt. �,6 0,6 7,� 86 17,69 16,8 �,67 100 -
 5. 1 x 0,�5 l Opus beg. angreb midt okt. �,0 0,� 5,1 8� 18,1� �1,� 5,8� 109 878
 6. � x 0,�5 l Opus beg. angreb + � uger  midt okt. �,0 0,1 �,5 70 18,�� ��,� 6,07 110 9�6
 7. Ubehandlet - midt nov. �,5 �,1 7,5 97 18,1� 18,5 5,�1 100 -
 8. 1 x 0,�5 l Opus beg. angreb midt nov. �,7 1,� 6,8 90 18,60 ��,� 6,58 109 906
 9. � x 0,�5 l Opus beg. angreb + � uger  midt nov. �,6 1,7 5,6 7� 18,89 ��,6 7,0� 11� 1.117
10. � x 0,�5 l Opus beg. angreb + � uger + � uger  midt nov. 1,8 1,1 5,� 80 18,81 ��,5 6,77 110 7��
11. � x 0,�5 l Opus beg. angreb + � uger + � uger + � uger  midt nov. 0,7 0,5 �,� 7� 18,99 ��,1 7,0� 11� 79�
LSD ns 0,8 2,7 ns ns ns ns -

2006-2007. 4 forsøg
 �. Ubehandlet - midt sept. 7,� 0,� �,� 85 16,�0 66,3 10,78 100 -
 �. 1 x 0,�5 l Opus beg. angreb midt sept. 5,� 0,� 1,� 7� 16,�5 1,8 0,�9 10� �59
 �. Ubehandlet - midt okt. �,5 1,� 5,� 98 17,01 7,7 1,8� 100 -
 5. 1 x 0,�5 l Opus beg. angreb midt okt. �,8 0,8 �,� 90 17,�8 8,8 �,�� 10� ��6
 6. � x 0,�5 l Opus beg. angreb + � uger  midt okt. �,9 0,� �,5 85 17,�� 11,8 �,78 108 600
 7. Ubehandlet - midt nov. 1,9 �,0 7,� 107 17,65 8,8 �,�8 100 -
 8. 1 x 0,�5 l Opus beg. angreb midt nov. �,1 1,6 6,9 10� 17,86 1�,� �,�7 106 68�
 9. � x 0,�5 l Opus beg. angreb + � uger  midt nov. 1,5 1,0 5,5 9� 18,09 1�,1 �,61 109 8�5
10. � x 0,�5 l Opus beg. angreb + � uger + � uger  midt nov. 0,9 0,6 �,� 91 18,17 1�,1 �,8� 110 871
LSD 2,3 0,9 1,7 ns ns ns ns -

2005-2007. 6 forsøg
�. Ubehandlet - midt okt. �,� 1,� 5,7 90 17,�5 74,9 13,08 100 -
5. 1 x 0,�5 l Opus beg. angreb midt okt. �,0 0,6 �,� 79 17,7� �,� 0,67 105 515
6. � x 0,�5 l Opus beg. angreb + � uger  midt okt. �,0 0,� �,5 76 17,7� �,� 0,98 108 6�6
7. Ubehandlet - midt nov. 1,8 �,0 7,9 101 17,88 �,7 0,81 100 -
8. 1 x 0,�5 l Opus beg. angreb midt nov. �,0 1,� 7,0 9� 18,19 6,0 1,66 106 56�
9. � x 0,�5 l Opus beg. angreb + � uger  midt nov. 1,� 0,8 5,1 8� 18,�6 7,6 �,10 109 779
LSD 1,7 0,8 1,3 ns ns ns ns -

2002-2007. 12  forsøg
�. Ubehandlet - midt okt. �,8 1,� 6,6 86 17,�� 75,7 13,18 100 -
5. 1 x 0,�5 l Opus beg. angreb midt okt. �,5 0,� 5,� 75 17,76 �,1 0,8� 106 7��
7. Ubehandlet - midt nov. �,7 �,0 8,1 9� 17,7� �,1 0,78 100 -
8. 1 x 0,�5 l Opus beg. angreb midt nov. �,8 1,1 6,9 8� 18,05 5,8 1,5� 105 5�5
LSD ns 0,5 0,9 ns ns ns ns -

1) Skala 0 -10, 10 = 100 pct. dækning.
�) Merudbyttet er beregnet i forhold til ubehandlet ved samme optagningstidspunkt. Se tekst over forudsætningen for beregningerne.
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Thiram anbefales suppleret med bejdsemidlet 
Tachigaren 70 WP, hvis man har erfaring for 
angreb af rodbrand.

Bejdsning mod skadedyr
I tabel 10 ses resultatet af et enkelt forsøg, 
hvor effekten af forskellige bejdsemidler mod 
skadedyr er sammenlignet. Gaucho WS 70 
anvendes i praksis til bejdsning af sukkerroer. 
I �007 har der kun været svage angreb af ska-
dedyr, og der er ikke opnået noget merudbytte 
for bejdsning.
 Nederst i tabellen ses resultater fra tidli-
gere år. De viser, at de nye bejdsemidler er 
på niveau med Gaucho. Mundus og det ikke 
navngivne middel har haft en anelse bedre ef-
fekt på runkelroebiller. Mundus har haft bedre 
langtidseffekt mod bedefluens larve end Gau-
cho. I de tidligere år blev der også bedømt 
angreb af trips i et enkelt forsøg og angreb af 
bedebladlus i to forsøg. Gaucho havde bedre 
effekt mod trips end Mundus. Mod bedeblad-
lus havde Gaucho en længere virkningstid 
end Mundus.

Tabel 9. Bejdsning mod svampe. (R6)

Sukkerroer

1.000 
pl. 

pr. ha 
ved 

frem-
spi-
ring

Pct. 
plan-
ter 

med 
rod- 

brand 
i maj

Pct. 
suk-
ker 
i rå-
vare

Ami-
no-N, 

mg 
pr.

 100 g
suk-
ker

Udbytte og 
merudbytte, 

ton pr. ha Fht. 
for 

suk-
kerrod suk-

ker

2007. 3  forsøg
1. Ubehandlet 9� 1 17,�� 117 88,0 15,13 100
�. 6 g thiram 

+ 18 g hymexazol1) 97 0 17,�1 11� -0,� -0,10 100
�. 6 g thiram1) 100 0 17,�� 116 -0,1 0,00 100
�. 18 g hymexazol1) 99 0 17,�5 116 -1,0 -0,10 99
5. 6 g thiram 

+ 1� g hymexazol1) 100 0 17,�0 1�0 0,5 0,10 101
LSD 4 0 ns ns ns ns ns

2005-2007. 8  forsøg
1. Ubehandlet 9� �,5 16,68 1�0 75,1 12,57 100
�. 6 g thiram 

+ 18 g hymexazol1) 100 0,7 16,67 118 -0,1 0 100
�. 6 g thiram1) 100 �,9 16,6� 1�1 0,1 0 100
�. 18 g hymexazol1) 100 1,1 16,68 119 -0,5 -0,1 99
5. 6 g thiram 

+ 1� g hymexazol1) 101 1,0 16,71 1�0 -0,9 0 100
LSD - ns ns ns ns ns ns

2000-2007. 24  forsøg 17 fs.
1. Ubehandlet 88 5,� 16,69 100 65,6 10,95 100
�. 6 g thiram 

+ 18 g hymexazol1) 97 �,0 16,70 98 0,6 0,11 101
�. 6 g thiram1) 96 �,8 16,69 100 -0,� 0,00 100
�. 18 g hymexazol1) 96 �,7 16,7� 98 -0,5 -0,10 99
LSD 3 1,7 ns ns ns ns ns

1) Gram aktivt stof pr. unit roefrø.

Tabel 10. Bejdsning mod skadedyr. (R7)

Sukkerroer Virksomt stof,   
g pr. unit

1.000 
pl. pr. ha 
ved frem-

spiring

Pct. planter med angreb af
Pct. 

sukker i 
råvare

Amino-
N, 
mg 
pr. 

100 g 
sukker

Udbytte og 
merudbytte,

ton pr. ha Fht. 
for 

sukkerrunkelroebiller bedefluer
rod sukker

ca. 1/5 ca. 1�/5 ca. 10/6 ca. ��/6

2007. 1 forsøg
1. Ubehandlet - 96 1� 17 - - 18,81 �5 88,6 16,67 100
�. Gaucho WS 70 60 g imidacloprid 9� 6 7 - - 18,91 �0 -�,1 -0,�1 98
�. Mundus FS �80 �0 g clothianidin 

8 g b-cyfluthrin 96 � � - - 18,9� �� -�,0 -0,�8 98
�. Cruiser Force �5 g thiametoxam 

6 g tefluthrin 9� 8 7 - - 18,6� �8 -�,1 -0,7� 96
5. Ikke navngivet �0 imidacloprid 

�0 clothianidin 
8 b-cyfluthrin 96 � 8 - - 18,85 �0 -0,7 -0,10 99

LSD ns ns 7 ns ns ns ns ns

2006-2007. 3 forsøg 2 fs. 1 fs.
1. Ubehandlet - 96 11 17 - - 17,78 56 80,1 14,32 100
�. Gaucho WS 70 60 g imidacloprid 9� 6 7 - - 17,78 55 -1,� -0,� 99
�. Mundus FS �80 �0 g clothianidin 

8 g b-cyfluthrin 9� � � - - 17,78 55 -0,8 -0,1� 99
5. Ikke navngivet �0 imidacloprid 

�0 clothianidin 
8 b-cyfluthrin 96 � 8 - - 17,85 56 -0,� -0,0� 100

LSD ns ns ns ns ns

2005-2007. 5 forsøg 2 fs. 1 fs. 2 fs. 2 fs.
1. Ubehandlet - 95 11 17 76 85 18,07 5� 81,7 14,83 100
�. Gaucho WS 70 60 g imidacloprid 95 6 7 � 66 18,0� 5� 0,1 -0,01 100
�. Mundus FS �80 �0 g clothianidin 

8 g b-cyfluthrin 96 � � 0 �� 18,0� 5� 1,1 0,16 101
LSD ns ns ns ns ns ns
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Græsmarksplanter – sorter

Stadig udbyttefremgang i græsmarken

Der er gode muligheder for at sammensætte 
en blanding af højtydende nye, tidlige og mid-
deltidlige sorter af alm. rajgræs, hybrid raj-
græs og rajsvingel til græsmarker med slæt. 
Sorterne er grundigt testet med hensyn til 
kvalitet, når de har deltaget i en to års afprøv-
ning i blanding med hvidkløver og en tre års 
afprøvning i renbestand.
 Blandt de tidlige sorter vil de to nye diplo-
ide sorter af rajgræs Kimber og DP-10 960� 
medføre en fremgang i udbyttet til slæt.
 Blandt de middeltidlige sorter, som anven-
des i blandinger til slæt og til afgræsning, har 
den tetraploide alm. rajgræssort Kentaur haft 
den bedste kombination af et stort udbytte og 
et højt energiindhold. Derudover er den ikke 
særligt modtagelig over for kronrust. Sorterne 
Aviara, Option, AberDart og Pomposo har 
også en god kombination af et stort, stabilt 
udbytte og et højt energiindhold, men Option 
og AberDart kan blive angrebet af kronrust.

Hybrid rajgræssorten Solid er en slættype 
med et udbyttepotentiale og et energiindhold 
på niveau med alm. rajgræs. Sorten har en god 
persistens og er kun moderat modtagelighed 
for kronrust.
 Rajsvingelsorten Lifema er en udpræget 
slættype med et udbyttepotentiale som alm. 
rajgræs, men med et lidt lavere energiindhold. 
Den har som de tidligere afprøvede rajsvin-
gelsorter en særdeles god persistens og er me-
get lidt modtagelig over for kronrust.
 Blandt de sildige sorter af alm. rajgræs, 
som er de typiske afgræsningstyper, har de 
tetraploide sorter Sirius, DP 10- 760� og Am-
brose haft den bedste kombination af en lille 
modtagelighed for kronrust, små mængder 
vraggræs, et stabilt, stort udbytte og energi-
indhold. Der er ikke sket en udbyttefremgang 
blandt de sildige sorter. Se tabel 6.

Tetraploide sorters svaghed
Afprøvningen i �006 og �007 har givet ny vi-
den om tetraploide sorter af alm. rajgræs. På 
en af forsøgslokaliteterne skete der i januar 
�007 et meget hurtigt skift i vejret fra dag-
temperaturer, hvor vækst kunne forekomme, 
til nattefrost med temperaturer ned til -15 gra-
der C. Det har medført hel eller delvis udvin-
tring af de tetraploide sorter af alm. rajgræs. 

3 421

Kender du typen? Det er spørgsmålet, når 
du skal vælge en græsmarksblanding eller 
selv sammensætte din blanding. Den mulig-
hed har du, når en sort er testet i det dan-
ske afprøvningssystem. Nr. 1 har ikke bestået  
prøven i vores klima. Nr. 2, Hykor, rajsvingel 
af strandsvingeltypen. Nr. 3, Felopa eller Pe-
run, rajsvingler af rajgræstypen. Nr. 4, alm. 
rajgræs af slæt- og afgræsningstypen. (Foto: 
Jakob Willas, Plantedirektoratet, Afdeling for 
Sortsafprøvning, Tystofte).

Valg af græssorter til slæt

I prioriteret rækkefølge vælges sorter 
med

• god overvintring,
• stort udbytte af foderenheder,
• god persistens,
• tolerance over for kløver,
• høj fordøjelighed,
• opret vækst,
• god resistens mod kronrust.

Strategi
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Valg af græssorter til  
afgræsning

I prioriteret rækkefølge vælges sorter 
med

• god overvintring,
• stort udbytte af foderenheder,
• høj fordøjelighed,
• begrænset mængde vraggræs,
• god resistens mod kronrust,
•  et højt indhold af sukker i sommer- og 

efterårsperioden,
• god persistens,
• tolerance over for kløver,
• begrænset tendens til stængeldannelse,
•  god dækning af jordoverfladen, dvs. en 

lille mængde enårig rapgræs om efter-
året,

•  moderat vækst om foråret og en relativt 
stor produktion i sommerperioden.

Strategi

Græsmarksplanter – sorter

De tetraploide sorter af hybrid rajgræs og raj-
svingel er næsten ikke blevet skadet af denne 
bratte temperaturændring, og det samme gæl-
der de diploide sorter af alm. rajgræs.

I den danske afprøvning 
testes sorterne også for 
deres afgræsningsegenska-
ber. Foran til højre ses en 
sort, der smager godt. Den 
er afgræsset i bund, så der 
ikke går græs til spilde, 
dvs. ingen “vraggræs”, og 
sorten er også tæt efter af-
græsning. (Foto: Karsten 
A. Nielsen, Landscentret, 
Planteproduktion)
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Græsmarksplanter – arter og blandinger

Nye arter giver nye muligheder

Med et større kendskab til de enkelte arters 
fordele og ulemper er det muligt at sammen-
sætte en blanding til en målrettet grovfoder-
produktion. De nu afsluttede forsøg med nye 
arter og blandinger giver denne mulighed.
 Gennem en lang årrække har de anvendte 
blandinger til græsmarker været domineret af 
alm. rajgræs og hvidkløver og primært været 
målrettet afgræsning. Et ønske om blandinger 
med nye typer, målrettet til slæt, med et stort 
udbytte ved et lavt input af kvælstof, et rime-
ligt højt energiindhold og en større persistens 
(evnen til at producere et stor udbytte det ef-
terfølgende år) er afprøvet gennem de seneste 
år for at øge kendskabet til arter og blandin-
ger.

Græsser

Alm. rajgræs er kendt for:
–  et stort udbytte, et højt energiindhold, et 

middelhøjt til højt indhold af sukker, ten-
dens til stængeldannelse og moderat persi-
stens.

De nye arter vil i forhold til almindelig raj-
græs blive kendt for:

Hybrid rajgræs 
–  et meget stort udbytte i første og eventu-

elt andet brugsår, et højt energiindhold, et 
middel indhold af sukker, en stor tendens til 
stængeldannelse, en opret vækstform og en 
meget moderat persistens. Arten kan være 
opslidt efter andet brugsår.

Rajsvingel af rajgræstypen
–  meget tidlig vækst, et stort udbytte i første 

brugsår og et meget stort udbytte i de ef-
terfølgende brugsår, et lidt lavere indhold 
af energi og sukker, især i anden og tredje 
slæt, hvor tendensen til stængeldannelse er 
stor, en opret vækstform og en god persi-
stens, dog ikke på humusrige arealer. For-
tørrer hurtigt.

Rajsvingel af strandsvingeltypen 
–  en meget tidlig vækst, et meget stort udbyt-

te i første og efterfølgende brugsår, meget 
lavt til lavt indhold af energi og sukker, kun 
stængeldannelse i første slæt, bladene er 
brede, stive og delvis oprette, ekstremt stor 
persistens, også på arealer med længere tids 
oversvømmelse i vinterperioden. Fortørrer 
meget hurtigt.

Bælgplanter

Hvidkløver 
–  moderat vækst i foråret, middelstort ud-

bytte, et højt energiindhold, dog ikke hvis 
den blomstrer, moderat evne til at opsamle 
kvælstof, god persistens.

Rødkløver 
–  tidlig forårsvækst, meget stort udbytte i 

første og andet brugsår, et energiindhold på 
niveau med eller lidt lavere end hvidkløver, 
meget stor evne til at opsamle kvælstof, 
moderat persistens, kan være vanskelig at 
fortørre ved første slæt.

Lucerne
–  tidlig forårsvækst, stort udbytte af pro-

tein og tørstof, hvor vandforsyningen er 
tilstrækkelig, et lavt indhold af energi og 
sukker, god evne til at opsamle kvælstof 
og god persistens i to til tre år. Kræver god 
kornjord eller vanding.

Arternes forskellige egenskaber bliver kom-
bineret i ”De Anbefalede græsblandinger” til 
græsmarker. Se tabel 8. Blanding �6 er en ny 
blanding, hvor de gode egenskaber fra alm. 
rajgræs er kombineret med den gode persi-
stens fra rajsvingel og hvidkløver.
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Græsmarksplanter – udlægsmetoder

Så tidligt og pak jorden godt 

Man skal sikre en god etablering af kløver-
græs, uanset om man vælger at etablere sit 
nye udlæg med eller uden dæksæd. Efter støt-
ten under enkeltbetalingsordningen er blevet 
afkoblet, er der ikke længere et økonomisk 
incitament til at anvende dæksæd.
 Andre faktorer kan være afgørende for, om 
der skal vælges dæksæd ved etablering af klø-
vergræs, for eksempel:

Ved udlæg i sensommeren og efteråret
•	 	hvor det kan være vanskelig at lave et godt 

såbed på meget svær lerjord,
•	 	ved sen etablering i den sidste halvdel i 

august og først i september,
•	 	for at give en bedre beskyttelse mod jord-

fygning og mod tidlig frost.   

Ved udlæg om foråret
•	 	hvor jorden ikke er rimeligt dyrkningssik-

ker, dvs. hvor jorden ikke har god vandhol-
dende evne, eller der er markvanding,

•	 	for at give en bedre beskyttelse mod jord-
fygning,

•	 	hvor der i foderrationen ønskes et struktur-
rigt foder med et relativt lavt energiindhold 
som i helsæd.

Anbefalinger for udlæg af 
kløvergræs i august til september

•  Der satses på en tidlig etablering af 
kløvergræs uden dæksæd i den første 
halvdel af august.

•  Tidlig såning sikrer et stort udbytte og 
en god etablering af kløver.

•  Fremskynd høsten af korn og fjern hal-
men straks, når der skal etableres klø-
vergræs efter korn.

•  Såbedet skal være kompakt og meget 
jævnt - det øger fremspiringshastighe-
den. 

•  Pløjning før såning giver normalt den 
bedste etablering af kløvergræs og 
mindst risiko for fremspiring af spild-
korn.

•  Pløjning, harvning, pakning af jorden 
og såning af udlæg skal ske inden for 
få timer, så jorden ikke tørrer ud.

•  Vinterhvede er den bedste af vinter-
sædsarterne, hvis der skal anvendes 
dæksæd.

•  Efterårsudlæg af kløvergræs er en usik-
ker metode på jord med et stort indhold 
af humus.

Strategi

Anbefalinger for udlæg af kløver-
græs uden dæksæd om foråret

•	 Så tidligt.

•	 	Såbedet skal være kompakt og meget 
jævnt - det øger fremspiringshastighe-
den.

•	 	Nedfæld gylle før pløjning eller ned-
harv gylle efter pløjning, så der er 
kvælstof til stede.

•	 	Suppler med handelsgødning op til 70 
til 80 kg kvælstof pr. ha inklusive virk-
somt kvælstof i husdyrgødning. 

•	 	Større kvælstofmængder reducerer be-
standen af kløver for meget.

•	 	Ukrudtsbekæmpelse udføres tidligt, 
hvis der er meget kamille, hvidmelet 
gåsefod og agersennep, som bliver træ-
agtige før første slæt.

Strategi
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Sortsforsøg
Til bestemmelse af træstofindhold, protein-
indhold og foderværdi i græs og grønne af-
grøder anvendes NIR-metoden (Nær Infrarød 
Refleksion). Fordøjelighedskoefficienten FK 
organisk stof er kalibreret efter in vitro meto-
den og korrigeret til in vivo.
 AAT er forkortelsen for aminosyrer absor-
beret i tarmen.
 PBV er forkortelsen for proteinbalancen i 
vommen.
 NDF er forkortelsen af Neutral Detergent 
Fiber. Det er udtryk for mængden af celle-
vægskulhydraterne hemicellulose, cellulose 
og lignin.
 iNDF er ufordøjelige cellevægge, og gram 
iNDF pr. kg NDF er et udtryk for kvaliteten af 
cellevæggene.
 FK NDF er fordøjeligheden af NDF og har 
stor betydning for køernes foderoptagelse og 
mælkeydelse.
 Sortsafprøvningen af græsmarksplanter er 
koordineret mellem den lovbestemte værdiaf-
prøvning og landsforsøgene. I �00� blev afta-
len ændret og gennemføres nu således:
–  Der gennemføres to slætforsøg i regi af 

Plantedirektoratet.
–  Afgræsningsforsøgene i de landøkonomi-

ske foreninger gennemføres fortsat på tre 
lokaliteter, men metoden er ændret til slæt-
forsøg med observationsarealer. Disse for-
søg benævnes fortsat afgræsningsforsøg.

Den afgørende forskel mellem afgræsnings-
forsøg og slætforsøg er:

Afgræsningsforsøg
–  Sorterne af græs afprøves i blanding med 

hvidkløver, dvs. som de anvendes i prak-
sis.

–  Afprøvning sker ved et lavt kvælstofni-
veau.

–  Malkekøer afgræsser observationsparcel-
lerne, så sorternes egnethed til afgræsning 
kan bedømmes. 

Slætforsøg
–  Udbyttemålingerne foretages på arealer, 

hvor der ikke har været husdyr eller er til-

ført husdyrgødning gennem en længere pe-
riode. Der tilføres kvælstof efter Plantedi-
rektoratets normer.

–  Græsserne dyrkes i renbestand uden kløver. 
Bortset fra hvidkløver er måleblandingen 
sammensat af de samme sorter og efter de 
samme retningslinier som i afgræsningsfor-
søgene.

Måleblandingerne er på vægtbasis sammen-
sat af 60 procent tetraploide og �0 procent di-
ploide græsfrø. Sorterne i måleblandingerne 
fremgår af tabellernes fodnoter.
 I måleblandingen og de afprøvede sorter er 
der iblandet � kg hvidkløver pr. ha af hver af 
sorterne Milo og Rivendel.
 For græs er udsædsmængden af diploide 
sorter �0 kg og af tetraploide sorter �5 kg pr. 
ha.

Sorter af alm. rajgræs, hybrid raj-
græs, rajsvingel og engsvingel, andet 
brugsår

Afgræsningsforsøg 
Afgræsningsforsøgene i �007 er gennemført 
på JB 1, � og �. Forsøget på JB 1 er vandet 
med 90 mm. Forsøgene på JB � og � er uvan-
det.
  Der er i gennemsnit af forsøgene kun tilført 
191 kg kvælstof pr. ha i handelsgødning og 
gylle. De to sorter af engsvingel, som deltager 
i afprøvningen, er udsået uden kløver og er 
tilført kvælstof efter Plantedirektoratets nor-
mer. To forsøg er gennemført med fire slæt 
og et forsøg med fem slæt. Udbytteniveauet i 
forsøgene i �007 har været meget tilfredsstil-
lende ensartet og højt på de tre forsøgssteder. 
Der er i gennemsnit høstet 9.�90 og 10.0�0 
foderenheder pr. ha i henholdsvis den middel-
tidlige og den sildige måleblanding, hvilket 
er cirka 10 procent mere end udbyttet i første 
brugsår. Se tabel 1.
 I den middeltidlige gruppe er sukkerindhol-
det højest i hybridrajgræssorten AberEcho. Af 
rajsvingelsorterne har sorten Prior det lave-
ste indhold af sukker, og det absolut laveste 
indhold er målt i engsvingelsorterne Laura og 
Liherold. Sukkerindholdet i græsset har stor 
betydning for dyrenes ædelyst.
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Det største udbytte af afgrødeenheder er hø-
stet i sorterne Achilles og Perseus, der er raj-
svingler.
 Den nye NorFor parameter, gram iNDF pr. 
kg NDF, er et udtryk for kvaliteten af celle-
vægge. Er mængden høj, er det et udtryk for, 
at en stor andel af cellevæggene er ufordøje-
lige.
 Hybrid rajgræssorterne DP �0-�565 og 
AberEcho samt rajsvingelsorterne Achilles 
og Lofa har som gennemsnit igennem vækst-
perioden haft den dårligste kvalitet af celle-
vægge.
 I den sildige gruppe deltager der kun én sort 
af alm. rajgræs i afprøvningen.
 I tabel � ses en oversigt over sorternes 
egenskaber til afgræsning.
 Vintrene �006 og �007 har været meget mil-
de, og sorternes evne til at overvintre er ikke 
blevet testet særligt hårdt. Alle sorter har haft 
en tilfredsstillende overvintring. De laveste 
karakterer er givet til sorterne af engsvingel.
 Andelen af hvidkløver er bedømt med øjet 
og er lav, men dog på et acceptabelt niveau.

Ved dyrkning af kløvergræsblandinger er det 
et stort problem, hvis græsset ikke kan holde 
sig opret til slæt. De højeste karakterer for op-
rethed er givet til sorterne af hybrid rajgræs 
og rajsvingel, dog ikke rajsvingelsorten Prior. 
Der er en artskrydsning mellem alm. rajgræs 
og engsvingel. De øvrige rajsvingler er arts-
krydsninger mellem ital. rajgræs og engsvin-
gel. Den laveste karakter er givet til sorterne 
af engsvingel og viser, at de ikke egner sig til 
slæt.
 Stængeldannelse er en uønsket egenskab i 
afgræsningsgræs. Stængeldannelse er afhæn-
gig af sorten, management og klima. Sorterne 
er bedømt efter afgræsning forud for tredje 
slæt. I �007 har stængeldannelsen været me-
get lille i sommerperioden.
 Karakteren for vraggræs samt mængden af 
vraggræs er et udtryk for sortens egnethed til 
afgræsning, idet vraggræs stort set må betrag-
tes som tab. Mængden af vraggræs bedømmes 
før tredje og fjerde slæt. Der er kun mindre for-
skelle mellem sorterne, der alle er blevet godt 
afgræsset. Af de afprøvede sorter har hybrid 

Tabel 1. Afgræsningsforsøg med sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og engsvin-
gel, andet brugsår. (S1, S2)

Sort Art Ploi-
di1)

Kar. 
for 

over-
vint-
ring

Tør-
stof,
 pct.

Pct. af tørstof

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

a.e.

iNDF,
 g pr. 

kg
 NDF

NELp 
�0 MJ 
pr. kg 

ts

Udb. 
og 

mer-
udb. 
pr. 

ha af 
NELp 
�0 GJ

Fht. 
for 
ud-

bytte 
af GJ

2007. 3 forsøg middeltidlige sorter
Måleblanding�) alm. rajgræs D/T 9 18,1 1�,7 16,5 ��,� 76,� 1,1� 107,4 93,9 100 1�� 6,6� 71,3 100
DP 10-9688 alm. rajgræs D 10 19,6 1�,7 16,� �5,5 7�,7 1,18 �,1 -0,� 100 1�1 6,50 0,� 101
DP �0-�565 hybrid rajgræs T 9 18,� 1�,5 17,� �5,� 7�,8 1,17 8,9 5,1 105 15� 6,51 �,� 106
Limbos alm. rajgræs T 10 17,9 1�,� 16,� ��,5 76,5 1,1� -�,0 -�,� 98 1�9 6,67 -1,7 98
AberEcho hybrid rajgræs T 10 18,9 1�,� �0,8 ��,1 75,� 1,1� �,6 �,9 10� 15� 6,58 �,� 10�
Prior rajsvingel T 9 17,5 15,7 1�,� ��,7 75,� 1,15 0,5 0,1 100 1�9 6,59 -0,� 100
Achilles rajsvingel T 10 18,9 1�,� 16,6 �8,9 7�,� 1,�0 ��,� 1�,� 115 1�8 6,�5 1�,9 118
Perseus rajsvingel T 10 18,6 1�,1 17,8 �6,1 7�,8 1,18 16,5 11,� 11� 1�7 6,50 9,� 11�
Lofa rajsvingel T 9 17,8 1�,1 17,1 �5,1 7�,7 1,17 8,9 5,� 106 150 6,50 �,� 106
Laura engsvingel - 8 19,9 16,1 10,9 50,0 7�,� 1,19 1�,� 7,0 107 1�0 6,�7 5,� 108
Liherold engsvingel - 8 19,9 16,� 8,9 5�,0 7�,� 1,�� 9,5 1,8 10� 105 6,�6 1,8 10�
LSD ns ns ns ns

2007. 3 forsøg sildige sorter
Måleblanding�) alm. rajgræs D/T 9 17,� 15,5 15,8 ��,� 76,7 1,1� 113,9 100,4 100 11� 6,67 76,0 100
DP 10-959� alm. rajgræs D 9 18,1 15,6 1�,8 �5,5 75,6 1,16 -8,1 -9,� 91 1�9 6,56 -6,5 9�
LSD 3,4 2,3 0,03 2,2

1) D = diploid, T = tetraploid.
�) Calibra, Aubisque, Mikado og Mongita.
�) Tivoli, Sameba, Montando og Sirius.
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rajgræssorten AberEcho det højeste indhold af 
sukker og er bedømt til at have den mindste 
mængde vraggræs, hvilket den høstede vare 
også har vist. Den største mængde af vraggræs 
er høstet i de to sorter af sildig alm. rajgræs.
 Kraftige angreb af kronrust i alm. rajgræs 
nedsætter dyrenes ædelyst væsentligt. I �007 
har der ikke været væsentlige angreb i efter-
året.
 Ved vækstperiodens ophør bedømmes 
græssets slidstyrke og opformeringen af en-
årig rapgræs. Efter andet brugsår er der ingen 
betydende forskelle på karakterer for slidstyr-
ke. Mængden af enårig rapgræs er et indirekte 
udtryk for, hvor godt en sort dækker jorden og 
dermed udkonkurrerer det uønskede rapgræs. 
I sorterne af engsvingel og rajgræssorten DP 
10-9688 er der registreret det laveste antal 
planter af enårig rapgræs.

Slætforsøg
Slætforsøgene er gennemført på to lokaliteter 
på JB � og 7 og vandet med �5 mm i gen-
nemsnit.

Alle forsøgene er gennemført på arealer uden 
tilførsel af husdyrgødning gennem mange år. 
Der er i gennemsnit af forsøgene tilført cirka 
��9 kg kvælstof pr. ha i handelsgødning.
 Den �6. januar �007 skete der et meget 
hurtigt skift i vejret fra relativt høje dagtem-
peraturer, hvor vækst kunne forekomme, til 
nattefrost med temperaturer ned til -15 grader 
C på Tystofte Forsøgsstation, som herefter 
benævnes lokalitet nr. 1. Det har medført, at 
en del af de tetraploide sorter helt eller delvis 
er udvintret. Da frømængden i måleblandin-
gerne indeholder cirka 60 procent tetraploide 
frø, er målegrundlaget også ændret på lokali-
tet nr. 1. Derfor vises årets resultat ikke i en 
samlet fremstilling, men som to enkeltforsøg. 
Med hensyn til sorternes indhold af nærings-
stoffer henvises til tidlige års forsøg eller af-
græsningsforsøgene.

Sorter i andet brugsår
Et forsøg er gennemført med fire slæt og et 
forsøg med fem slæt. Udbytteniveauet har 
været meget højt på begge lokaliteter. I må-

Tabel 2. Afgræsningsforsøg med sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og engsvin-
gel, andet brugsår

Sort Art Ploidi1)

Karakter for�) Udb. 
og mer-

udb. 
vrag-
græs, 
hkg 

tørstof 
pr. ha

Kron-
rust, 
pct. 

dæk-
ning6) 

Græshøjde, cm7)

Enårig 
rap-

græs, 
pl. pr. 

m�

over-
vintring

klø-
ver�)

opret-
hed�)

stæn-
geldan-
nelse5)

slid-
styrke6)

vrag-
græs
før �. 
slæt

vrag-
græs
før �. 
slæt

v. �. 
slæt

v. �. 
slæt

2006. 3 forsøg middeltidlige sorter 2 fs. 2 fs. 1 fs. 1 fs. 2 fs. 1 fs. 1 fs. 2 fs. 2 fs.
Måleblanding8) alm. rajgræs D/T 9 � 6 0 8 � � 4,9 0,� 6 7 �1
DP 10-9688 alm. rajgræs D 10 � 8 0 7 � � �,1 0,� 6 8 �5
DP �0-�565 hybrid rajgræs T 9 � 9 1 8 � � -0,9 0,� 6 7 �9
Limbos alm. rajgræs T 10 � 7 1 8 1 � 1,8 0,� 5 7 �5
AberEcho hybrid rajgræs T 10 � 10 0 7 1 � -�,1 0,� 6 7 �8
Prior rajsvingel T 9 5 7 1 7 � � -�,� 0,5 6 7 �0
Achilles rajsvingel T 10 � 10 � 7 � � 1,6 0 5 7 ��
Perseus rajsvingel T 10 � 10 � 8 � � 0,8 0 6 7 �0
Lofa rajsvingel T 9 � 10 � 7 � � 0,� 0,� 6 7 �9
Laura engsvingel - 8 � 5 0 8 1 � 1,9 0 6 7 18
Liherold engsvingel - 8 1 5 0 8 1 � �,� 0 5 7 16

2006. 3 forsøg sildige sorter 2 fs. 2 fs. 1 fs. 2 fs. 2 fs. 1 fs. 2 fs. 1 fs. 2 fs. 2 fs.
Måleblanding9) alm. rajgræs D/T 9 � 6 0 10 1 6 8,7 0,05 5 7 �0
DP 10-959� alm. rajgræs D 9 � 6 0 10 � 6 -0,5 0,05 5 7 17

1) D = diploid, T = tetraploid.
�) Karakter 0-10, 10 = god overvintring, 100 pct. dækning af kløver, mest opret, kraftig stængeldannelse, størst slidstyrke og mest vraggræs.
�) Gennemsnit af  anden og tredje slæt.
�) Ved tredje slæt.
5) Ved tredje slæt.
6) I september/oktober ved fjerde slæt.
7) Målt med plademåler.
8) Calibra, Aubisque, Mikado, Mongita.
9) Tivoli, Montando, Sameba, Sirius.
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leblandingen er der høstet henholdsvis 11.�70 
og 1�.�00 foderenheder pr. ha på lokalitet nr. 
1 og på nr. �.
 Blandt de tetraploide sorter på lokalitet nr. 
1 er det kun rajsvingelsorterne Prior, Achilles 
og Perseus, der har givet større udbytte end 
måleblandingen. På lokalitet nr. � har ingen 
af de prøvede sorter givet større udbytte end 
måleblandingen, og de to rajsvingelsorter 
Prior og Lofa samt engsvingelsorterne Laura 
og Liherold har givet et væsentligt mindre ud-
bytte.
 Sorterne afprøves i et tredje brugsår i 
�008.

Sorter i tredje brugsår
Sorterne Solid og Lifema er meget tidlige og 
er ved første slæt høstet cirka syv dage før de 
øvrige sorter. I de øvrige slæt er alle sorterne 
høstet samtidig.
 Udbyttetniveauet er henholdsvis �.��0, 
1.760 og �.570 foderenheder pr. ha lavere i 
den tidlige, middeltidlige og sildige måleblan-
ding på lokalitet nr. 1 end på lokalitet nr. �.
 I den tidlige gruppe er det største udbytte af 
foderenheder høstet i sorten DP 10-960�.
 Den tetraploide rajgræssort Pinero er ud-
vintret fuldstændig på lokalitet nr. 1.

I den middeltidlige gruppe har der deltaget ni 
sorter af alm. rajgræs, en hybrid rajgræs og en 
rajsvingel.
 På begge lokaliteter har de diploide rajgræs-
sorter AberDart og Option og de tetraploide 
sorter Aviara og Kentaur givet større udbytte 
end måleblandingen. Det samme gælder de 
tetraploide sorter Solid og Lifema, der er en 
hybrid rajgræs og en rajsvingel.
 I den sildige gruppe deltager der kun sorter 
af alm. rajgræs. På lokalitet nr. 1 har alle de 
tetraploide sorter givet et meget mindre ud-
bytte end de diploide sorter. På lokalitet nr. � 
er det omvendt. Her har de tetraploide sorter 
givet det største udbytte, og måleblandingen 
har givet et meget stort udbytte på 11.100 
foderenheder pr. ha. Resultatet er ikke signi-
fikant. Dette års udbytteresultater fremgår af 
tabel �.
 Sorterne er hermed færdigafprøvet.
 I tabel 5 og 6 ses en samlet oversigt over 
sorternes udbytte og energiindhold samt de-
res afgræsningsegenskaber med hensyn til 
mængden af vraggræs og modtagelighed for 
kronrust for det antal år, sorterne har delta-
get.

Tabel 3. Slætforsøg med sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og engsvingel, an-
det brugsår. (S3)

Sort Art Ploidi1)

Kg 
tørstof 

pr.
 FE

Udb.
og 

mer-
udb. 

pr. ha, 
a.e.

Fht.
for
 a.e.

NorFor

Kg 
tørstof 

pr.
 FE

Udb.
og 

mer-
udb. 

pr. ha, 
a.e.

Fht.
for
a.e.

NorFor

NELp 
�0 
MJ 

pr. kg 
ts

Udb.
og 

mer-
udb. 
pr. ha 

af 
NELp 
�0 GJ

Fht. 
for 
ud-

bytte 
af GJ

NELp 
�0 
MJ 

pr. kg 
ts

Udb.
og 

mer-
udb. 
pr. ha 

af 
NELp 
�0 GJ

Fht. 
for 
ud-

bytte 
af GJ

Lokalitet 12) 2
2007. Middeltidlige sorter
Måleblanding�) alm. rajgræs D/T 1,�0 113,7 100 6,�7 88,0 100 1,18 142,0 100 6,5� 109,6 100
DP 10-9688 alm. rajgræs D 1,�1 1,0 101 6,�9 0,9 101 1,�5 -1,7 99 6,�� 1,� 101
DP �0-�565 hybrid rajgræs T 1,�8 -1,� 99 6,16 1,1 101 1,�1 -6,0 96 6,�6 -�,� 97
Limbos alm. rajgræs T 1,�1 -7,9 9� 6,�� -5,6 9� 1,�0 -1�,6 90 6,15 -8,1 9�
AberEcho hybrid rajgræs T 1,�� -1�,� 89 6,�9 -10,1 89 1,�6 -�,7 97 6,�� -1,� 99
Prior rajsvingel T 1,�� �,0 10� 6,�� �,6 105 1,�0 -19,7 86 6,�6 -1�,8 86
Achilles rajsvingel T 1,�� 11,6 110 6,0� 1�,� 115 1,�� -1,0 99 6,1� �,5 10�
Perseus rajsvingel T 1,�9 8,5 107 6,1� 9,� 110 1,�� -11,1 9� 6,11 -�,7 97
Lofa rajsvingel T 1,�9 -9,� 9� 6,1� -5,� 9� 1,�� -��,8 8� 6,06 -1�,8 87
Laura engsvingel - 1,�� 1,9 10� 6,07 5,6 106 1,�5 -�5,8 8� 6,0� -15,� 86
Liherold engsvingel - 1,�5 0,� 100 6,06 5,1 106 1,�7 -��,0 8� 5,98 -1�,7 88

1) D = diploid, T = tetraploid.
�) Lokalitet med svære udvintringsskader i tetraploide typer af rajgræsser inkl. måleblandingen.
�) Calibra, Aubisque, Mikado og Mongita.
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Dyrkningsforsøg
Arter af græsmarksplanter til slæt
I de seneste år har græsmarksdriften ændret 
sig fra afgræsning til et system med fire til 
fem slæt årligt. Derfor er der fokus på nye 
græsarter og rød- og hvidkløver til slæt.
 I foråret �005 blev der anlagt tre to-fakto-
rielle forsøg med fire græsarter i renbestand 
og i blanding med hvid- eller rødkløver. To 
af forsøgene er gennemført på JB 1 og �, og 
forsøget på JB 1 er vandet med 90 mm. Et 
forsøg, anlagt på JB 11, er uvandet.

I �007 er græsset i renbestand tilført �50 kg 
kvælstof pr. ha, og kløvergræsset er tilført �50 
kg kvælstof pr. ha, hvilket er tæt på Plantedi-
rektoratets kvælstofnormer. Rajsvingelsorten 
Hykor er meget tidlig og er ved første slæt 
høstet cirka ti dage før de øvrige sorter og ved 
anden slæt cirka tre dage tidligere. I de øvrige 
slæt er alle sorter høstet samtidig. Udbyttet er 
tilfredsstillende højt. Se tabel 7.
 Overvintringen af de forskellige græsarter 
har været meget påvirket af, hvilken græs-
marksbælgplante græsarten har været dyrket 
sammen med.

Tabel 4. Slætforsøg med sorter af alm. rajgræs og hybrid rajgræs, tredje brugsår. (S4, S5, S6)

Sort Art Ploidi1)
Kg 

tørstof 
pr. FE

Udb. 
og mer-
udb. pr. 

ha

Fht.
for a.e.

NorFor

Kg 
tørstof 
pr. FE

Udb. 
og mer-
udb. pr. 

ha

Fht.
for a.e.

NorFor

a.e.

NELp 
�0 MJ 
pr. kg

ts

Udb. 
og mer-
udb. pr. 

ha af 
NELp 
�0 GJ

Fht. 
for 
ud-

bytte 
af GJ

a.e.

NELp 
�0 MJ 
pr. kg

ts

Udb. 
og mer-
udb. pr. 

ha af 
NELp 
�0 GJ

Fht. 
for 
ud-

bytte 
af GJ

Lokalitet 12) 2
2007. Tidlige sorter
Måleblanding�) alm. rajgræs D/T 1,� 57,9 100 6,5� 43,5 100 1,�1 80,2 100 6,1� 64,4 100
Pionero alm. rajgræs T - - - - - - 1,�8 1,6 105 6,�1 0,7 101
DP 10-960� alm. rajgræs D 1,� �1,� 15� 6,�9 ��,� 156 1,�8 6,� 108 6,�� �,9 108
Kimber alm. rajgræs D 1,� ��,5 1�� 6,�9 19,1 1�� 1,�1 �,9 106 6,15 �,� 107

2007. Middeltidlige sorter
Måleblanding�) alm. rajgræs D/T 1,� 81,7 100 6,51 62,3 100 1,�� 99,3 100 6,�6 78,4 100
Leia alm. rajgræs T 1,� -8,9 89 6,5� -7,� 88 1,�6 -1,� 99 6,�8 -1,0 99
Pedro alm. rajgræs D 1,� 8,5 110 6,�� 7,1 111 1,�6 -5,� 95 6,�8 -�,0 95
Foresto alm. rajgræs D 1,� 11,� 11� 6,�� 9,� 115 1,�� -�,1 98 6,�5 -1,7 98
Pomposo alm. rajgræs T 1,� -1�,� 85 6,�� -9,5 85 1,�� �,0 10� 6,�8 1,7 10�
AberDart alm. rajgræs D 1,� �0,5 1�5 6,�5 16,� 1�6 1,�� 0,5 101 6,�� -0,� 99
Option alm. rajgræs D 1,� 8,9 111 6,�� 7,� 11� 1,�� �,� 10� 6,�9 1,� 10�
Sibasa alm. rajgræs D 1,� 18,9 1�� 6,�� 16,1 1�6 1,�6 -�,1 98 6,�1 -1,� 98
Aviara alm. rajgræs T 1,� �,0 105 6,�� �,5 106 1,�� �,8 10� 6,�7 �,9 10�
Kentaur alm. rajgræs T 1,� 7,7 109 6,�7 6,� 110 1,�5 9,� 109 6,�5 7,5 110
Solid hybrid rajgræs T 1,� 6,6 108 6,�7 �,8 108 1,�7 �,5 10� 6,�5 �,5 10�
Lifema rajsvingel T 1,� �7,6 1�� 6,�� ��,7 1�8 1,�6 6,6 107 6,01 8,� 111

�007. Sildige sorter
Måleblanding5) alm. rajgræs D/T 1,1 75,4 100 6,68 56,4 100 1,�5 111,1 100 6,�6 87,9 100
Vincent alm. rajgræs D 1,� 9,9 11� 6,58 8,� 115 1,�5 -9,7 91 6,�� -7,� 9�
Sirius alm. rajgræs T 1,1 -9,8 87 6,60 -7,� 87 1,�5 -�,� 97 6,�� -�,6 98
Dibook alm. rajgræs D 1,� 16,� 1�� 6,5� 1�,6 1�� 1,�� -6,� 9� 6,�0 -5,� 95
DP 10-760� alm. rajgræs T 1,1 -1�,5 8� 6,61 -9,� 8� 1,�� -0,5 100 6,�0 -0,8 99
Soriento alm. rajgræs D 1,� 18,0 1�� 6,60 1�,� 1�5 1,�5 -5,7 95 6,�6 -�,� 96
Pastour alm. rajgræs D 1,� 15,8 1�1 6,5� 1�,0 1�� 1,�5 -10,� 91 6,�5 -8,1 9�
Austurion alm. rajgræs D 1,� ��,0 1�9 6,5� 18,� 1�� 1,�7 -6,6 9� 6,�9 -�,� 96
Ambrose alm. rajgræs T 1,1 -�1,� 7� 6,70 -16,6 71 1,�5 -�,� 97 6,�5 -�,5 98

1) D = diploid, T = tetraploid.
�) Lokalitet med svære udvintringsskader i tetraploide typer af rajgræsser inkl. måleblandingen.
�) Tetramax, Triton, Pimpernel, Sambin.
�) Calibra, Aubisque, Mikado, Mongita.
5) Tivoli, Montando, Sameba, Sirius.
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Rajsvingelsorten Hykor (af strandsvingelty-
pen) har overvintret tilfredsstillende i renbe-
stand og i blanding med hvid- og rødkløver.
 Rajsvingelsorten Perun (af rajgræstypen) 
har overvintret tilfredsstillende i renbestand, 
men overvintringen har været påvirket i ne-
gativ retning ved blanding med hvidkløver og 
yderligere ved blanding med rødkløver.
 Rajgræssorten Mikado og hybridrajgræs-
sorten Storm har haft en dårligere overvintring 
end rajsvinglerne i renbestand og i blanding 
med hvidkløver. I blanding med rødkløver 
har rajsvingel af rajgræstypen, hybrid rajgræs 
og især rajgræs haft en meget dårlig overvin-
tring.
 Den dårlige overvintring af græsserne i 
blanding med rødkløver skyldes ikke frost 
og sne, men tilskrives, at græsser og især raj-
græsser har svært ved at overvintre, hvis der 
er meget kvælstof til rådighed i jordpuljen ved 
vækstperiodens afslutning. Er der tilstrække-
ligt med kvælstof i jordpuljen og relativt høje 

temperaturer som i efterårs- og vinterperioden 
i �007, kan produktionen i græs og især raj-
græs forsætte (mørkevækst). Rødkløver har 
netop den egenskab, at den kan opsamle mere 
kvælstof end hvidkløver og dermed stille en 
større mængde kvælstof til rådighed i jordpul-
jen.
 Rajsvingelsorten Hykor har på trods af det 
lidt tidlige høsttidspunkt i første slæt haft et 
markant lavere indhold af sukker samt mindre 
fordøjelighed af NDF (FK NDF) og organisk 
stof (FK organisk stof). Det har medført, at 
der er medgået cirka 0,15 kg tørstof mere pr. 
foderenhed end i rajgræs. På trods af sortens 
lave energiindhold er det Hykor, der har givet 
det største merudbytte af foderenheder, både i 
renbestand og i blanding med hvidkløver.
 Rajsvingelsorten Perun har i renbestand en 
væsentligt lavere fordøjelighed end rajgræs, 
men denne forskel i fordøjelighed begrænses 
meget ved dyrkning i blanding med en af klø-
verarterne.

Tabel 5. Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og rajsvingel, 2006 og 2007

Sort Art Ploi-
di1)

Fht. for a.e. pr. ha

Pct. 
dæk-
ning
med 
kron-
rust�)

Udb. 
og 

mer-
udb.

 i vrag-
græs,
hkg ts
pr. ha�)

Kg tørstof pr. FE

1. 
brugs-

år 
�006

�. 
brugs-

år 
�007

1. 
brugs-

år 
�006

�. 
brugs-

år 
�007

1. 
brugs-

år 
�006

�. 
brugs-

år 
�007

1. 
brugs-

år 
�006

�. 
brugs-

år 
�007

Afgræsnings-
forsøg, 

hvidkløver-
græs

Slætforsøg, 
rent græs

Afgræsnings-
forsøg, 

hvidkløver-
græs

Slætforsøg, 
rent græs

Antal forsøg 3 3 2 14) 1 3 2 3 3 2 1 1
Middeltidlige sorter
Måleblanding5) alm. rajgræs D/T 8�,6 9�,9 11�,0 11�,7 1��,0 - - - - - -
Måleblanding, fht. alm. rajgræs D/T 100 100 100 100 100 � 3,6 1,16 1,1� 1,�5 1,�0 1,18
DP 10-9688 alm. rajgræs D 100 100 100 101 99 � 0,5 1,17 1,18 1,�5 1,�1 1,�5
DP �0-�565 hybrid rajgræs T 10� 105 101 99 96 � -1,� 1,18 1,17 1,�1 1,�8 1,�1
Limbos alm. rajgræs T 100 98 99 9� 90 � 0,5 1,1� 1,1� 1,�� 1,�1 1,�0
AberEcho hybrid rajgræs T 106 10� 106 89 97 � -�,0 1,16 1,1� 1,�1 1,�� 1,�6
Prior rajsvingel T 96 100 9� 10� 86 � -1,1 1,1� 1,15 1,�6 1,�� 1,�0
Achilles rajsvingel T 10� 115 101 110 99 � -0,8 1,�1 1,�0 1,�� 1,�� 1,��
Perseus rajsvingel T 10� 11� 10� 107 9� � -1,1 1,�0 1,18 1,�0 1,�9 1,��
Lofa rajsvingel T 97 106 96 9� 8� � -1,1 1,16 1,17 1,�6 1,�9 1,��
Laura engsvingel - 10� 107 8� 10� 8� � �,8 1,18 1,19 1,�8 1,�� 1,�5
Liherold engsvingel - 101 10� 8� 100 8� � �,5 1,�0 1,�� 1,�1 1,�5 1,�7

Antal forsøg
Sildige sorter 3 3 2 1 1 3 2 3 3 2 1 1
Måleblanding6) alm. rajgræs D/T 91,1 100,� 116,� - - - - - - - -
Måleblanding, fht. 100 100 100 - - 6 3,5 1,15 1,1� 1,�9 - -
DP 10-959� alm. rajgræs D 98 91 95 - - 5 -0,5 1,16 1,16 1,�� - -

1) D = diploid, T = tetraploid.
�) I september/oktober.
�) Ved tredje slæt.
�) Lokalitet med svære udvintringsskader i tetraploide typer af rajgræsser inkl. måleblandingen.
5) Calibra, Aubisque, Mikado og Mongita.
6) Tivoli, Sameba, Montando og Sirius.
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Indholdet af NDF falder fra græs i renbestand 
til græs i blanding med hvidkløver og til blan-
ding med rødkløver.
 Den nye NorFor parameter, gram iNDF pr. 
kg NDF, er et udtryk for kvaliteten af celle-
vægge. Er mængden høj, er det et udtryk for, 
at en stor andel af cellevæggene er ufordø-
jelig. Generelt falder kvaliteten af cellevæg-
gene i rajgræs og hybrid rajgræs ved dyrkning 
i blanding med hvidkløver og især rødkløver. 
Dette er ikke så udpræget for rajsvinglerne, 

der generelt har en dårligere kvalitet af cel-
levægge.
 På trods af den lavere kvalitet af celle-
væggene i rødkløver end i hvidkløver er der 
høstet 1.100 til 1.�00 foderenheder mere pr. 
ha i græssorterne Mikado og Storm, når de 
er dyrket sammen med rødkløver, end ved 
dyrkning i renbestand eller i blanding med 
hvidkløver.
 Det større udbytte i rajsvingelsorten Perun 
og især Hykor end i alm. rajgræs og hybrid 

Tabel 6. Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og rajsvingel, 2005, 2006 og 2007

Sort Art Ploi-
di1)

Fht. for a.e. pr. ha

Pct. 
dæk-
ning
med 
kron-
rust�)

Udb. 
og 

mer-
udb.

 i vrag-
græs,
hkg ts
pr. ha�)

Kg tørstof pr. FE

1. 
brugs-

år 
�005

�. 
brugs-

år 
�006

1. 
brugs-

år 
�005

�. 
brugs-

år 
�006

�. 
brugs-

år 
�007

1. 
brugs-

år 
�005

�. 
brugs-

år 
�006

1. 
brugs-

år 
�005

�. 
brugs-

år 
�006

�. 
brugs-

år 
�007

Afgræsnings-
forsøg, 

hvidkløver-
græs

Slætforsøg, 
rent græs

Afgræsnings-
forsøg, 

hvidkløver-
græs

Slætforsøg, 
rent græs

Antal forsøg 3 3 2 2 1 14) 3 2 3 3 2 2 1
Tidlige sorter
Måleblanding5), a.e. pr. ha D/T 10�,5 77,1 11�,0 78,7 80,� 57,9 - - - - - - -
Måleblanding, fht. alm. rajgræs 100 100 100 100 100 100 7 8,8 1,18 1,18 1,�0 1,�� 1,�1
Pionero alm. rajgræs T 99 10� 10� 98 105 - 10 -0,6 1,17 1,17 1,�8 1,�0 1,�8
DP 10-960� alm. rajgræs D 101 10� 105 108 108 15� 9 1,� 1,18 1,18 1,�0 1,�� 1,�8
Kimber alm. rajgræs D 107 100 106 109 106 1�� 10 �,0 1,17 1,18 1,�0 1,�1 1,�1

Middeltidlige sorter
Måleblanding6), a.e. pr. ha D/T 117,9 8�,8 108,� 89,6 99,� 81,7 - - - - - - -
Måleblanding, fht. alm. rajgræs 100 100 100 100 100 100 6 6,2 1,1� 1,15 1,�� 1,�� 1,��
Leia alm. rajgræs T 95 98 99 9� 99 98 5 0,� 1,1� 1,1� 1,�8 1,�� 1,�6
Pedro alm. rajgræs D 9� 95 96 99 95 110 9 �,1 1,1� 1,17 1,�7 1,�� 1,�6
Foresto alm. rajgræs D 98 98 100 100 98 11� 10 �,1 1,15 1,17 1,�9 1,�� 1,��
Pomposo alm. rajgræs T 98 101 10� 101 10� 85 5 -0,� 1,15 1,16 1,�0 1,�� 1,��
AberDart alm. rajgræs D 10� 98 10� 105 101 1�5 11 -0,� 1,1� 1,1� 1,�6 1,17 1,��
Option alm. rajgræs D 101 100 100 101 10� 111 10 �,0 1,1� 1,16 1,�6 1,�� 1,��
Sibasa alm. rajgræs D 98 99 10� 10� 98 1�� 10 �,� 1,15 1,17 1,�7 1,�� 1,�6
Aviara alm. rajgræs T 99 101 10� 10� 10� 105 5 -0,� 1,1� 1,15 1,�1 1,�� 1,��
Kentaur alm. rajgræs T 10� 10� 110 10� 109 109 � 0,6 1,1� 1,1� 1,�0 1,�5 1,�5
Solid hybrid rajgræs T 10� 100 108 100 10� 108 5 -�,8 1,16 1,1� 1,�1 1,�� 1,�7
Lifema rajsvingel T 99 105 115 10� 107 1�� 1 -1,8 1,19 1,1� 1,�1 1,�7 1,�6

Sildige sorter
Måleblanding7), a.e. pr. ha D/T 109,7 87,� 119,9 9�,� 111,1 75,� - - - - - - -
Måleblanding, fht. alm. rajgræs 100 100 100 100 100 100 5 7,7 1,1� 1,1� 1,�� 1,�� 1,�5
Vincent alm. rajgræs D 9� 96 9� 100 91 11� 7 �,5 1,1� 1,16 1,�� 1,�� 1,�5
Sirius alm. rajgræs T 99 97 96 96 97 87 6 -1,8 1,1� 1,1� 1,�� 1,�0 1,�5
Dibook alm. rajgræs D 98 99 99 101 9� 1�� 9 1,0 1,1� 1,15 1,�� 1,�1 1,��
DP 10-760� alm. rajgræs T 99 98 99 96 100 8� 5 -�,5 1,1� 1,15 1,�1 1,�� 1,��
Soriento alm. rajgræs D 95 97 9� 99 95 1�� 9 1,7 1,1� 1,16 1,�� 1,�� 1,�5
Pastour alm. rajgræs D 10� 97 97 99 91 1�1 7 0,� 1,1� 1,17 1,�� 1,�� 1,�5
Austurion alm. rajgræs D 96 95 9� 10� 9� 1�9 8 �,1 1,16 1,18 1,�6 1,�� 1,�7
Ambrose alm. rajgræs T 99 101 98 95 97 7� 5 -0,6 1,1� 1,1� 1,�� 1,�� 1,�5

1) D = diploid, T = tetraploid.
�) I september/oktober.
�) Ved tredje slæt.
�) Lokalitet med svære udvintringsskader i tetraploide typer af rajgræsser inkl. måleblandingen.
5) Tetramax, Triton, Pimpernel, Sambin.
6) Calibra, Aubisque, Mikado, Mongita.
7) Tivoli, Montando, Sameba, Sirius.
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rajgræs skyldes en bedre persistens, dvs. ev-
nen til at producere det efterfølgende år.
 Forsøgene er afsluttet. 

Konklusion
De nu afsluttede forsøg med nye græsarter 
med og uden rød- og hvidkløver til slæt har 
vist, at i forhold til rajgræs har
–  rajsvingel af rajgræstypen givet lidt stør-

re udbytte i det første brugsår, og i andet 
brugsår har udbyttet været fra 5 til 1� pro-
cent større. Det større udbytte i andet brugs-
år er et udtryk for en bedre persistens,

–  rajsvingel af rajgræstypen en lidt lavere 
fordøjelighed på cirka � enheder. Denne 
forskel reduceres delvis ved dyrkning i 
blanding med hvid- eller rødkløver,

–  rajsvingel af strandsvingeltypen givet et 
meget større udbytte i renbestand på �1 
procent, i blanding med hvidkløver �� 
procent og i blanding med rødkløver hen-
holdsvis 1� og �9 procent i første og andet 
brugsår,

–  rajsvingel af strandsvingeltypen en meget 
lavere fordøjelighed på op til 6 enheder. 
Denne store forskel reduceres kun meget 
lidt ved dyrkning i blanding med hvidklø-
ver og kun lidt ved dyrkning i blanding med 
rødkløver. Derudover er sukkerindholdet 
lavere,

–  hybrid rajgræs givet 5 til 8 procent større 
udbytte i det første brugsår, og i det andet 
brugsår har udbyttet været på niveau med 
rajgræs ved dyrkning i renbestand og 5 
procent større ved dyrkning i blanding med 
hvid- og rødkløver,

–  hybrid rajgræs haft en fordøjelighed og et 
indhold af sukker på niveau med alm. raj-
græs.

I blanding med rødkløver er forskellen mel-
lem græsarternes udbytte næsten blevet "over-
ruled" af rødkløvers høje udbyttepotentiale.
 I det første brugsår har alm. rajgræs, raj-
svingel af rajgræstypen og hybrid rajgræs 
givet cirka 1.000 foderenheder pr. ha mere i 

Tabel 7. Græsarter i renbestand og i blanding med kløver, andet brugsår. (S7)

Sort

Kar. 
for 

over-
vint-
ring

Tør-
stof, 
pct.

Pct. af tørstof

FK 
org. 
stof

Kg 
tørstof 
pr. FE

Udb. og 
merudb. pr. ha

Fht. 
for 
ud-

bytte 
af 

a.e.

Fht. for a.e. NorFor

rå-
protein

suk-
ker NDF  hkg 

tørstof a.e.
hvid-
klø-
ver

rød-
klø-
ver

iNDF,
 g 

pr. kg
 NDF

NELp 
�0 MJ 
pr. kg 

ts

Udb. og 
mer-
udb. 
pr. ha 

af 
NELp 
�0 GJ

Fht. 
for  

udbytte 
af GJ

2007. 3 forsøg, renbestand 
Mikado1) 8 19,7 16,� 15,5 �5,7 76,� 1,1� 99,5 87,9 100 - - 1�0 6,61 65,8 100
Perun�) 9 17,6 1�,9 1�,7 50,� 7�,7 1,�1 15,� 7,� 108 - - 1�5 6,�8 7,� 111
Hykor�) 10 �0,0 16,� 9,9 5�,8 70,7 1,�8 �7,9 �7,� 1�1 - - 1�9 6,11 ��,� 1�7
Storm�) 8 19,0 15,7 15,9 �6,8 75,7 1,1� 1,� 0,0 100 - - 1�� 6,57 0,� 101
LSD 18,4 11,6 ns 9,1

2007. 3 forsøg, hvidkløver, Milo
Mikado 7 17,5 18,0 1�,5 �1,� 76,5 1,1� 98,3 88,0 100 100 - 158 6,66 65,5 100
Perun 8 17,5 15,� 1�,� �6,9 75,� 1,16 18,1 1�,� 11� 106 - 1�6 6,55 10,8 116
Hykor 9 �0,� 15,1 10,1 5�,1 70,5 1,�0 ��,� �0,6 1�� 9� - 1�8 6,10 �0,� 1�1
Storm 7 16,6 17,� 1�,5 �1,6 76,� 1,1� 5,� �,5 105 105 - 158 6,65 �,� 105
LSD 14,1 7,6 0,25 6,9

2007. 3 forsøg, rødkløver, Rajah
Mikado 5 15,1 19,6 9,9 �9,� 7�,6 1,1� 114,1 99,7 100 - 11� �05 6,�9 74,1 100
Perun 7 15,8 18,0 10,6 ��,1 7�,1 1,16 17,� �,6 105 - 110 179 6,�6 �,� 106
Hykor 9 19,8 16,1 9,6 51,0 70,6 1,�8 �8,0 11,6 11� - 97 1�6 6,10 1�,6 117
Storm 6 15,6 19,� 11,� �0,� 7�,8 1,1� 5,0 5,1 105 - 119 187 6,5� �,6 105
LSD 7,9 ns 0,24 5,3

1) Diploid alm. rajgræs.
�) Rajsvingel af rajgræstypen.
�) Rajsvingel af strandsvingeltypen.
�) Hybrid rajgræs.
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blanding med rødkløver end i renbestand og i 
blanding med hvidkløver. I det andet brugsår 
har alm. rajgræs, rajsvingel af rajgræstypen 
og hybrid rajgræs givet cirka 1.000 foderen-
heder pr. ha mere i blanding med rødkløver 
end i renbestand. Rajsvingel af rajgræstypen 
og hybrid rajgræs har haft samme udbytteni-
veau i blanding med hvidkløver og i blanding 
med rødkløver. Det største udbytte er høstet i 
rajsvingel af strandsvingeltypen, dyrket i ren-
bestand. 

Blandinger af græsmarksplanter til 
slæt
I foråret �005 blev der anlagt fire forsøg med 
helt nye og meget anvendte blandinger fra 
”Anbefalede frøblandinger til græsmarker”. I 
forsøget indgår også en blanding af græs og 
lucerne samt lucerne i renbestand. Lucerne 
er taget med grundet en fornyet interesse for 
dyrkning af og fodring med lucerne.
 To af forsøgene er gennemført på JB 1 og �, 
og forsøget på JB 1 er vandet med 90 mm. Et 
forsøg på JB 11 er uvandet.
  I �007 er græsblandingen i renbestand til-
ført �50 kg kvælstof pr. ha. Kløvergræsblan-
dingerne er tilført �50 kg kvælstof pr. ha, hvil-
ket er tæt på Plantedirektoratets kvælstofnor-
mer. Lucerne/græsblandingen er også tilført 
�50 kg kvælstof pr. ha, men har dog kun en 
Plantedirektoratsnorm på 75 kg kvælstof pr. 
ha. Lucernen i renbestand er ikke tilført kvæl-
stof. Blanding �9 med den tidlige rajsvingel-
sort Hykor er ved første slæt høstet cirka ti 
dage før de øvrige blandinger og ved anden 
slæt cirka tre dage tidligere. I de øvrige slæt 
er alle blandinger høstet samtidig. Der er gen-
nemført fire eller fem slæt i blandingerne af 
græs, kløvergræs og i lucerne/græsblandin-
gen. I lucerne er der efter planen kun høstet 
tre eller fire slæt. I græsblandingen er der 
høstet mellem 9.�00 og 1�.000 foderenheder 
pr. ha, hvilket er særdeles tilfredsstillende, da 
blandingerne har været udnyttet i tre år. Se ta-
bel 8.
 I �005 blev forsøgene anlagt uden dæk-
sæd, og der blev tilført 1�0 kg kvælstof pr. ha 
straks efter fremspiring. Denne strategi med 
en kraftig kvælstoftildeling i begyndelsen af 
vækstperioden til forårsudlagt kløvergræs har 

reduceret andelen af kløver og især hvidklø-
ver i forsøgene. Først i dette år er andelen af 
kløver på et tilfredsstillende højt niveau. An-
delen af kløver er dog lavest i blandingerne, 
der kun indeholder hvidkløver.
 Græsblanding nr. ��, der er gødet med �50 
kg kvælstof pr. ha, er valgt som reference-
blanding.
 Tendensen til stængeldannelse er størst i 
blandinger med en stor andel af hybrid raj-
græs, blandingerne nr. �1 til ��, og blandinger 
med rajsvingel af rajgræstypen, nr. �5 og �6.
 Fordøjeligheden af organisk stof er lavest i 
lucerne, lucerne/græsblandingen og i blanding 
�9. Den lavere fordøjelighed påvirker energi-

For meget kvælstof i jordpuljen kan medføre, 
at især alm. rajgræs og hybrid rajgræs kan 
udvintre. Det er sket i 2007, hvor efterårs- og 
vinterperioden var så mild, at græsset kunne 
forsætte væksten i vinterperioden. Det har 
medført hel eller delvis udvintring af græsset. 
(Foto: Inger Bertelsen, Landscentret, Øko-
logi).
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indholdet negativt. I de øvrige blandinger er 
energiindholdet tilfredsstillende højt, og der 
er i gennemsnit af slæt kun medgået 1,16 kg 
tørstof eller derunder til 1,0 foderenhed.
 I forhold til blandingerne med græs og klø-
vergræs har lucerne et lavt indhold af NDF, 
men indholdet af iNDF viser, at kvaliteten af 
cellevægge er meget dårlig.
 I forhold til referenceblandingen nr. �� er 
der en tendens til, at blandinger, der kun er 
baseret på rajgræs og hvidkløver, har givet 
de mindste udbytter i afgrødeenheder. En 
undtagelse er dog blanding nr. �6, som har et 
indhold på �0 procent rajsvingel af rajgræsty-
pen.
 Blandinger, der er baseret på græs og rød-
kløver eller en kombination af hvid- og rød-
kløver, har givet et større udbytte i afgrøde-
enheder. En undtagelse er blanding nr. �6. 
Det store udbytte i blandingerne �5, �6 og �9 
skyldes en bedre persistens i sorter af rajsvin-
gel end i sorterne af alm. rajgræs og hybrid 
rajgræs.
 I �007 har lucerne kvitteret for den kø-
lige sommer med rigelige mængder nedbør 

og givet et udbytte på niveau med de bedste 
blandinger af kløvergræs. De målte udbytte-
forskelle er ikke signifikante.
 Forsøgene er afsluttet.

Konklusion
I forhold til en ren græsblanding af alm. raj-
græs
–  har alle blandinger med et indhold af hvid-

kløver givet et mindre udbytte af afgrøde-
enheder det første og andet brugsår. Det 
gælder ikke den nye blanding nr. �6 med 
rajsvingel, der i andet brugsår har givet et 
større udbytte,

–  har alle blandinger med et indhold af rød-
kløver eller en kombination af hvid- og 
rødkløver givet et større udbytte af afgrø-
deenheder i første og andet brugsår,

–  har de nye blandinger med to typer af raj-
svingel det første brugsår haft et udbytte 
på samme niveau. I det andet brugsår har 
udbytteniveauet været fra 9 til 17 procent 
større. Det større udbytte i andet brugsår er 
et udtryk for en bedre persistens,

Tabel 8. Græs- og kløvergræsblandinger samt lucerne til slæt, andet brugsår. (S8)

Græsblanding
Tør-
stof, 
pct.

Karakter for1) Pct. af tørstof

FK 
org. 
stof

Kg 
tør-
stof 
pr. 
FE

Udbytte og merud-
bytte pr. ha NorFor

klø-
ver�) 

stæn-
gel 

dan-
nel
se�)

op-
ret-

hed�)

rå-
pro-
tein

suk-
ker NDF

 hkg 
tør-
stof

hkg 
rå-

pro-
tein

a.e.

iNDF,
 g pr. 

kg
 NDF

NELp 
�0 

MJ pr. 
kg ts

Udb. 
og 

mer-
udb. 
pr. ha 

af 
NELp 
�0 GJ

Fht. 
for 
ud-

bytte 
af GJ

2007. 3 forsøg 2 fs.
Blanding nr. ��5) 19,0 - 1 7 15,5 18,1 ��,5 76,5 1,1� 107,7 16,8 96,2 1�� 6,6� 71,4 100
Blanding nr. ��5) 18,� � 1 8 16,� 15,7 ��,7 76,� 1,1� -�,1 0,� -�,8 1�9 6,66 -1,8 97
Blanding nr. �15) 16,7 6 � 9 18,� 1�,1 �1,6 7�,8 1,1� 1�,1 5,� 8,8 180 6,55 7,1 110
Blanding nr. ��5) 15,9 5 1 8 18,� 10,8 �1,6 7�,5 1,16 6,0 �,1 �,0 19� 6,�8 �,� 10�
Blanding nr. ��5) 17,5 � � 8 16,7 15,� ��,0 76,5 1,1� -5,� 0,� -�,5 15� 6,70 -�,8 96
Blanding nr. �55) 16,� 5 � 9 17,� 1�,5 ��,9 75,� 1,15 11,5 �,8 7,7 157 6,56 6,7 109
Blanding nr. �66) 18,� � � 9 15,9 15,� ��,7 75,5 1,15 1�,� �,7 10,1 1�7 6,60 9 11�
Blanding nr. �95) 17,1 5 0 6 18,� 9,6 �5,1 7�,6 1,�0 ��,7 7,� 1�,7 17� 6,�� 1�,� 117
Lucerne7) 19,� - 0 9 �0,� �,7 �8,5 70,5 1,�8 �8,8 11,1 10,� ��� 5,5� �,� 106
Lucerne og græs8) 18,� - 1 8 18,8 8,6 ��,6 7�,9 1,�0 10,� 5,� �,0 �60 6,�� �,� 105
LSD ns 6,5 ns 0,53 ns

1) Karakter 0-10, 10 = 100 pct. dækning af kløver, kraftig stængeldannelse og størst oprethed.
�) Kløver, gns. af første og tredje slæt.
�) Stængeldannelse ved tredje slæt.
�) Oprethed ved anden slæt.
5) De anbefalede frøblandinger til græsmarker.
6) �0 pct. rajsvingel Perun, �0 pct. middeltidlig alm. rajgræs, �0 pct. hvidkløver.
7) �0 kg lucerne, Daisy.
8)  �� kg lucerne, Daisy, 8 kg middeltidlig alm. rajgræs. Blandingen har en bælgplanteandel på ca. 75 og har derfor fået mere kvælstof end 

Plantedirektoratets norm.
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–  er det kun blanding nr. �9, der indeholder 
rajsvingel af strandsvingeltypen, som i 
gennemsnit af slæt har haft et betydeligt 
lavere indhold af sukker, lavere fordøjelig-
hed og dermed et betydeligt lavere energi-
indhold,

–  har lucerne givet cirka 1.500 kg tørstof 
mindre det første brugsår og �.900 kg tør-
stof mere i det andet brugsår,

–  har lucerne et højt indhold af protein, et 
markant lavere indhold af sukker, lavere 
fordøjelighed og en meget dårligere kvali-
tet af cellevæggene. Til gengæld er andelen 
af cellevægge meget mindre.

Forårsudlæg af kløvergræs
Efter støtten under enkeltbetalingsordningen 
er blevet afkoblet, er der gennemført en for-
søgsserie med og uden dæksæd for at belyse 
fordele og ulemper ved at anvende dæksæd.
 I �007 er der gennemført fem forsøg med 
forårsudlæg af kløvergræs. Som dæksæd er 
der anvendt vårbyg af sorten Simba, vårhvede 
af sorten Vinjett, markært af sorten Javlo og 
ital. rajgræs af sorten Danergo. Der er anvendt 
kløvergræsblanding nr. �� til slæt.
 Et forsøg er gennemført på JB 1 og vandet 
med �0 mm. To forsøg på JB �, et på JB � og 
et på JB 6 er uvandet. Alle forsøg er gennem-

ført på konventionelle jordbrug. Der er tilført 
kvælstof i handelsgødning og gylle i henhold 
til Plantedirektoratets normer.
 I tabel 9 ses de anvendte udsædsmængder 
og arter, foderværdien og udbyttet af første 
slæt samt det totale udbytte.
 Første slæt er i gennemsnit høstet i vækst-
stadium 51, ��, 68 og 78 i henholdsvis grøn-
byg/grøn vårhvede, græs uden dæksæd, grøn-
ært/helsæd og vårbyg til helsæd.
 Afgrødens energiindhold har været højt i 
de forsøgsled, hvor græsset har været udlagt i 
renbestand og dæksæd af ital. rajgræs, mode-
rate mængder vårbyg og ærter som dæksæd. 
Energiindholdet har været lavest i vårbyghel-
sæd, hvor der er medgået 1,�0 kg tørstof pr. 
foderenhed, men der har også været et højt 
udbytteniveau på 7.000 foderenheder pr. ha.
 Totalt har nettoudbyttet af foderenheder 
været på samme niveau efter udlæg i dæksæd 
af vårhvede og vårbyg, høstet grønt, og udlæg 
af kløvergræs uden dæksæd. De største net-
toudbytter er høstet, hvor dæksæden er høstet 
som helsæd af ærter og vårbyg. Der er ikke 
signifikant forskel mellem de totale nettoud-
bytter ved de forskellige former for udlæg.
 I tabel 10 er vist foderværdien og udbyt-
terne i efterafgrøden.

Tabel 9. Forårsudlæg af kløvergræs. (S9)

Dæksæd

Høst-
tids-
punkt 
1. slæt

Kg udsæd 
pr. ha

 Dæksæd Dæk-
sæd + 
efter-
slæt, 
netto-
ud-

bytte 
og 

mer-
udb. 

pr. ha, 
a.e.

Pct. 
udlæg 
i af-
grø-
de1)

Af-
grøde- 
højde,

cm

Pct. af 
tørstof

FK  
org. 
stof

Kg 
tørstof 
pr. FE

Udb. og mer-
udbytte pr. ha NorFor

dæk-
sæd

ud-
læg

rå-
pro-
tein

NDF
tør-
stof, 
hkg

a.e. netto 
a.e.�)

iNDF,
 g pr. 

kg
 NDF

NELp 
�0 MJ 
pr. kg 

ts

Udb. 
og 

mer-
udb. 
pr. 

ha af 
NELp 
�0 GJ

2007. 5 forsøg
Vårbyg, grønkorn 10/6 1�0 �5 18 6� 1�,� 58,5 71,9 1,�9 49,6 38,4 34,7 1�6 6,07 30,1 88,8
Vårbyg, grønkorn 10/6 �5 �5 �8 6� 1�,7 55,� 75,� 1,19 -11,1 -6,1 -�,8 101 6,�8 -5,5 -0,6
Vårhvede, grønkorn 10/6 9� �5 �7 7� 1�,� 5�,8 7�,6 1,�� -7,0 -�,7 -�,� 1�8 6,�� -�,5 0,0
Ital. rajgræs �/7 5 �5 - �6 1�,� �7,0 76,9 1,�0 -5,� -1,� 1,� 9� 6,6� -0,7 �,6
Udlæg uden dæksæd �/7 - �5 - �� 1�,� �5,� 76,� 1,�0 -8,� -�,1 -0,� 9� 6,51 -�,� �,8
Udlæg uden dæksæd �/7 - �5 - �� 1�,9 �6,� 77,� 1,�1 -8,� -�,1 -�,9 77 6,55 -�,0 0,�
Markært, grønært/helsæd �/7 161 �5 �6 57 1�,7 �6,0 76,1 1,1� 1�,9 17,� 16,� ��� 6,58 11,1 6,�
Vårbyg, helsæd 16/7 5� �5 �� 70 9,8 ��, 8 65,� 1,�0 ��,6 �1,6 �9,0 ��� 5,66 ��,0 7,0

1) Vurderet umiddelbart før høst.
�)  Nettomerudbytte: Vårbygudsæd = 200 kr. pr. hkg, ærteudsæd = 225 kr. pr. hkg, kløvergræsblanding = 30 kr. pr. kg, ital. rajgræsudsæd = 20 

kr. pr. kg, såning = �00 kr. pr. ha og 1 a.e. = 1�0 kr.
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Genvæksten af de valgte arter til dæksæd er 
bedømt i første efterslæt. Genvæksten af vår-
byg efter grønbyg har været 8 og 5 procent 
af afgrødemassen ved en udsædsmængde på 
henholdsvis 1�0 og �5 kg vårbyg pr. ha. Trods 
den begrænsede genvækst er foderværdien i 
første efterslæt reduceret med 0,1� kg tørstof 
pr. foderenhed i forhold til udlæg i renbestand. 
Dæksæd af vårhvede har påvirket fodervær-
dien endnu mere i negativ retning. Kun efter 
dæksæd af ærter, ital. rajgræs og i udlæg uden 
dæksæd har foderværdien været på et tilfreds-
stillende højt niveau. 
 Etableringen af kløver er bedømt i septem-
ber, og den er tilfredsstillende høj, uanset typen 
af dæksæd. Den er dog lavest, hvor der er sup-
pleret med ital. rajgræs og efter vårbyghelsæd. 
Tabel 11 viser en samlet oversigt over nettoud-

bytter i dæksæden og i alt i de 17 forsøg, der er 
gennemført i perioden �00� til �007.
 Forsøgene afsluttes.

Konklusion
–  Der har ikke været nettomerudbytter for 

at anvende korn som dæksæd, høstet som 
grønkorn. De største nettoudbytter er hø-
stet, hvor der er anvendt ærter som grøn-
ært/helsæd og vårbyg som helsæd.

–  Dæksæd kan være aktuel, hvor der er stor 
risiko for jordfygning.

–  Udlæg i vårbyg, høstet som helsæd, er aktu-
elt på bedrifter, hvor målet er at producere 
et strukturfoder til ungdyrene eller et min-
dre supplement af foderrationen til malke-
køer samt på arealer, hvor det er vanskeligt 
at tilberede et godt såbed.

Tabel 10. Forårsudlæg af kløvergræs, efterafgrøder

Dæksæd

Gen-
vækst 

af dæk-
af-

grøde, 
pct. af 
grøn-
masse

1. efterslæt Efterslæt i alt

FK 
org. 
stof

Kg 
tør-
stof 
pr. 
FE

Udb. 
og 

mer-
udb., 
a.e. 

pr. ha

NorFor

Kar.
for 

kløver, 
au-

gust1)

FK 
org. 
stof

Kg 
tørstof 
pr. FE

Udb. 
og 

mer-
udb., 
a.e. 

pr. ha

NorFor
Kar. 

for klø-
ver1), 
sep-
tem-
ber

iNDF,
 g pr. 

kg
 NDF

NELp 
�0 MJ 
pr. kg 

ts

Udb. 
og mer-
udb. pr. 

ha af 
NELp 
�0 GJ

iNDF,
 g pr. 

kg
 NDF

NELp 
�0 MJ 
pr. kg 

ts

Udb. 
og mer-
udb. pr. 

ha af 
NELp 
�0 GJ

2007. 5 forsøg
Vårbyg, grønkorn 8 71,� 1,�� 29,0 181 5,8� 22,5 5 7�,1 1,�� 54,1 15� 6,�� 42,0 6
Vårbyg, grønkorn 5 7�,0 1,�� �,5 159 5,90 �,9 5 7�,� 1,�� �,� 1�1 6,�5 �,5 5
Vårhvede, grønkorn 1� 68,� 1,�� �,� �0� 5,6� �,� 5 7�,� 1,�8 �,� 17� 6,16 �,� 5
Ital. rajgræs - 76,� 1,�0 1,9 10� 6,61 �,0 � 77,0 1,16 �,� 110 6,61 1,� �
Udlæg uden dæksæd - 75,8 1,�0 1,0 10� 6,51 1,0 5 76,6 1,17 �,� 106 6,57 �,1 5
Udlæg uden dæksæd - 75,8 1,18 1,� 11� 6,5� 1,1 5 76,5 1,16 �,� 11� 6,57 1,9 5
Markært, grønært 0 7�,8 1,�� -7,� 118 6,�1 -5,7 5 75,5 1,19 -9,8 1�� 6,�8 -8,0 5
Vårbyg, helsæd 0 76,7 1,16 -1�,1 90 6,�� -10,1 � 76,� 1,15 -��,0 110 6,57 -17,7 �
LSD 6,5 0,26 5,5 7,6 0,19 6,2

1) Karakter 0-10, 0 = ingen bestand, 10 = 100 pct. overfladedækning.

Tabel 11. Forårsudlæg af kløvergræs, samlet oversigt over perioden 2004 til 2007

Dæksæd

Kg udsæd 
pr. ha

Dæksæd Dæksæd + efterslæt

Nettoudbytte og merudb. pr. ha, a.e.

dæksæd udlæg �00� �005 �006 �007 �00� �005 �006 �007

2007. Antal forsøg 3 4 5 5 3 4 5 5
Vårbyg, grønkorn ca. 1�0 �5 20,7 24,8 32,6 34,7 72,6 81,1 81,6 88,8
Vårbyg, grønkorn ca. �5 �5 -�,1 -�,9 -�,� -�,8 �,� 0,8 1,� -0,6
Vårhvede, grønkorn ca. 9� �5 - - -5,7 -�,� - - -1,6 0,0
Ital. rajgræs 5 �5 7,0 -1,� -7,1 1,� 11,� 8,0 �,1 �,6
Udlæg uden dæksæd - �5 6,� -5,8 -7,� -0,� 5,� 0,9 1,� �,8
Udlæg uden dæksæd - �5 �,1 -6,� -10,1 -�,9 �,1 1,� -0,� 0,�
Markært, grønært/helsæd ca. 161 �5 8,9 19,9 7,1 16,� �,8 6,9 �,7 6,�
Vårbyg, helsæd ca. 5� �5 - �9,8 ��,6 �9,0 - 5,� �,8 7,0
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–  En supplering med 5 kg ital. rajgræs pr. ha 
som dæksæd har påvirket etableringen af 
kløver negativt.

–  Ved udlæg i renbestand og i grønært/helsæd 
er foderværdien høj i alle slæt. Ved udlæg 
i vårbyg, høstet som grønkorn, er energi-
indholdet i første efterslæt meget påvirket 

af genvækst og stubrester. Der er medgået 
mellem 0,1 og 0,� kg tørstof mere pr. foder-
enhed i første efterslæt. I helsæd er energi-
indholdet meget lavt, og der er medgået 
mellem 1,�5 og 1,�0 kg tørstof til 1,0 fo-
derenhed.

–  I �00� blev westerwoldisk rajgræs afprøvet 
som dæksæd. Det viste sig, at arten var uak-
tuel på grund af et uacceptabelt lavt energi-
indhold i dæksæden og de efterfølgende 
slæt, da der medgik mellem 1,�6 og 1,66 
kg tørstof pr. foderenhed.

–  I �006 blev vinterhvede afprøvet, udsået 
om foråret og høstet som grønkorn. Det vi-
ste sig, at vinterhvede var uaktuel på grund 
af et lavt udbytte.

Efterårsudlæg af kløvergræs
I efteråret �006 er der anlagt seks forsøg med 
efterårsudlæg af kløvergræs med og uden 
dæksæd. 
 Forsøgene er anlagt i perioden 17. august 
til 1�. september. Et forsøg på JB 1 er vandet 
med �0 mm. To forsøg er anlagt på JB �, et 
forsøg på JB �, og to på JB 6 er uvandet. Alle 
forsøgene er gennemført på konventionelle 

Forårsudlagt kløvergræs

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

Vårbyghelsæd,
54 kg vårbyg

Grønært/helsæd,
161 kg ærter

Udlæg
uden dæksæd

Udlæg
uden dæksæd

Ital. rajgræs, 
5 kg ital. rajgræs

Grøn vårhvede, 
93 kg vårhvede

Grønbyg,
45 kg vårbyg

Grønbyg,
120 kg vårbyg

FE pr. ha

Nettoudbytter i alt
Nettoudbytter dæksæd

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

Kg ts i efterslæt
Kg ts pr. FE i dæksæd

Kg ts pr. FE

Figur 1. Nettofoderenheder pr. ha ved udlæg 
af kløvergræs i renbestand og med forskellige 
arter og mængder af dæksæd. Nettofoderen-
heder er udbyttet efter omkostninger til udsæd 
og såning.

Tabel 12. Udlægsformer for kløvergræs i efteråret. (S11)

Dæksæd
Kg 
ud-
sæd

Så-
tid

Ud-
læg-
gets 

andel 
af 

afgrø-
den

Vækst-
sta-

dium 
korn

1. slæt (1�. maj) Udb. og 
merudb., 
a.e. pr. ha

NorFor

Kar. 
for 
klø-
ver1)

Pct. af tørstof

FK 
org. 
stof

Kg 
tør-
stof 
pr.
 FE

NorFor Udb. 
og 

mer-
udb. 
pr. ha 

af 
NELp 
�0 GJ

Fht. 
for 
ud-

bytte 
af GJ

rå-
pro-
tein

suk-
ker NDF

iNDF,
 g 

pr. kg
 NDF

NELp 
�0 MJ 
pr. kg 

ts

1.
slæt I alt

2007. 6  forsøg 
Udlæg i renbestand - �0/8 100 �9 � 1�,6 �1,1 ��,� 77,5 1,�0 100,� 6,68 51,2 126,4 101,4 100
Vinterhvede, Abika �0 �0/8 89 �5 � 11,9 �1,5 �5,1 77,0 1,�� 10�,1 6,�� 0,8 0,� -1,0 100
Vinterhvede, Abika 60 �0/8 90 �5 � 1�,7 �1,� ��,� 77,� 1,�0 107,� 6,�9 0,� 0,� -1,� 99
Vinterhvede, Abika 1�0 �0/8 86 �5 � 1�,� ��,� ��,9 77,7 1,18 100,1 6,5� 0,� -0,9 -�,� 98
Triticale, Dinaro 60 �0/8 78 �8 � 11,6 �1,0 �6,5 75,8 1,�� 11�,� 6,�5 �,6 0,8 -�,� 97
LSD ns 0,10 ns ns ns

1) Karakter 0-10, 0 = ingen bestand, 10 = 100 pct. overfladedækning.
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jordbrug. Der er anvendt kløvergræsblanding 
nr. �� til forsøgene. Der er tilført kvælstof efter 
Plantedirektoratets normer i handelsgødning 
og gylle. Fem forsøg er gennemført med fire 
slæt og et forsøg med fem slæt. I forsøgsled-
dene med dæksæd er der anvendt vinterhvede 
af sorten Abika eller vintertriticale af sorten 
Dinaro. Udbyttet er tilfredsstillende stort. I re-
ferenceleddet uden dæksæd er der høstet over 
1�.6�0 foderenheder pr. ha.
 I tabel 1� er vist forsøgsplan, såtider, foder-
værdi og udbytte fra første slæt og det totale 
udbytte i de seks forsøg.
 Første slæt er høstet tidligt i perioden 8. 
til ��. maj, i gennemsnit den 1�. maj, og før 
begyndende skridning, vækststadium 50. I 
forsøgsleddene med vinterhvede som dæk-
sæd har udlægget udgjort cirka 90 procent af 
afgrøden. Vintertriticale, der er tidligere, har 
været mere dominerende.
 I første slæt, hvor afgrøden er høstet før 
begyndende skridning, er der ved udlæg i 
renbestand og med vinterhvede som dæksæd 
medgået mellem 1,18 og 1,�� kg tørstof til 1,0 
foderenhed, hvilket er tilfredsstillende. Den 
øgede udsædsmængde af vinterhvede har i 
2007 ikke haft indflydelse på udbyttet, afgrø-
dens energiindhold, udbyttet i første slæt eller 
totalt. Hvor der er anvendt vintertriticale som 
dæksæd, er energiindholdet lidt lavere i første 
slæt. Der er medgået 0,0� kg tørstof mere pr. 
foderenhed end ved samme mængde dæksæd 
i vinterhvede.
 I de efterfølgende slæt har de forskellige 
typer og mængder af dæksæd hverken haft 
indflydelse på foderværdien eller udbyttet.
 Forsøgene afsluttes.

Konklusion
Der er i alt gennemført 15 forsøg i perioden 
�005 til �007 efter tilpassede forsøgsplaner, 
og forsøgene har vist følgende:

–  Der har ikke været merudbytter for at an-
vende korn, her vinterhvede, som dæksæd.

–  Der er høstet meget store udbytter og et 
merudbytte på cirka 1.�00 foderenheder pr. 
ha for tidlig etablering uden dæksæd i før-
ste halvdel af august i forhold til etablering 
i dæksæd i begyndelsen af september.

–  Dæksæd af vinterhvede er velegnet og har 
ikke påvirket foderværdien i negativ ret-
ning ved første slæt eller i de efterfølgende 
slæt.

–  Første slæt skal høstes før begyndende 
skridning ved udlæg i renbestand og udlæg 
i dæksæd af vinterhvede, for at afgrødens 
energiindhold er tilstrækkeligt til højtyden-
de malkekøer, dvs. under 1,�0 kg tørstof pr. 
foderenhed.

–  Ønsker man at give græsmarksplanterne og 
især kløverplanterne en bedre beskyttelse 
mod tidlig frost og jordfygning, har der 
ikke været merudbytte for at hæve udsæds-
mængden fra �0 til 1�0 kg pr. ha.

–  Dæksæd af vintertriticale har resulteret i et 
betydeligt lavere energiindhold ved første 
slæt og i det samlede udbytte og har ikke 
øget det totale udbytte.

Reetablering af udbyttepotentiale på 
arealer med kløvergræs
Udbyttet af græs og kløvergræs kan falde 
med op til 50 procent fra første til femte 
brugsår. For at undersøge, om en ny teknik til 
etablering af græs og kløver kan forhindre, at 
græsarealerne mister deres høje udbyttepo-
tentiale, blev der i efteråret �005 anlagt to 
fastliggende forsøg i eksisterende første års 
marker.
 Forsøgene er gennemført på JB �. Et forsøg 
i Nordjylland er uvandet, og et i Vestjylland 
er vandet med 1�0 mm. Bortset fra forsøgs-
behandlingerne er forsøgsarealet behandlet på 
traditionel vis. I 2006 blev der høstet fire slæt, 
og forsøgene er gødsket efter Plantedirekto-
ratets kvælstofnormer. Udbyttet har været til-
fredsstillende.
 I august �005 blev de første forsøgsbehand-
linger gennemført. I forsøgsled � blev der kun 
harvet med en græsmarksstrigle. I forsøgsled 
� og � blev der sået græsfrø med en pneu-
matisk såmaskine, påmonteret samme græs-
marksstrigle som i forsøgsled �. I forsøgsled 5 
og 6 blev der sået græsfrø i cirka 1 cm dybde 
med en såmaskine med skiveskær. Efter det 
nye græsudlæg udviklede halvandet til to 
blade, blev græsset behandlet forebyggende 
mod angreb af fritfluer. I forsøgsled 6 blev der 
kun foretaget strigling om foråret. Forsøgsbe-
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handlingerne i forsøgsled � til 6 blev gentaget 
i august �006.
 I �005 var det tørt indtil september, og 
fremspiringen af det nye udlæg var meget 
dårlig. I �006 kom der rigeligt med nedbør, 
og etableringen af græs og kløver, der blev 
udsået i august, fik pæne karakterer i det ene 
forsøg, hvor det blev bedømt. Overvintringen 
har været tilfredsstillende i alle forsøgsled. Se 
tabel �.

Det ene fastliggende forsøg i Vestjylland for-
sætter.

Gødskning

Stigende mængder kvælstof til forårs-
udlagt kløvergræs
I foråret �007 er der anlagt tre forsøg med 
stigende mængder kvælstof til forårsudlagt 
kløvergræs.
 Forsøgene er gennemført på JB 1, � og 6 på 
uvandet jord. Et forsøg er gennemført med tre 
slæt og to med fire slæt. Udbytteniveauet er 
tilfredsstillende. Ved tildeling af �50 kg kvæl-
stof pr. ha, der er tæt på kvælstofnormen for 
kløvergræs, er der i gennemsnit høstet 8.800 
foderenheder pr. ha. Ved den største mængde 
på �50 kg kvælstof pr. ha er der høstet �.�05 
kg protein og 10.500 foderenheder pr. ha. Se 
tabel 1�.
 I den ende af skalaen, hvor stigende mæng-
der kvælstof virkelig betyder noget, dvs. fra 
150 kg kvælstof og derover, øges proteinind-
holdet og dermed udbyttet af protein, sukker-
indholdet falder, og NDF indholdet er upåvir-
ket. Fordøjeligheden af organisk stof og især 
kvaliteten af cellevæggene er forbedret meget 
med stigende mængder kvælstof.
 I �007 er det økonomiske optimum ved 
tilførsel af �91 kg kvælstof pr. ha. Som for-
ventet er bestanden af kløver reduceret meget 

Tabel 13. Reetablering af udbyttepotentiale 
på arealer med kløvergræs. (S12)

Kløvergræs

Ud-
sæd,
 kg 

pr. ha

�006 �007

Kar.1) for 
etablering 

af ny 
plantebestand

Kar.1) for 
plantebestand, 

forår

1. og
�. slæt

Udb. 
og 

mer-
udb.,

a.e. pr. 
ha

Græs Kløver Græs Kløver

Antal forsøg 1 1 2 2 2
1. Ubehandlet - - - 9 5 66,3
�. Strigling, august�) 0 - - 9 5 0,6
�. Frø og strigling�) 1� 8 8 9 5 -�,1
�. Frø og strigling�) �6 8 8 9 5 0,6
5. Frø og skiveskær-

såmaskine�) 1� 8 8 9 5 0,0
6. Frø og skiveskær-

såmaskine�) �6 8 8 9 5 -1,0
7. Strigling, april�) 0 - - 9 5 -1,5

1)  Karakter for plantebestand, 0-10, 0 = tynd bestand, 10 = tæt 
bestand.

�) Græsmarksstrigle.
�) Græsmarksstrigle med pneumatisk frøudstyr.
�) Väderstad.

Tabel 14. Stigende mængder kvælstof til kløvergræs, blanding 45, udlagt uden dæksæd. (S13)

Kløver-
græs

Kar. for kløver1)

Tør-
stof, 
pct.

Pct. af tørstof

FK 
org. 
stof

Kg 
tørstof 
pr. FE

Udbytte og 
merudbytte pr. ha

Fht. for 
a.e.

NorFor

1. 
slæt

�. 
slæt

�. 
slæt

rå-
pro-
tein

sukker NDF  hkg 
tørstof

hkg
rå-

pro-
tein

a.e.

iNDF,
 g 

pr. kg
 NDF

NELp 
�0 MJ 
pr. kg 

ts

Udb. 
og 

mer-
udb. 
pr. ha 

af 
NELp 
�0 GJ

Fht. 
for 
ud-

bytte 
af GJ

2007. 3 forsøg 
0 kg N 6 8 10 17,0 17,9 10,� �0,� 75,� 1,�0 65,8 11,8 55,0 100 1�1 6,�0 42,1 100
50 kg N 6 7 8 17,6 15,9 1�,5 ��,6 75,6 1,�0 7,7 -0,1 6,1 111 1�� 6,�� 5,� 11�
150 kg N 5 � 6 18,� 1�,1 1�,9 �5,� 76,0 1,�1 �1,� 0,5 16,9 1�1 11� 6,�7 1�,� 1��
�50 kg N � � � 18,� 15,5 1�,� �5,� 76,5 1,19 �9,1 �,5 ��,� 161 100 6,5� �6,� 16�
�50 kg N � � � 17,8 16,6 1�,7 �5,6 76,9 1,17 �8,7 7,� ��,7 178 98 6,58 ��,� 179
�50 kg N � � � 17,1 18,8 11,� �5,� 77,� 1,1� 5�,0 10,7 �9,8 191 88 6,66 �7,6 189
LSD 13,1 1,8 7,9 0,16 6,8

1) Karakter 0-10, 0 = ingen bestand, 10 = 100 pct. overfladedækning.
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Kvælstof til forårsudlagt kløvergræs
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Figur 2. Stigende mængder kvælstof til klø-
vergræs udlagt uden dæksæd. Karakter for 
kløver 0 til 10, 0 = ingen kløver, 10 = 100 
procent overfladedækning.

kraftigt med stigende mængder kvælstof. Ved 
en kvælstoftildeling på �50 kg kvælstof pr. ha 
har overfladedækningen af kløver fået karak-
teren � ud af 10 ved tredje slæt.
 Forsøgene fortsætter.

Foreløbig konklusion
I perioden �005 til �007 er der gennemført 
seks forsøg med kvælstof til forårsudlagt 
kløvergræs. Forsøgenes foreløbige resulta-
ter viser meget tydeligt, at kvælstof påvirker 
udviklingen af kløver. Til første slæt skal der 
anvendes moderate mængder kvælstof, 70 til 
80 kg pr. ha. Totalt kan tilførsel af kvælstof, 
udover normen på ��6 kg kvælstof pr. ha, øge 
udbyttet, men den reducerer bestanden af klø-
ver for meget. Se figur 2.
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Majs – sorter til helsæd

Størst udbytte i Anvil, 
Award og Aastar

Figur 1 viser en oversigt over sorter, der har 
været i forsøg i �006 og �007. Blandt de nye 
sorter, som kun har været med i landsforsø-
gene i �007, har den meget tidlige sort LZM 
156/81 og den tidlige sort LZM 156/75 givet 
et stort udbytte og haft en høj foderværdi og 
en høj FK NDF.
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Majssorter 2006 - 2007

Figur 1. Majssorter 2006 og 2007. Gennem-
snitsudbytte af afgrødeenheder og FK NDF 
som forholdstal i forhold til målesortsblandin-
gen. Måleblandingen er sammensat af sorterne 
Banguy, Ravenna, Rosalie og Tassilo. Tallet i 
parentes efter sortsnavnet angiver, hvor mange 
dage sorten teoretisk har været tidligere eller 
sildigere moden end sorten Banguy. Antallet af 
dage er beregnet ud fra forskellene i tørstof-
indhold ved høst og ud fra en antagelse om, at 
tørstofindholdet stiger med 0,3 procentenheder 
pr. døgn i tiden op til høst.

Vælg en majssort til helsæd, der

•  har en god standfasthed,
•  ligger på �9 til �� procent tørstof ved 

høst inden midten af oktober,
•  har et stort og stabilt udbytte igennem 

flere år,
•  ligger under 1,�0 kg tørstof pr. foder-

enhed,
•  har en høj fordøjelighed af NDF. Er 

især vigtig, hvis mindre end �0 procent 
af grovfoderet er græs,

•  har en god kulderesistens,
•  har en god resistens mod Fusarium.

Nye sorter, hvor der kun er resultater fra 
et år, bør kun vælges til en mindre del af 
majsarealet.

Vælg to til tre sorter, det øger dyrkningssik-
kerheden. Sorterne bør dyrkes hver for sig.

Strategi
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Majs – dyrkning af kernemajs

Patrick og Anvil til kernemajs

Patrick og Anvil har givet et stort udbytte og 
har været fri for synlige angreb af Fusarium 
på kolberne. Korrigeret for omkostningerne 
til tørring har Anvil givet et større udbytte end 
Patrick, men Anvil har haft større tendens til 
lejesæd.
 KXA 5011 og Award har givet meget store 
udbytter, men begge sorter har i �007 haft en 
del kolber med synlige angreb af Fusarium.
 Sorter, som har haft synlige angreb af Fusa-
rium på kolberne ved høst, bør observeres 
yderligere, inden de tages ind i dyrkningen til 
kernemajs.

Så 90.000 til 100.000 frø pr. ha til ker-
nemajs
Til kernemajs sås 100.000 frø pr. ha under al-
mindelige til gode forhold og 90.000 frø pr. ha 
under tørre eller køligere forhold. Et forsøg i 
�007 under gode forhold har vist nettomerud-
bytter ved at så op til 1�0.000 frø pr. ha.

Yderligere informationer om majs- 
sorter til kernemajs kan ses på  
www.SortInfo.dk

Læ
sm

ere

Vælg en majssort til kerne- 
majs, der

•  har en god resistens mod Fusarium,
• har en god standfasthed,
•  kan høstes med maksimalt �5 procent 

vand i kernerne inden 1. november,
•  er uden tendens til nedknækning af 

kolber,
•  har givet et stort og stabilt udbytte i 

flere års forsøg,
•  til tørring har haft et stort og stabilt ud-

bytte efter korrektion for tørringsom-
kostninger,

• har en god kulderesistens.

Strategi

Tabel 1. Oversigt over flere års forsøg med 
majssorter til kernemajs

Majs

Pct. vand
i kerner

Forholdstal for 
udbytte1),
hkg pr. ha

Forholdstal for 
udbytte 

korrigeret for 
omkostninger
 til tørring�),
hkg pr. ha

�005 �006 �007 �005 �006 �007 �005 �006 �007

Antal forsøg 3 3 1 3 3 1 3 3 1
Ecrin, hkg 
pr. ha - - - 89,� 111,� 10�,1 7�,0 95,1 87,�
Ecrin ��,5 �9,6 �0,� 100 100 100 100 100 100
Award - - ��,� - - 115 - - 111
KXA 5011 - �9,7 �6,� - 10� 11� - 10� 117
Anvil - �0,5 �9,8 - 97 109 - 96 110
Dominator �5,8 �1,5 �8,9 90 10� 109 89 100 111
Pteroxx - - �5,7 - - 109 - - 10�
Patrick �5,� �0,� �0,9 9� 100 105 9� 99 10�
Adept - - ��,7 - - 10� - - 101
Claxxon - - �8,7 - - 10� - - 10�
KXA 6001 - - �7,� - - 101 - - 105
Chopin - - �0,6 - -  98 - -  98
Lorado - - �6,� - -  91 - -  95

1) Af kerne med 15 pct. vand.
�)  Hkg kerne med 15 pct. vand korrigeret for energiomkostninger 

til tørring. Der er regnet med 1,50 kr. i energiomkostninger pr. 
hkg kerne med 15 pct. vand for hver procent nedtørring til 15 pct. 
vand samt 150 kr. pr. hkg kerne med 15 pct. vand.

Billedet viser kernemajs, som er crimpet og en-
sileret. Kernemajs har et betydeligt større udbyt-
tepotentiale på mellemgod kornjord end korn. 
Kernemajs anvendes fortrinsvis til svinefoder. 
(Foto: Inger Bertelsen, Landscentret, Økologi).
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Majs – etablering

Store frø, store udbytter

Store majsfrø har givet et større udbytte end 
små majsfrø. De har været mindre følsomme 
for at blive sået dybt og har klaret sig bedre 
uden bejdsning end små frø.

Så frøene ensartet
Med 75 cm rækkeafstand har såning med 
uens frøafstand kostet mellem 5 og 7 procent 
af udbyttet og har påvirket foderværdien ne-
gativt.
 En radsåmaskine er måske egnet til at så 
majs. Vælger man at så majs med en radsåma-
skine, ser det ud til at være bedst med �5 cm 
rækkeafstand, dvs. med hvert andet såskær.
 I to forsøg i �007 har der ikke været signi-
fikant forskel på udbyttet ved at så majs med 
en Väderstad såmaskine i forhold til en præci-
sionssåmaskine. Som gennemsnit af seks for-
søg i �00� og �00� har det været bedst at så 
majs med en præcisionssåmaskine.
 Pneumatiske såmaskiner kan antageligt an-
vendes på lige fod med en Väderstad såma-
skine. Den mest præcise dosering af frøene 
fås med en præcisionssåmaskine, med mindre 
radsåmaskinen er monteret med elektronisk 
dosering. Det er erfaringen, at såmaskiner 
med knastvalser sår majs for uens.

Intet merudbytte ved kamsåning af 
majs
Majs, sået på kamme, har givet samme ud-
bytte som traditionel såning.  Ved såning på 
kamme er majsen spiret lidt senere frem og 
har haft en lavere tørstofprocent ved høst. Til-
bered såbedet umiddelbart før såning, så der 
ikke lægges tør jord ind i kammen.

Ingen økonomi i plastdækning af majs 
til helsæd
Plastdækning af majs har fremmet modningen 
til helsæd med fem uger, men har ikke givet 
rentable merudbytter. De største merudbytter 
er høstet, hvor plastfolien er skåret op umid-
delbart før planterne er begyndt at penetrere 
plastfolien.

Ukrudtsbekæmpelsen ved dyrkning under 
plast har ikke været tilfredsstillende med de 
forhåndenværende midler, hvor majsplanter-
ne selv har skullet gennembryde plastfolien. 
Hvor plastfolien er skåret op, umiddelbart før 
planterne er begyndt at gennembryde plastfo-
lien, har det været muligt at bekæmpe ukrud-
tet tilfredsstillende. Plastfolien har ikke været 
helt nedbrudt ved høst.

Øverste billede viser majs, sået med en præci-
sionssåmaskine. Nederste billede viser majs, 
sået med uens afstand, sådan som frøene 
sås med en radsåmaskine eller med en præ-
cisionssåmaskine, der ikke er betjent eller 
indstillet korrekt. (Foto: Martin Mikkelsen, 
Landscentret, Planteproduktion).
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Majs – gødskning

Store merudbytter for at placere fosfor

I �007 har placering af 15 kg fosfor pr. ha gi-
vet et stort nettomerudbytte på i gennemsnit 
9,6 afgrødeenheder pr. ha. Placering af 5 kg 
fosfor i stedet for 15 kg fosfor pr. ha har givet 
et signifikant mindre nettoudbytte.
 Placering af 5 kg fosfor i NP 16-5-0 m. Hu-
mifirst og 3 kg fosfor pr. ha i Physiostart har 
givet et signifikant større tørstofudbytte end 
placering af 5 kg fosfor i NP 17-9-0, mens 
kvalitetsparametrene ikke er påvirket. Turbo 
Seed m. Zn og ISSED har givet udbytter af 
foderenheder på niveau med 5 kg fosfor pr. 
ha, placeret i NP 17-9-0 m. S. Physiostart og 
Turbo Seed m. Zn er placeret direkte i såspo-
ret. ISEED er majsfrø coated med fosfor.

Merudbytte for eftergødskning af 
majs
Efter de store nedbørsmængder i juni og juli 
i �007 er der i majs med synlig mangel på 
kvælstof høstet et nettomerudbytte på 1�,0 af-
grødeenheder pr. ha for at eftergødske med �0 
kg kvælstof pr. ha i slutningen af juli. Herfra 
skal fratrækkes eventuel afgrødeskade som 
følge af udbringningen.

Startgødning til majs

Hvis fosfortallet er under 5, bør der til 
majs placeres 10 til 15 kg fosfor pr. ha 
ved såning.

Hvis fosfortallet er 5 eller derover, kan 
placering af fosfor undlades, hvis der er 
mulighed for en god rodudvikling. Mu-
lighederne for rodudvikling er dårligst 
på lavere liggende køligere arealer, svære 
lerjorde med en dårlig struktur, lette lyse 
sandjorde med mindre end � procent hu-
mus og i et tørt og løst såbed.

Den øvrige gødskning bør tilrettelægges, 
så der altid kan placeres �0 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
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Majs – ukrudt

Bekæmp frøukrudt tidligt

Den aktuelle ukrudtsbestand er afgørende for, 
hvilke midler der bør anvendes ved ukrudts-
bekæmpelsen i majs, selv om splitsprøjtning 
med middelblandinger generelt har et bredt 
virkningsspektrum. Storkenæb, som nu er 
meget udbredt i majs, er bedst bekæmpet i 
forsøgsled, hvor aktivstoffet bentazon i form 
af Fighter �80 eller Laddok TE indgår i be-
handlingen. Harmony har ligeledes haft god 
effekt.
 Gråbynke er i forsøg bekæmpet meget ef-
fektivt ved splitsprøjtning med Calaris. For-
søgene tyder på, at bekæmpelsen skal ske, in-
den de første skud bliver for store. Agertidsel 
er ligeledes bekæmpet meget effektivt med 
splitsprøjtning med Calaris. Også anvendelse 
af MaisTer har vist god effekt mod agertid-
sel. Mod vandpileurt har Harmony i et forsøg 
vist sig mest effektiv. Calaris, Starane 180 og 
MaisTer har også haft god effekt, men ved 
forholdsmæssigt højere doser. Catch, som p.t. 
ikke er godkendt til majs, har vist god effekt 
mod vandpileurt.

Ukrudtsbekæmpelse i majs

Middelvalg
•  Kend markens dominerende ukrudtsarter 

og vælg et middel eller en middelblan-
ding, som har effekt mod disse arter.

•  Ved almindelig ukrudtsbestand har 
Calaris, Laddok og MaisTer alle bred 
effekt. Er pileurter dominerende, bør 
Laddok og MaisTer suppleres med Sta-
rane 180 eller Harmony.

•  MaisTer bekæmper kvik, hanespore og 
grøn skærmaks (ikke senere end maj-
sens 6-bladstadium).

•  Hvor der erfaringsvis er problemer 
med storkenæb og hejrenæb, indledes 
bekæmpelsen med Laddok TE, eller 
Calaris kan forstærkes ved tilsætning 
af Fighter �80 eller Harmony ved før-
ste sprøjtning.

Tidspunkt for bekæmpelse
•  Bekæmp frøukrudtet i kimbladstadiet, 

uanset majsens størrelse. Rettidighed 
er særligt vigtig over for storkenæb og 
hejrenæb.

•  Følg op med anden behandling, når  
nyt ukrudt har udviklet kimblade.

•  Suppler efter behov med en radrens-
ning eller en tredje sprøjtning, eksem-
pelvis mod sort natskygge.

•  Kvik bekæmpes med MaisTer, når 
kvikskuddene har tre til fire blade, dvs. 
normalt ved anden og eventuelt tredje 
sprøjtning. En todelt indsats foretræk-
kes ved en stor kvikbestand.

•  MaisTer har effekt mod hanespore og 
skærmaks, men skal anvendes så sent 
som muligt (majsens 6-bladstadium) 
for at sikre størst mulig effekt på disse 
sent fremspirende ukrudtsarter.

Sædskifte
•  Majs bør med jævne mellemrum skifte 

areal, så der ikke opformes rodukrudt. 
Hanespore og grøn skærmaks vil også 
blive favoriseret af vedvarende majs-
dyrkning på samme areal.

Strategi

Kombination af en indledende kemisk bekæm-
pelse og radrensning har vist sig at give en 
god bekæmpelse, især hvor ukrudtstrykket 
ikke er for voldsomt. (Foto: Jørgen Ravn, 
Agrovi).
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Majs – høst

En lang stub koster mindst i lang og tør majs

En forøgelse af stubhøjden fra �0 til �0 cm 
giver et mindre udbyttetab og har en større 
effekt på foderværdien end en forøgelse af 
stubhøjden fra �0 til 60 cm. Udbyttetabet er 
mindst i lange planter og ved en høj tørstof-
procent.
 I gennemsnit af forsøgene i �006 og �007 
har en forøgelse af stubhøjden fra �0 til �0 cm 
reduceret udbyttet med 1,5 afgrødeenheder pr. 
ha, hævet tørstofprocenten med 1,�, indholdet 
af stivelse med �,� og FK NDF med 1,6 pro-
centenheder og hævet foderværdien svarende 
til 0,05 kg tørstof pr. foderenhed.
 En forøgelse af stubhøjden fra �0 til 60 cm 
har reduceret udbyttet med 5,� afgrødeenhe-
der pr. ha, hævet tørstofprocenten med 0,9, 
indholdet af stivelse med 1,� og FK NDF med 
1,� procentenheder og hævet foderværdien 
svarende til 0,0� kg tørstof pr. foderenhed.
 Virkningen af en længere stub på udbyttet 
har været mindst i �006, hvor majsen blev 
høstet med en usædvanligt høj tørstofprocent, 
og hvor planterne var usædvanligt høje. Virk-
ningen på udbyttet i �006 og �007 har været 
henholdsvis -�,� og -9,8 afgrødeenheder pr. 
ha ved en forøgelse af stubhøjden fra �0 til 60 
cm. 

Stubhøjde i majs

Majs høstes med �0 cm stub.

Højere stub er relevant
• i en veludviklet afgrøde,
• hvis planterne er usædvanligt høje,
•  hvis der er tilstrækkeligt med grovfo-

der og struktur i foderrationen,
•  hvis stivelsesindholdet ikke bliver for 

højt i den samlede foderration,
•  hvis den interne pris på majsensilagen 

er lavere end prisen på det foder, som 
majsen skubber ud (uændret mælke-
ydelse).

Strategi
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Analysemetoder
NIR metoden er anvendt til bestemmelse af 
indholdet af råprotein, træstof, NDF, iNDF, 
stivelse og sukker i tørstof samt til bestem-
melse af fordøjelighedskoefficienten FK or-
ganisk stof. FK organisk stof er kalibreret ef-
ter EFOS metoden, enzymopløseligt 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 samt udskilt endogent stof.
 I alle forsøg er der både beregnet foder-
værdi efter det traditionelle fodervurderings-
system og det nye fodermiddelvurderingssy-
stem Norfor.
 Alle majsforsøg, på nær sortsforsøget på 
Tystofte, er høstet af AgroTechs rejsehold.

Sortsforsøg

Sorter i afprøvning til helsæd, 2007
Årets landsforsøg med sorter af majs til hel-
sæd har omfattet 87 anmeldte sorter. En over-
sigt over de 87 sorter findes i afsnittet Sorter, 
anmeldere, priser, midler og principper.

Forsøgsbetingelser
Alle sorter er afprøvet i samme forsøgsplan 
på syv lokaliteter i landet. Forsøgsarealerne er 
ikke vandet.
 Forfrugten er majs i fem forsøg, korn i et 
forsøg og kløvergræs i et forsøg. Forsøgene 
er sået i perioden ��. april til �. maj på 75 cm 
rækkeafstand. Frøafstanden er planlagt til 1� 
cm, svarende til 11 frø pr. m�.
 Seks forsøg er tilført husdyrgødning, og 
forsøgene er i øvrigt gødsket efter Plantedi-
rektoratets kvælstofnormer til majs. Ved så-
ning er der placeret 175 kg NP 17-9-0 m. S, 
Mg og B pr. ha.
 Høsten er sket i perioden 18. september til 
��. oktober. Det er tilstræbt at høste forsøgene 
ved et tørstofindhold på 30 til 32 procent i må-
leblandingen, dog senest midt i oktober.
 Målesorten i forsøgene er en sortsblanding 
af sorterne Banguy, Ravenna, Rosalie og Tas-
silo.

Vækstbetingelser
Fremspiringen har været hurtig og tilfreds-
stillende. Majsen har udviklet sig hurtigt i det 
varme vejr i maj og juni og har i slutningen af 
juni været to uger længere fremme i udviklin-
gen end normalt. Stormen den �7. juni har be-
virket udbredt lejesæd i forsøgene i den sydli-
ge halvdel af landet, men planterne har i løbet 
af en uges tid rejst sig igen i de nederste knæ. 
Store nedbørsmængder i juli og august har 
forhalet udviklingen og har medført udbredt 
kvælstofmangel i flere af forsøgene. Det har 
blandt andet resulteret i et lavt proteinindhold. 
Bestøvningen har gennemgående været god. 
Der er høstet varierende, men gennemgående 
pæne udbytter af en rimelig kvalitet.
 I figur 2 ses summen af majsvarmeenheder 
i vækstperioden fra 15. april til 15. oktober.
 I alle egne af landet har der været betyde-
ligt flere majsvarmeenheder end 20-års gen-
nemsnittet 1971 til 1990. I forhold til norma-
len har det været varmest på Bornholm og i 
Sydjylland med henholdsvis 18 og 16 procent 
flere majsvarmeenheder.
 Døgnbidraget til majsvarmeenhederne be-
regnes ud fra minimum- og maksimumtempe-

Billedet til venstre er taget lige efter stormen 
den 27. juni og viser planter, som har lagt sig 
hen ad jorden eller er knækket i stormen. Stor-
men er kommet efter en lun periode med gejl 
vækst. De lange, ranglede og sprøde planter 
har været særligt udsat for at knække eller 
for at lægge sig hen ad jorden. (Foto: Lisbeth 
Møller Kjær, Kolding Herreds Landbrugsfor-
ening).
Billedet til højre viser majsplanter, som efter 
stormen har rejst sig igen i de nederste knæ. 
Den 27. juni har majsen været i vækststadium 
31 til 35. På dette udviklingstrin har plan-
terne i løbet af en uges tid været i stand til 
at rejse sig igen. (Foto: Søren Ugilt Larsen, 
AgroTech).
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raturen og er større end nul, hvis minimum-
temperaturen er over �,� grader C, eller hvis 
maksimumtemperaturen er over 10 grader C. 
Se beregningen af majsvarmeenheder i afsnit-
tet Sorter, anmeldere, priser, midler og prin-
cipper.

Resultater
Tabel � viser en samlet oversigt over tørstof-
indhold, tørstoffets sammensætning og de op-
nåede udbytter.
 Sorterne er rangeret efter indholdet af tør-
stof, således at sorten med det højeste tørstof-
indhold står øverst i tabellen, og sorten med 
det laveste tørstofindhold står nederst.
 Tørstofindholdet i måleblandingen har i 
gennemsnit af forsøgene været på det ønske-
lige niveau på �0 til �� procent. I et forsøg 
har tørstofindholdet været lidt lavere og i to 
forsøg lidt højere end �0 til �� procent.

Udbytteniveauet har været meget højt i forsø-
gene på Sjælland og Fyn og lavt i forsøget i 
Vendsyssel, der har været stærkt præget af de 
store nedbørsmængder i juli og august.
 Blandt de 87 afprøvede sorter har �9 sorter 
givet et signifikant større udbytte af afgrø-
deenheder end måleblandingen. Blandt de 
højestydende sorter er de dyrkede NK Bull, 
Aastar, Anvil og Award samt de nye sorter 
LZM 156/75, KXA 600� og KXA 6�01. Fem 
sorter har givet et signifikant mindre udbytte 
af afgrødeenheder end måleblandingen.
 Indholdet af råprotein har været på et lavt 
til ekstremt lavt niveau. I fem forsøg har pro-
teinindholdet i gennemsnit af sorterne været 
6,8 til 7,8 procent i tørstoffet. I to forsøg har 
det været henholdsvis �,9 og 5,9 procent.

Højere end normalt
Fra normalt indtil 10 % lavere end normalt
Mere end 10 % lavere end normalt

Beskrivelse af farvemarkering

Pl@nteInfo

Majsvarmeenheder

Region
Akkumulerede MVE fra 15/4 til 15/10

2007 1971-1990 2007 i procent
af 1971-1990

Nordjylland �.5�5 �.�8� 111
Midt- og Vestjylland �.615 �.��7 11�
Østjylland �.601 �.�0� 108
Sydjylland �.760 �.�79 116
Øerne �.869 �.555 11�
Bornholm �.78� �.�5� 118

Figur 2. Majsvarmeenheder 2007 fra 15. april 
til 15. oktober i forhold til 20-års gennemsnit-
tet 1971 til 1990.

I 2007 har der været enkelte majsmarker med 
en dårlig bestøvning eller en dårlig udvikling 
af kernerne. Billedet til venstre viser en majs-
kolbe, som er dårligt bestøvet. Dårlig bestøv-
ning kan skyldes manglende synkronisering af 
blomstringen i hanblomsten og hunblomsten. 
Manglende synkronisering kan fremkaldes 
af stresspåvirkninger, for eksempel de store 
nedbørsmængder og det solfattige vejr i juli. 
(Foto: Bent Lune Nielsen, LRØ).
Billedet til højre viser en majskolbe, som er 
bestøvet, men hvor kernerne ikke er udviklet i 
den yderste del af i kolben. Dette kan forekom-
me, hvis vejret under kernefyldningen i august 
og september er køligt og solfattigt. (Foto: 
Ken Brink, Sønderjysk Landboforening).
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Indholdet af stivelse har ligget på et middel til 
højt niveau i alle forsøg. Indholdet af sukker 
har været normalt.
 Indholdet af NDF har været normalt, mens 
FK NDF har været lavere end normalt.
 Den lave FK NDF har betydet, at fodervær-
dien har ligget på et forholdsvis lavt niveau. 
Den nye sort LZM 156/85 samt de dyrkede 
sorter Aastar, Formula, Cerruti, Adept og Pa-
varotti har haft den bedste kombination af en 
høj foderværdi og en høj FK NDF.
 Yderst i tabellen er beregnet udbyttet og 
foderværdien efter det nye fodermiddelvur-
deringssystem NorFor. Der er en god sam-
menhæng mellem kg tørstof pr. foderenhed 
og NELp�0 pr. kg tørstof samt mellem udbyt-
tet af afgrødeenheder og udbyttet af NELp�0. 
Dog værdisætter NorFor NDF fraktionen hø-
jere end det traditionelle fodermiddelsystem. 
Det betyder, at sorter med høj andel af NDF 
får en højere foderværdi og et større udbytte 
af NELp�0. Det er grunden til, at forholdstal-
let for udbytte af NELp�0 er lidt højere for 
nogle sorter og lidt lavere for andre sorter end 
forholdstallet for udbytte af foderenheder.
 De øverste sorter til og med Claxxon i ta-
bel � kan i årets forsøg betegnes som tidlige 
til meget tidlige sorter. Sorten KXA 6005 har 
været den absolut tidligste sort i afprøvnin-
gen og har været betydeligt tidligere end den 
næsttidligste sort. Den har samtidig kombi-
neret et stort udbytte med en høj foderværdi 
og en høj FK NDF. Blandt de øvrige meget 
tidlige sorter i afprøvningen har den nye sort 
LZM 156/81 og de dyrkede sorter Treasure, 
Eternity og Adept kunnet kombinere et stort 
udbytte med en høj foderværdi og en høj FK 
NDF. Blandt de knap så tidlige sorter i denne 
gruppe har sorterne Anvil og LZM 156/75 væ-
ret blandt de fire højestydende sorter i afprøv-
ningen. Foderværdien har været høj i begge 
sorter, men LZM 156/75 har haft den højeste 
FK NDF. Sorterne Destiny, LZM 156/85 og 
Revolver har givet et signifikant mindre ud-
bytte end måleblandingen.
 Sorterne fra og med ES Kirola til og med 
LG��1� i tabel � kan i årets forsøg betegnes 
som middeltidlige sorter. I denne gruppe har 
sorterne Paddy, KXA 600�, Saludo, KXA 
6�01, Award og NK Bull givet det største 

udbytte. Blandt disse sorter har NK Bull haft 
den højeste foderværdi. Sorterne Ravenna, 
Cerruti og Formula har haft den bedste kom-
bination af en høj foderværdi og en høj FK 
NDF. Blandt disse har Formula givet det stør-
ste udbytte.
 Sorterne fra og med Aastar og nedefter i ta-
bel � kan betegnes som sildigere sorter.
 I denne gruppe er det sorten Aastar, som har 
ligget i toppen, både hvad angår udbytte, fo-
derværdi og FK NDF.
 I tabel � er vist en samlet oversigt over de 
registrerede dyrkningsegenskaber. I juli er der 
foretaget en måling af plantehøjden samt en 
bedømmelse af majsens dækning af jordover-
fladen. Bedømmelsen er foretaget for at få et 
indtryk af sorternes konkurrenceevne over for 
ukrudt, hvilket især har betydning i den øko-
logiske dyrkning. Plantehøjden har varieret 
fra 106 til 1�7 cm og afgrødedækningen fra 
55 til 7� procent.
 En statistisk analyse viser, at der er en sik-
ker sammenhæng mellem plantehøjden og 
vurderingen af, hvor godt sorterne har dækket 
jordoverfladen.
 De dyrkede sorter Treasure, Destiny, Award, 
Jiffy og Eternity har haft den største dækning 
af jorden i begyndelsen af juli, mens sorterne 
Claxxon, Tassilo, LG ��1�, Vogue, Formula 
og Aastar har haft den mindste dækning.
 Plantehøjden ved høst har været normal. 
Flere nye sorter har været mere end �0 cm 
højere end måleblandingen. Ved høst har der 
ikke været lejesæd i nogen af sorterne. For-
søgene på Sjælland, Fyn og i Sydjylland har 
været stærkt påvirket af stormen den �7. juni. 
Under stormen er enkelte af planterne knæk-
ket, og mange af sorterne er gået i leje. I løbet 
af en uges tid har planterne rejst sig igen i de 
nederste knæ. I tabel U1 i Tabelbilaget kan ses 
resultater fra bedømmelser af skadens omfang 
i forsøget på Fyn samt i Sydjylland og Holste-
bro. Sorterne Saludo og Anvil har været hår-
dest ramt.
 Der er ikke større forskelle på karaktererne 
for sorternes kulderesistens. Sorterne Vogue, 
KXA 5006, SUM 1�5� og Arabica har fået den 
laveste karakter for kulderesistens. Tendensen 
til dannelse af sideskud har været lille i tre for-
søg og stor i fire forsøg. Flest sideskud har der 
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været i sorten PR �9A61 med sideskud på �1 
procent af planterne samt i sorterne NK Bull, 
Pavarotti, SUM 1�5� og Oxaya med sideskud 
på 11 til 1� procent af planterne. Dannelsen 
af sideskud er sortsafhængig, men kan også 
udløses af stresspåvirkninger i maj og juni. 
Dannelse af sideskud er uønsket, fordi de kan 
påvirke udbyttet og foderværdien negativt.
 Hanblomsten har begyndt blomstringen 
i alle sorter i perioden ��. juli til 1. august, 
hvilket er få dage tidligere end normalt.
 Ved høst er der kun konstateret mindre 
forekomster af bladplet. Mest bladplet er regi-
streret i sorterne Nescio, Treasure, ES Picker 
og Beethoven. Der har været sporadiske fore-
komster af majsbrand i forsøget på Fyn. Mest 
majsbrand er registreret i sorten Kwiss med 6 
procent angrebne planter.
 Ved høst er optalt, hvor mange af kolberne 
der har haft en blottet kolbespids. Blandt de 
afprøvede sorter har andelen af kolber med 
blottede kolbespidser i gennemsnit af forsøge-
ne varieret mellem 0 og 96 procent. Sorterne 
KXA 6005, ES Regain, Tango, ES Parade og 
Pavarotti har haft størst tendens til udækkede 
kolbespidser, mens omtrent halvdelen af sor-
terne stort set ikke har haft tendens til dette. 
Antallet af kolber med synlige angreb af Fusa-
rium er talt op lige før høst. Før bedømmel-
sen er foretaget, er svøbbladene trukket helt 
ned på kolberne. Der er registreret Fusarium 
på 0 til �� procent af kolberne, mest på sor-
terne KXA 6005 og ES Regain. En statistisk 
analyse af årets bedømmelser viser en sikker 
sammenhæng mellem procent kolber med 
blottede spidser og angrebet af Fusarium.
 I forsøget i Holstebro er der registreret 
Fusarium på � til 5� procent af stænglerne, 
mest i sorterne ES Kirola og ES Ballade. I 
de øvrige forsøg er der registreret sporadiske 
forekomster af Fusarium på stænglerne. I sor-
terne Ajaxx, PR �9A61, Nescio, SM �1007 og 
Patrick er der registreret de svageste angreb 
af Fusarium på stængel og kolbe. Disse sor-
ter må betragtes som de mest resistente mod 
Fusarium. Der er i flere af forsøgene udtaget 
prøver af en del af sorterne til analyse for 
fusariumtoksiner. Resultaterne af disse analy-
ser forventes i begyndelsen af �008 og kan til 
den tid ses i Tabelbilaget, tabel U1.

Forholdstallet for udbytte af afgrødeenheder 
samt foderværdien i de seneste tre års forsøg 
med majssorter til helsæd fremgår af tabel �.

Sorter til kernemajs, 2007
I �007 er der anlagt tre forsøg med majssorter 
til kernemajs. Kun et af forsøgene er gennem-

Angreb af ”øjepletsvampen” i majs. Svampen 
har i 2007 optrådt fra slutningen af august i 
flere majsmarker. Særligt stærke angreb er kon-
stateret i majsmarker med forfrugt majs og re-
duceret jordbearbejdning. Smitstoffet overlever 
på planterester af majs. I starten er bladplet-
terne brune og omgivet af en tydelig gul zone. 
Efterhånden ændrer bladpletterne sig og bliver 
lyse og omgivet af en brun-violet rand – heraf 
navnet ”øjepletsvamp”. Det latinske navn er 
Kabatiella zeae. Ved kraftige angreb visner bla-
dene tidligt. Fra udlandet er det rapporteret, at 
svampen kan være meget tabsgivende ved kraf-
tige angreb. Svampen trives bedst under fugtige 
og kølige forhold. (Foto: Ghita Cordsen Niel-
sen, Landscentret, Planteproduktion).
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Tabel 2. Majssorter til helsæd. (U1)

Majs Pct. 
tørstof

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

stivelse sukker NDF hkg 
tørstof 

hkg 
stivelse a.e.

g iNDF 
pr. kg 
NDF

NELp 
�0 MJ 
pr. kg
tørstof

Udb. 
og mer-

udb., 
NELp 
�0 GJ 
pr. ha

Fht. for
 udb. af 
NELp 

�0

2007. 7 forsøg
Måleblanding1) �1,� �0,1 5,1 ��,5 58,9 7�,� 1,�� 142,8 43,0 115,7 100 18� 6,�7 89,6 100
KXA 6005 ��,1 �9,7 �,1 �8,5 60,� 75,7 1,15 -9,5 9,9 -0,1 100 18� 6,58 -1,9 98
ES Picker �7,6 ��,� �,� �1,� 57,6 7�,� 1,�� -5,1 �,6 -�,6 97 �07 6,�9 -�,0 97
Revolver �7,5 ��,� �,9 �1,� 58,1 7�,5 1,�� -�1,1 -�,5 -15,6 87 �0� 6,�� -1�,5 86
LZM 156/81 �7,0 ��,8 �,� �1,� 60,� 7�,� 1,�0 -�,� �,5 1,9 10� 165 6,�1 0,7 101
MAS 09A �6,8 ��,6 �,9 �1,5 58,� 7�,5 1,�1 -1,� �,0 0,7 101 �0� 6,�� 0,0 100
Destiny �6,5 ��,0 �,5 �1,9 55,9 7�,� 1,�5 -8,5 1,� -8,5 9� ��� 6,�0 -6,� 9�
LG �181 �6,� ��,7 �,0 �1,7 56,9 7�,9 1,�� -6,1 �,0 -�,5 96 191 6,�5 -�,1 95
Treasure �6,0 ��,5 �,9 �1,5 59,5 7�,0 1,�1 0,� 6,� �,6 10� �07 6,�9 �,0 10�
ES Regain �5,7 ��,9 �,7 �1,1 57,5 7�,� 1,�� �,9 5,� �,� 10� �06 6,�0 �,8 10�
Eternity �5,� ��,� �,0 �0,6 59,6 7�,� 1,�0 -1,1 5,6 �,� 10� 177 6,�0 1,1 101
Hawk �5,1 �1,9 �,� ��,� 57,5 7�,� 1,�6 -�,� 1,� -5,� 95 �1� 6,�1 -�,5 96
Chalice ��,8 �1,8 �,6 ��,� 57,7 7�,5 1,�5 0,� �,5 -1,1 99 195 6,�� -0,� 100
Adept ��,5 ��,� �,7 �1,6 61,� 7�,7 1,19 �,6 6,7 6,6 106 159 6,�5 �,� 105
LZM 156/85 ��,5 �1,� �,7 ��,7 56,6 7�,� 1,�6 -10,9 -1,7 -10,7 91 �06 6,18 -7,9 91
Ixxes ��,� �1,5 �,� ��,1 57,0 7�,7 1,�� -�,� 1,� -�,6 98 187 6,�1 -�,� 97
Beacon ��,0 ��,8 �,1 �1,� 57,7 7�,� 1,�� 1,0 �,1 1,8 10� 199 6,�0 1,0 101
Jiffy ��,8 ��,0 �,� �0,7 57,1 7�,� 1,�� 8,5 6,9 8,� 107 �0� 6,�0 5,8 106
LZM 156/71 ��,7 ��,0 5,0 �1,1 57,5 7�,� 1,�� 10,� 5,9 9,0 108 189 6,�8 6,5 107
Endixx ��,� �9,5 5,7 ��,� 58,8 7�,� 1,�� -�,9 -�,0 -�,� 98 181 6,�9 -�,� 98
Fergus ��,� �0,1 6,1 ��,0 57,1 7�,7 1,�� 0,7 0,� 0,� 100 199 6,�� -0,1 100
Klifton ��,1 �1,� �,� �1,9 56,7 7�,5 1,�5 7,0 �,7 �,7 10� �07 6,�1 �,5 10�
Klaymore ��,0 �1,7 �,� �1,7 57,1 7�,9 1,�� 8,� �,9 6,9 106 197 6,�5 �,9 106
Kwiss ��,0 ��,0 �,7 �1,� 56,6 7�,9 1,�� 0,8 �,9 0,8 101 �15 6,�6 0,� 100
ES Ballade ��,9 �0,� �,0 ��,8 55,7 71,7 1,�7 7,� �,7 �,� 10� �19 6,1� �,5 10�
Anvil ��,8 ��,0 �,� �0,8 57,8 7�,6 1,�1 1�,6 8,7 1�,� 11� �06 6,�5 9,7 111
KXA 5006 ��,7 �0,8 �,6 ��,6 57,0 7�,5 1,�5 10,9 �,� 7,6 107 195 6,�1 5,9 107
LZM 156/75 ��,5 �1,5 6,0 �0,9 59,6 7�,� 1,�0 1�,� 5,8 1�,8 11� 16� 6,�8 9,� 110
Pavarotti ��,� �1,8 5,� �1,� 59,9 7�,� 1,�0 6,0 �,� 8,� 107 17� 6,�9 5,6 106
Beethoven ��,� �1,0 5,1 ��,8 57,� 7�,5 1,�5 11,� �,7 7,7 107 196 6,�� 6,� 107
Claxxon ��,� �0,� 5,7 �1,9 57,7 7�,1 1,�� 5,6 1,8 5,6 105 199 6,�8 �,7 10�
SUM 1�17 ��,� ��,� �,� �1,� 57,0 7�,1 1,�� �,� 5,1 �,� 10� �01 6,�7 1,� 10�
ES Kirola ��,� �0,� �,0 ��,5 55,8 71,9 1,�7 6,7 �,1 �,� 10� 198 6,1� �,0 10�
Kaukas ��,� ��,0 5,� �0,� 56,7 7�,� 1,�� 8,6 5,5 8,5 107 �00 6,�9 5,6 106
NXO 055 ��,1 �0,8 5,1 ��,� 55,� 71,9 1,�7 1,� 1,� -1,9 98 �10 6,1� -1,1 99
EE �808 ��,0 �1,6 �,5 �1,5 57,7 7�,� 1,�� 7,7 �,5 7,� 106 185 6,�8 5,0 106
Salgado ��,0 ��,5 �,8 �1,8 56,5 7�,6 1,�5 5,5 5,� �,� 10� �15 6,�� �,7 10�
Paddy �1,9 �0,8 �,� ��,9 58,5 7�,9 1,�� 1�,9 5,6 11,1 110 19� 6,�6 9,1 110
Ravenna �1,9 ��,5 �,5 �1,8 60,0 7�,0 1,�1 -8,0 0,8 -�,5 96 176 6,�6 -�,8 96
PR �9A61 �1,8 �1,0 6,5 �0,0 55,� 7�,0 1,�� 7,5 �,6 6,� 105 �18 6,�� �,1 105
MAS 1�C �1,7 �1,7 �,� �1,� 56,5 7�,7 1,�� �,9 �,� �,� 10� �16 6,�� 1,9 10�
Patrick �1,7 �0,5 �,6 ��,9 56,9 7�,1 1,�7 10,� �,6 5,� 10� ��0 6,18 5,0 106
Tango �1,7 ��,5 �,0 �1,� 59,1 7�,8 1,�� 0,8 �,7 �,� 10� 185 6,�� 1,� 10�
Tassilo �1,7 �0,5 5,� �1,6 58,5 7�,5 1,�� 0,9 0,8 �,� 10� 19� 6,�� 1,� 101
KXA 600� �1,6 �0,� 5,7 �1,8 56,� 7�,5 1,�� 17,5 5,6 1�,1 111 198 6,�0 9,8 111
Rosalie �1,� �1,� �,� ��,� 59,� 7�,� 1,�� �,8 �,� �,� 10� 189 6,�1 �,� 10�
Selti CS �1,� �9,� 5,1 ��,0 57,� 7�,� 1,�6 �,� -0,1 0,6 101 189 6,18 0,7 101
Surprise �1,� �1,1 5,� ��,� 56,6 7�,� 1,�5 �,� �,� 0,0 100 ��1 6,�0 0,5 101
Saludo �1,� �0,5 5,� �1,6 57,5 7�,1 1,�� 1�,0 �,� 11,0 110 19� 6,�7 8,1 109
ANJOU �09 �1,0 �1,5 5,1 �0,� 56,� 7�,� 1,�� 1,8 �,6 �,5 10� 199 6,�6 0,9 101
Cerruti �1,0 ��,8 �,8 �0,� 61,� 75,1 1,18 -�,1 �,5 �,� 10� 166 6,�9 1,5 10�
KXA 6�01 �1,0 �0,5 5,� ��,� 55,8 7�,1 1,�5 18,� 6,0 1�,6 111 �11 6,17 9,8 111
Award �0,9 �0,9 6,0 �1,6 58,0 7�,� 1,�� 1�,6 5,6 1�,� 111 199 6,�9 9,5 111
Gladi CS �0,9 �1,1 �,6 �1,8 57,0 7�,7 1,�� �,� �,5 1,8 10� 198 6,�� 1,� 101
LG ��11 �0,9 �0,6 6,� �1,� 57,� 7�,� 1,�� �,� 1,6 �,7 10� 199 6,�8 �,1 10�
Formula �0,8 �0,5 6,5 �0,9 59,5 7�,� 1,�0 6,� �,� 8,9 108 16� 6,�8 5,5 106
LZM 156/7� �0,8 �8,6 5,7 ��,5 58,8 7�,8 1,�5 10,1 0,7 6,5 106 189 6,�� 5,7 106
NK Bull �0,8 ��,1 6,1 �9,� 57,9 7�,� 1,19 1�,� 6,8 1�,� 11� 178 6,�8 9,� 111
NK Jasmic �0,8 �9,1 6,5 ��,� 57,8 7�,9 1,�� 10,� 1,6 8,� 107 189 6,�5 6,1 107

fortsættes
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ført. De to øvrige forsøg er kasseret på grund 
af dårlig etablering og skader efter de store 
nedbørsmængder i juli og august. Kernemajs 
er majs til høst af modne kerner med en meje-
tærsker. Der er afprøvet 1� sorter.
 Forsøget er gennemført på JB 6 på Lange-
land.
 Forfrugten er vinterhvede, og forsøget er 
gødsket efter Plantedirektoratets normer for 
kvælstof til kernemajs.
 Det er tilstræbt at så 10 frø pr. m�. Forsø-
gene er sået ��. april og høstet �0. november.
 Forsøgsplan og resultater ses i tabel U� i 
Tabelbilaget.
 I forsøget har der været lidt nedknækning af 
kolber, dog uden at kolberne er knækket helt 
af. Mest nedknækning af kolber har der været 
i sorterne Claxxon og Award med henholds-
vis 16 og 1� procent nedknækkede kolber. 

Der har været tendens til lejesæd i flere sorter. 
Mest lejesæd har der været i sorterne Lorado, 
Anvil og Claxxon, som har fået karaktererne 
henholdsvis 6, � og �.
 Sorternes evne til at dække kernerne med 
svøbblade har varieret fra 0 til 61 procent. 
Sorterne Lorado, KXA 5011, Chopin og 
Claxxon har haft mere end �5 procent udæk-
kede kolbespidser. I flere af sorterne er der 
registreret angreb af Fusarium på kolberne. 
Inden optællingen af kolber med Fusarium 
er svøbbladene trukket helt ned. Flest kolber 
med Fusarium er registreret i sorterne KXA 
5011, KXA 6001, Ecrin, Award og Claxxon. 
I dette forsøg har der ikke været en statistisk 
sikker sammenhæng mellem sorternes evne 
til at dække kolberne med svøbblade og antal 
kolber med Fusarium som i sortsforsøgene til 
helsæd.

Majs Pct. 
tørstof

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

stivelse sukker NDF hkg 
tørstof 

hkg 
stivelse a.e.

g iNDF 
pr. kg 
NDF

NELp 
�0 MJ 
pr. kg
tørstof

Udb. 
og mer-

udb., 
NELp 
�0 GJ 
pr. ha

Fht. for
 udb. af 
NELp 

�0

ES Parade �0,7 �9,5 5,8 ��,1 57,� 7�,7 1,�� �,� 0,1 �,1 10� 187 6,�1 1,� 101
SUM 1�5� �0,7 �8,� 6,� ��,� 55,1 71,� 1,�7 �,5 -1,� -0,1 100 �07 6,08 0,0 100
Vogue �0,7 �1,7 5,� �0,9 59,� 7�,1 1,�0 -7,7 -0,� -�,� 97 185 6,�7 -�,5 96
LG��1� �0,6 �9,8 5,� �1,9 57,1 7�,8 1,�� 5,8 1,� �,0 10� �0� 6,�� �,0 10�
Aastar �0,6 �8,8 7,� �1,9 60,� 7�,1 1,�0 1�,9 1,8 1�,7 11� 15� 6,�6 9,5 111
Vito �0,5 �9,0 6,1 ��,� 57,0 7�,5 1,�� -0,5 -1,7 -1,� 99 199 6,�1 -1,� 99
Justina �0,� �9,7 5,� �1,9 55,9 7�,� 1,�5 �,9 0,6 1,� 101 �0� 6,17 0,9 101
PR �9D60 �0,� �0,0 5,1 ��,� 56,0 71,8 1,�7 6,7 1,9 �,0 10� �16 6,1� �,� 10�
Addison �0,1 �8,6 �,7 ��,8 57,� 71,9 1,�7 �,9 -1,1 -0,� 100 �0� 6,1� 0,5 101
Nescio �0,1 �1,� 5,0 �1,� 58,� 7�,� 1,�� -0,9 1,� 0,� 100 19� 6,�9 -0,� 100
Adenzo �0,0 �0,1 5,9 �1,5 59,1 7�,8 1,�1 1,5 0,� �,� 10� 165 6,�� 1,6 10�
ANJOU�19 �0,0 �8,7 5,9 ��,� 57,5 7�,8 1,�� 8,� 0,� 5,8 105 �01 6,�� �,6 105
Estelle �0,0 �0,0 5,1 ��,5 58,6 7�,1 1,�� 1�,8 �,� 11,6 110 19� 6,�7 9,� 110
Pteroxx �0,0 �7,9 7,7 �1,8 5�,1 71,5 1,�7 1�,0 0,5 6,5 106 �11 6,07 5,0 106
Copland �9,9 �0,� �,� ��,9 58,0 7�,6 1,�6 �,9 1,7 �,0 10� 190 6,�0 �,1 10�
Banguy �9,7 �0,7 6,5 �0,� 58,6 7�,1 1,�0 1,� 1,� �,� 10� 190 6,�6 �,� 10�
Klosi CS �9,7 �8,9 5,0 ��,1 56,7 7�,0 1,�7 1�,� 1,8 6,6 106 �15 6,15 5,9 107
Oxaya �9,7 �6,� 7,5 ��,5 5�,6 70,5 1,�1 -�,9 -6,8 -10,� 91 ��1 5,99 -7,0 9�
NK Smile �9,6 �9,1 5,0 ��,0 57,1 7�,� 1,�6 �,7 -0,� 0,� 100 �0� 6,17 0,7 101
Aabsint �9,� �8,6 7,1 �1,8 58,� 7�,� 1,�� 7,8 0,1 7,� 106 17� 6,�7 �,8 105
Ajaxx �9,� �9,6 8,0 �9,� 55,5 7�,� 1,�� �,� 0,6 �,6 10� 199 6,�5 �,� 10�
Thimo �9,� �9,� 5,7 ��,� 56,6 7�,� 1,�5 1,� -1,0 -0,6 99 191 6,17 -0,7 99
Jonaxx �9,0 �9,9 6,7 �1,0 56,7 7�,0 1,�� �,8 1,1 �,9 10� 189 6,�� �,� 10�
PR�9K1� �9,0 �8,� 7,0 �1,6 5�,� 71,6 1,�8 1�,1 1,� 6,� 106 ��� 6,08 5,� 106
SM �1007 �8,8 �8,0 7,� �1,� 5�,1 71,� 1,�8 18,0 �,0 9,9 109 ��5 6,06 7,8 109
NX 0755 �8,6 �7,7 6,5 ��,6 56,6 7�,1 1,�7 1,1 -�,� -1,9 98 19� 6,1� -1,� 99
ADV �6�6 �8,� �7,5 7,� ��,6 56,� 7�,� 1,�5 1�,1 -0,5 7,8 107 �0� 6,17 6,0 107
Arabica �8,1 �7,7 6,6 ��,1 5�,9 71,1 1,�9 -�,0 -�,0 -6,7 9� �16 6,0� -�,6 95
LZM �56/57 �7,� �5,5 8,1 ��,8 57,1 71,9 1,�8 11,6 -�,6 5,� 105 18� 6,10 �,7 105
LSD   5,1 4,1 5,9 13 0,13 4,0

1) Ravenna, Banguy, Rosalie og Tassilo.

Tabel 2. Fortsat.
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Tabel 3. Majssorter til helsæd

Majs

Primo juli

Planter, 
antal 
pr. m�

Kolber, 
antal pr. 
plante

Plante-
højde, 

cm

Karakter1) for

Planter 
med 
side-
skud, 
pct.

Dato for 
beg. 

blomst-
ring
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

leje-
sæd

kulde-
resi-
stens

kolber stæng-
ler

2007. 7 forsøg 6 fs.
Måleblanding�) 11� 61 10,� 1,1 �05 0 9 � �8/07 9 0 0,08 0 �
KXA 6005 11� 65 10,6 1 �0� 0 9 1 ��/07 96 0 0,5 �� �
ES Picker 115 6� 10,5 1,1 �1� 0 9 � �6/07 �� 0 � 8 �
Revolver 11� 6� 9,� 1,1 197 0 9 6 �6/07 1 0 � � �
LZM 156/81 117 66 10,6 1,1 �0� 0 9 1 ��/07 �� 0 � 1 1
MAS 09A 115 65 10,5 1,1 �05 0 9 � ��/07 1 0 0,7 1 �
Destiny 1�1 7� 10,� 1 �10 0 9 � ��/07 0 0 0,8 1 �
LG �181 119 6� 10,5 1 �15 0 9 1 �6/07 9 0 0,� 0 �
Treasure 1�5 7� 10,� 1 �19 0 9 6 ��/07 � 0 � � �
ES Regain 1�� 66 10,� 1,� �17 0 9 � �8/07 57 0 0,8 1� �
Eternity 1�� 70 10,6 1 198 0 9 � ��/07 8 0 0,7 � �
Hawk 118 66 10,6 1 �18 0 9 � �7/07 1 0 � 0 �
Chalice 1�� 68 10,6 1 ��� 0 9 � �7/07 � 0 � 0 �
Adept 118 69 10,� 1,1 �08 0 9 1 �7/07 �0 0 � � �
LZM 156/85 1�1 66 9,� 1 �17 0 9 � ��/07 0 0 � 0 �
Ixxes 118 66 10,� 1 ��� 0 9 1 �6/07 5 0 � 6 1
Beacon 11� 69 10,� 1 �10 0 9 � ��/07 1 0 0,5 0 1
Jiffy 1�5 70 10,1 1,1 ��1 0 9 � �9/07 1 0 0,� 0 �
LZM 156/71 119 70 10,� 1 �0� 0 9 0 �9/07 1 0 1 0 1
Endixx 1�1 7� 9,8 1 �09 0 9 � �7/07 � 0 � � �
Fergus 11� 6� 9,6 1 ��7 0 9 1 �7/07 1 0 0,� � �
Klifton 1�7 71 10,� 1,1 �17 0 9 � ��/07 1 0 0,08 0 1
Klaymore 1�� 67 10,� 1,1 ��� 0 9 � �7/07 1 0 0,08 1 1
Kwiss 1�0 61 9,9 1,1 �1� 0 9 � �6/07 0 1 0,7 0 �
ES Ballade 11� 65 10,7 1 ��� 0 9 � �6/07 5 0 0,08 1 6
Anvil 1�5 68 9,9 1 �19 0 9 � �9/07 0 0 0,0� 0 �
KXA 5006 111 6� 10,7 1,1 �1� 0 8 � 01/08 0 0 0,7 � �
LZM 156/75 1�� 71 10,0 1 �0� 0 9 7 �5/07 �� 0 0,� � 1
Pavarotti 117 61 10,� 1 �1� 0 9 11 �8/07 �1 0 0,5 � �
Beethoven 116 69 10,7 1 �0� 0 9 � �0/07 0 0 � 0 1
Claxxon 110 55 10,� 1,1 �0� 0 9 5 �9/07 � 0 1 1 �
SUM 1�17 111 59 10,� 1 �10 0 9 � �9/07 5 0 0,� � �
ES Kirola 108 67 10,� 1,1 �10 0 9 � �8/07 7 0 0,01 1 8
Kaukas 115 66 10,7 1 �09 0 9 5 �7/07 1 0 0,� 1 1
NXO 055 11� 6� 10,� 1 �11 0 9 � �8/07 � 0 0,� � �
EE �808 11� 68 10,0 1 �1� 0 9 1 �7/07 0 0 � 0 1
Salgado 119 66 10,5 1 ��0 0 9 � �6/07 � 0 1 0 1
Paddy 11� 67 10,� 1 �05 0 9 1 0�/08 0 0 � 1 1
Ravenna 11� 6� 9,8 1 �0� 0 9 1 �6/07 6 0 1 0 1
PR �9A61 118 6� 10,� 1 �16 0 9 �1 �6/07 0 0 0,� 0 0
MAS 1�C 115 66 10,� 1 �16 0 9 9 �9/07 0 0 0,5 0 �
Patrick 118 6� 9,5 1 �11 0 9 � �9/07 7 0 0,7 0 0
Tango 116 68 9,8 1 �11 0 9 � �8/07 56 0 1 � �
Tassilo 106 56 10,5 1,1 �0� 0 9 � �8/07 � 0 � � �
KXA 600� 1�� 66 10,� 1 ��0 0 9 � �8/07 � 0 0,� 0 1
Rosalie 1�� 68 10,� 1 �10 0 9 1 �8/07 �8 0 0,8 1 1
Selti CS 11� 6� 10,1 1,1 ��1 0 9 1 �1/07 1 0 0,� 0 �
Surprise 11� 6� 10,� 1 �1� 0 9 1 �7/07 0 0 � � �
Saludo 1�� 67 9,8 1 ��� 0 9 5 �1/07 0 0 0,� 0 �
ANJOU �09 11� 61 10,6 1 �10 0 9 � �7/07 6 0 1 � 1
Cerruti 111 70 10,5 1 197 0 9 1 �6/07 �� 0 1 1 �
KXA 6�01 119 65 9,7 1,1 �19 0 9 1 �9/07 17 0 0,08 � 1
Award 116 71 10,� 1 �16 0 9 1 �9/07 0 0 0,� 0 1
Gladi CS 110 59 10,� 1 ��1 0 9 � �9/07 5 0 0,7 1 �
LG ��11 117 65 10,1 1 �1� 0 9 � �1/07 1 0 � 1 �
Formula 111 58 10,� 1 �0� 0 9 � �7/07 1 0 0,1 0 1
LZM 156/7� 111 6� 10,5 1 �18 0 9 1 01/08 0 0 0,� 0 1
NK Bull 1�� 69 10,� 1 198 0 9 1� �9/07 � 0 0,� � 1

fortsættes
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Sorterne Lorado og KXA 5011 er høstet med 
den laveste vandprocent og sorterne Adept og 
Award med den højeste vandprocent. Måle-
sorten Ecrin har givet 10�,1 hkg kerne pr. ha 
med 15 procent vand. Sorterne Award, KXA 
5011, Anvil og Dominator har givet et signifi-
kant større udbytte end målesorten, mens Lo-
rado har givet et signifikant mindre udbytte. 
Det største udbytte er høstet i sorten Award 
med 118,1 hkg kerne pr. ha omregnet til et 
vandindhold på 15 procent.

Etablering
Plantetal i kernemajs, 2007 
I �007 er der anlagt tre forsøg med plantetal 
i kernemajs. Kun et af forsøgene er gennem-

ført. De to øvrige forsøg er kasseret, dels på 
grund af dårlig etablering, dels på grund af 
skade efter de store nedbørsmængder i juli og 
august.
 Forsøget er gennemført på JB 6 på Lange-
land i sorten Ecrin.
 Forfrugten er vinterhvede, og forsøget er 
gødsket efter Plantedirektoratets normer for 
kvælstof til kernemajs.
 Forsøgene er sået ��. april og høstet �0. no-
vember.
 I forsøget er det tilstræbt at så 7, 8, 9, 10 og 
1� frø pr. m�. Resultaterne kan ses i tabel U� i 
Tabelbilaget.
 Ved høst har der været 5,8, 6,9, 7,7, 9,� og 
10,6 planter pr. m�.
 Blomstringen ved det højeste plantetal er 
startet tre dage senere end ved laveste plantetal.

Majs

Primo juli

Planter, 
antal 
pr. m�

Kolber, 
antal pr. 
plante

Plante-
højde, 

cm

Karakter1) for

Planter 
med 
side-
skud, 
pct.

Dato for 
beg. 

blomst-
ring
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

leje-
sæd

kulde-
resi-
stens

kolber stæng-
ler

NK Jasmic 115 61 10,� 1,1 �11 0 9 � �1/07 1� 0 0,7 1 1
ES Parade 117 61 10,� 1 �08 0 9 � �0/07 �� 0 0,� � 1
SUM 1�5� 11� 60 10,1 1 ��1 0 8 11 �1/07 0 0 0,07 0 �
Vogue 109 57 10,5 1 191 0 8 5 �9/07 0 0 0,07 0 1
LG��1� 108 56 10,� 1 �1� 0 9 � �0/07 16 0 0,5 � �
Aastar 119 58 10,6 1,1 �06 0 9 5 �9/07 0 0 0,� 0 1
Vito 107 59 10,� 1,1 �06 0 9 1 �9/07 9 0 0,8 0 �
Justina 1�0 65 10,5 1 �18 0 9 � �6/07 1 0 � 0 �
PR �9D60 115 6� 10,� 1 ��5 0 9 1 �7/07 1 0 0,� 0 1
Addison 11� 66 10,1 1 �16 0 9 7 0�/08 1 0 � 0 �
Nescio 117 68 10,� 1 �0� 0 9 1 �9/07 1 0 6 0 0
Adenzo 107 6� 10,� 1 198 0 9 � �7/07 � 0 0,5 0 1
ANJOU�19 11� 60 10,6 1 �05 0 9 � �9/07 10 0 0,� � 1
Estelle 11� 66 10,5 1 ��� 0 9 1 0�/08 0 0 0,7 0 1
Pteroxx 119 6� 10,1 1 �1� 0 9 � �0/07 � 0 0,7 0 �
Copland 1�� 68 10,1 1,1 �19 0 9 1 �8/07 18 0 0,� 0 �
Banguy 11� 66 10,6 1 199 0 9 0 �7/07 1 0 0,5 0 �
Klosi CS 109 6� 10,� 1,1 ��6 0 9 1 �9/07 � 0 0,1 1 �
Oxaya 11� 58 9,5 1 ��6 0 9 11 0�/08 1 0 0,� 0 1
NK Smile 111 66 10,6 1 198 0 9 5 01/08 1 0 1 0 1
Aabsint 117 67 10,1 1 �01 0 9 � �8/07 19 0 0,� 0 �
Ajaxx 11� 60 9,8 1 �0� 0 9 1 �1/07 1 0 0,� 0 0
Thimo 115 6� 10,� 1 �11 0 9 � �0/07 1 0 0,7 0 �
Jonaxx 11� 6� 10,� 1 �06 0 9 1 �0/07 0 0 0,� 0 �
PR�9K1� 1�� 68 10,� 1 �18 0 9 0 �8/07 0 0 0,08 0 1
SM �1007 1�� 71 10,� 1 ��1 0 9 � �8/07 � 0 0,08 0 0
NX 0755 110 61 10,6 1 �09 0 9 6 0�/08 1� 0 0,� 0 �
ADV �6�6 11� 6� 10,� 1,1 �16 0 9 1 05/08 0 0 0,08 0 1
Arabica 106 61 10,1 1 �18 0 8 6 �0/07 �6 0 0,� 9 �
LZM �56/57 11� 61 10,� 1 �10 0 9 0 01/08 1 0 0,01 0 1

1) Karakter 0-10, 0 = ingen lejesæd, lav kulderesistens. 
�) Ravenna, Banguy, Rosalie, Tassilo 

Tabel 3. Fortsat.
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Ved høst har der ikke været kolbenedknæk-
ning, og der har kun været spor af lejesæd i 
forsøgsleddet med 6,9 og 10,6 planter pr. m�. 
Der har været flest kolber med Fusarium i for-
søgsleddet med størst plantebestand. Andelen 
af kolber med Fusarium har været 8, 15, 15, 
�� og �8 procent i de fem forsøgsled med sti-
gende plantebestand.
 Tusindkornsvægten har været faldende fra 
��0 til �86 ved stigende plantebestand.
 Vandprocenten i kernerne ved høst har væ-
ret upåvirket af plantetallet.
 Der er høstet signifikante nettomerudbytter 
med op til 10,6 planter pr. m�. Se tabel U� i 
Tabelbilaget.
 Forsøgene fortsætter.

Frøstørrelser i majs til helsæd, 2007
I �007 er der på Koldkærgård gennemført et 
forsøg for at belyse effekten at frøstørrelsen 
på plantetal, udbytte og kvalitet i majs til hel-
sæd.

Tabel 4. Oversigt over flere års forsøg med 
majssorter til helsæd

Majs
Kg tørstof pr. FE Fht. for udbytte af a.e.

�005 �006 �007 �005 �006 �007

Måleblanding1)

a.e. pr. ha - - - 115,6 1�5,6 115,7
Måleblanding1) 1,�� 1,1� 1,�� 100 100 100
Anvil 1,�� 1,1� 1,�1 108 107 11�
NK Bull 1,�1 1,1� 1,19 107 10� 11�
Estelle 1,�7 1,18 1,�� 100 10� 110
Jiffy 1,�6 1,15 1,�� 10� 10� 107
Kaukas 1,�6 1,15 1,�� 100 98 107
PR�9K1� 1,�0 1,17 1,�8 10� 10� 106
Claxxon 1,�� 1,1� 1,�� 10� 100 105
ANJOU�19 1,�9 1,19 1,�� 100 100 105
Patrick 1,�6 1,17 1,�7 105 108 10�
Banguy 1,�� 1,15 1,�0 10� 10� 10�
ES Regain 1,�7 1,15 1,�� 97 99 10�
Salgado 1,�8 1,1� 1,�� 10� 106 10�
Adenzo 1,�� 1,1� 1,�1 99 10� 10�
LG��1� 1,�8 1,�1 1,�� 10� 101 10�
Rosalie 1,�� 1,1� 1,�� 101 101 10�
Cerruti 1,�1 1,1� 1,18 99 101 10�
Tango 1,�6 - 1,�� 97 - 10�
Tassilo 1,�� 1,1� 1,�� 100 99 10�
ANJOU �09 1,�5 1,18 1,�� 97 99 10�
Treasure 1,�� 1,16 1,�1 10� 97 10�
Eternity 1,�1 1,1� 1,�0 98 97 10�
Justina 1,�5 1,15 1,�5 10� 10� 101
Kwiss 1,�� 1,1� 1,�� 10� 97 101
MAS 09A 1,�� 1,16 1,�1 97 95 101
Nescio 1,�� 1,16 1,�� 101 101 100
Fergus 1,�8 1,19 1,�� 100 97 100
Vito 1,�5 1,17 1,�� 98 99 99
Vogue 1,�� 1,16 1,�0 99 9� 97
Ravenna 1,�0 1,11 1,�1 10� 100 96
Destiny 1,�� 1,1� 1,�5 100 98 9�
Revolver 1,�7 - 1,�� 89 - 87
Aastar - 1,1� 1,�0 - 107 11�
Award - 1,15 1,�� - 107 111
Saludo - 1,16 1,�� - 10� 110
Paddy - 1,17 1,�� - 10� 110
Formula - 1,1� 1,�0 - 107 108
Beethoven - 1,15 1,�5 - 106 107
Pavarotti - 1,1� 1,�0 - 101 107
KXA 5006 - 1,18 1,�5 - 99 107
Adept - 1,11 1,19 - 10� 106
Klaymore - 1,15 1,�� - 10� 106
Gladi CS - 1,17 1,�� - 101 10�
Addison - 1,17 1,�7 - 100 100
Chalice - 1,1� 1,�5 - 10� 99
Thimo - 1,16 1,�5 - 10� 99
Endixx - 1,1� 1,�� - 100 98
ES Picker - 1,15 1,�� - 9� 97
LG �181 - 1,1� 1,�� - 99 96
Hawk - 1,1� 1,�6 - 99 95
LZM 156/75 - - 1,�0 - - 11�
KXA 600� - - 1,�� - - 111
KXA 6�01 - - 1,�5 - - 111
SM �1007 - - 1,�8 - - 109
LZM 156/71 - - 1,�� - - 108
ADV �6�6 - - 1,�5 - - 107
NK Jasmic - - 1,�� - - 107
Aabsint - - 1,�� - - 106
EE �808 - - 1,�� - - 106
Klosi CS - - 1,�7 - - 106
LZM 156/7� - - 1,�5 - - 106

Majs
Kg tørstof pr. FE Fht. for udbytte af a.e.

�005 �006 �007 �005 �006 �007

Pteroxx - - 1,�7 - - 106
LZM �56/57 - - 1,�8 - - 105
PR �9A61 - - 1,�� - - 105
Ajaxx - - 1,�� - - 10�
Klifton - - 1,�� - - 10�
Jonaxx - - 1,�� - - 10�
LG ��11 - - 1,�� - - 10�
Beacon - - 1,�� - - 10�
Copland - - 1,�5 - - 10�
ES Ballade - - 1,�7 - - 10�
ES Kirola - - 1,�7 - - 10�
ES Parade - - 1,�� - - 10�
LZM 156/81 - - 1,�0 - - 10�
MAS 1�C - - 1,�� - - 10�
PR �9D60 - - 1,�7 - - 10�
SUM 1�17 - - 1,�� - - 10�
Selti CS - - 1,�6 - - 101
KXA 6005 - - 1,15 - - 100
NK Smile - - 1,�6 - - 100
SUM 1�5� - - 1,�7 - - 100
Surprise - - 1,�6 - - 100
Ixxes - - 1,�� - - 98
NX 0755 - - 1,�6 - - 98
NXO 055 - - 1,�7 - - 98
Arabica - - 1,�9 - - 9�
LZM 156/85 - - 1,�6 - - 91
Oxaya - - 1,�1 - - 91

1) Banguy, Ravenna, Rosalie og Tassilo.

Tabel 4. Fortsat.
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Der er afprøvet to frøstørrelser med en tusind-
kornsvægt på henholdsvis �00 og ��0. Det 
svarer til henholdsvis 10 og 17 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 � og 10 cm dybde.
 Forsøget er gennemført på JB 7 med for-
frugt majs og er gødsket efter Plantedirektora-
tets normer for kvælstof til majshelsæd. For-
søget er sået 7. maj og er høstet �. oktober.
 I det lune forår har der været gode fremspi-
ringsbetingelser for majs. De små ubejdsede 
frø har haft 10 procent mindre fremspiring 
ved 10 cm sådybde end de store ubejdsede 
frø. Derudover har der ikke været forskel på 
plantetallet efter de forskellige behandlinger. 
Der har ikke været lejesæd i forsøget.
 Foderværdien er gennemgående højest med 
de store frø. Hverken sådybden eller bejdsnin-
gen har påvirket foderværdien.
 Der er høstet store og signifikante merud-
bytter for store frø. Merudbytterne har været 
størst ved dyb såning, og hvor der er anvendt 
ubejdset frø. Ved såning af bejdsede frø i � 
cm og 10 cm dybde har merudbyttet for store 
bejdsede frø været henholdsvis 5,5 og 17,� 
afgrødeenheder pr. ha. For ubejdsede store frø 
har merudbyttet været henholdsvis 10,� og 
�0,5 afgrødeenheder pr. ha ved de to sådyb-
der.

Såning af små frø i � cm dybde i stedet for 10 
cm dybde har givet 8,6 og 8,� afgrødeenhe-
der i merudbytte for henholdsvis bejdsede og 
ubejdsede frø. For store frø har sådybden ikke 
påvirket udbyttet væsentligt.
 Merudbytterne for bejdsning har været 
størst for små frø ved begge sådybder. Se Ta-
belbilaget, tabel U�.
 Forsøgene fortsætter.

Såning af majs med Väderstad såma-
skine, 2003 til 2007
I �007 er der gennemført to forsøg for at 
belyse, hvordan såning med en Väderstad 
såmaskine påvirker udbytte og foderværdi i 
forhold til traditionel såning med en præci-
sionssåmaskine. I forsøgene er majsen med 
Väderstadsåmaskinen sået med 1�,5, �5, 50 
og 75 cm rækkeafstand, svarende til hvert, 
hvert andet, hvert fjerde og hvert sjette så-
skær. I et forsøgsled er majsen sået som dob-
beltrækker med skiftevis 1�,5 og 6�,5 cm 
mellem rækkerne. Det er tilstræbt at så 11 
frø pr. m� i alle forsøgsled. I det ene forsøg 
er der i alle forsøgsled placeret 176 kg NP 
17-9-0 m. S, Mg og B. I det andet forsøg er 
der ikke placeret startgødning i nogen af for-
søgsleddene. Ved såning med Väderstad er 
startgødningen placeret med gødningsudstyr 
på såmaskinen. Med dette udstyr placeres 
gødningen � cm under og 6 cm ved siden af 
frøene. Ved traditionel såning er gødningen 

Tabel 5. Såning af majs med Väderstad såmaskine.(U5)

Majs
Række-
afstand

cm

Planter 
pr. m�

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

NELp 
�0 MJ 

pr. 
kg ts

Udb. og 
merudb., 

NELp 
�0 GJ 
pr. ha

2007. 2 forsøg 
Præcisionssåning 75 10,1 �0,8 �1,7 �1,� 57,0 7�,9 1,�6 163,0 51,8 129,8 185 6,�0 101,1
Väderstad 1�,5  9,6 ��,� ��,9 �9,� 60,1 75,� 1,18 �,� 5,9 9,8 17� 6,�8 5,9
Väderstad �5 10,� ��,� �5,0 �8,7 58,5 7�,7 1,�0 10,0 8,8 1�,9 1�8 6,�9 9,�
Väderstad 50  9,7 ��,6 ��,� �0,9 58,� 7�,6 1,�� 0,9 �,6 �,6 166 6,�9 �,0
Väderstad 75  9,� ��,8 ��,� �9,1 58,5 7�,5 1,�1 -1�,6 -0,8 -6,8 1�6 6,�5 -6,8
Väderstad 1�,5/6�,5  9,� ��,8 �5,0 �8,6 58,6 7�,8 1,19 -11,6 1,� -�,� 171 6,�� -�,9
LSD 13,0 ns ns ns ns ns

2003-2004. 6 forsøg
Præcisionssåning 75  9,7 �1,� �0,0 �7,� 60,8 76,� 1,1� 147,6 44,2 129,8 - - -
Väderstad/Horsch 1�,5  9,9 �0,0 �7,� �8,5 61,� 76,0 1,15 -1�,9 -7,� -1�,� - - -
LSD ns 3,1 8,3
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placeret 5 cm under og 5 cm ved siden af 
frøene.
 Forsøgene er anlagt på JB � og 6 med for-
frugt henholdsvis majs og vinterhvede.
 Sorterne har været henholdsvis Banguy og 
Patrick. Forsøgene er tilført husdyrgødning 
og er gødsket efter Plantedirektoratets normer 
for kvælstof til majshelsæd.
 Forsøgene er sået 1�. april og �. maj og er 
høstet �7. september og ��. oktober.
 Forsøgsplan og resultater er vist i tabel 5.
 Plantetallet har været tilfredsstillende. Ved 
såning med Väderstad har plantetallet varieret 
�0 procent imellem forsøgsleddene. Det viser, 
at det er vanskeligt at ramme et ønsket plan-
tetal i majs, når der ikke anvendes en præcisi-
onssåmaskine.
 Der er tendens til, at såning med præcisi-
onssåmaskine har givet en lavere tørstofpro-
cent og en lavere foderværdi end såning med 
Väderstad såmaskine.
 Såning med Väderstad med 75 cm række-
afstand har givet et signifikant mindre udbytte 
af tørstof end såning med præcisionssåmaski-
ne. Der har ikke været signifikant forskel på 
tørstofudbyttet ved de øvrige såmetoder.
 Der har ikke været signifikant forskel på 
udbyttet af stivelse eller afgrødeenheder efter 
de forskellige såmetoder. Dog er der en ten-
dens til, at såning med Väderstad såmaskine 
med �5 cm rækkeafstand har givet det største 
udbytte af afgrødeenheder, og at såning med 
Väderstad såmaskine med 75 cm rækkeaf-
stand har givet de mindste udbytter.
 Nederst i tabellen er vist resultater fra seks 
forsøg i �00� og �00�.
 Forsøgene fortsætter.

Klumpsåning af majs til helsæd, 2006 
til 2007
Majs sås traditionelt med præcisionssåmaski-
ner, som kan placere frøene med samme ind-
byrdes afstand i såsporet. Indimellem sker der 
fejl under såningen, så frøene sås med uens 
afstand og i klumper. I �007 er der på Kold-
kærgård gennemført et forsøg for at belyse, 
hvordan uens såning påvirker udbyttet og kva-
liteten. Forsøgsleddene har været en mang-
lende række, etablering i klumper på to, tre 
og fem planter samt helt tilfældig placering af 
frøene i såsporet. I klumperne er majsen sået 
med en frøafstand på � cm. I alle forsøgsled er 
det tilstræbt at så 11 frø pr. m�.
 Forsøget er gennemført på JB 7 i sorten 
Treasure med majs som forfrugt. Forsøget er 
sået 7. maj og er høstet 11. oktober. Resulta-
terne kan ses i Tabelbilaget, tabel U6. Resul-
taterne for �006 til �007 er vist i tabel 6.
 Uens såning har påvirket tørstofprocenten, 
indholdet af stivelse samt foderværdien nega-
tivt. Hvor majsen er sået i klumper med to, 
tre og fem planter, har udbyttet af afgrøde-
enheder været henholdsvis 6, 8 og 9 procent 
mindre, end hvor majsen er sået ensartet med 
samme afstand. Hvor frøene er sået tilfældigt 
i sårækken, har udbyttetabet været 7 procent. 
Forskellene på udbytterne har ikke været sig-
nifikante.
 Hvor der har manglet en række, har hver 
af de tilstødende rækker kompenseret �� pro-
cent af udbyttet af afgrødeenheder i den tabte 
række. Det vil sige, at naborækkerne i alt har 
kompenseret �8 procent af udbyttetabet i den 
manglende række.
 Forsøgene fortsætter.

Tabel 6. Klumpsåning af majs

Majs Planter 
pr. m�

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

NELp�0
MJ pr. 
kg ts

Udb. og 
merudb., 
NELp�0 
GJ pr. ha

2006-2007. 2 forsøg 
Præcisionssåning 10,0 ��,� �9,5 �6,6 61,7 77,0 1,1� 143,1 56,5 127,1 17� 6,70 95,9
Række mangler  5,� ��,9 �8,� �6,8 61,7 76,8 1,1� -5�,� -��,5 -�8,� 196 6,68 -�6,5
Planter står � og �  9,8 ��,0 �7,5 �8,6 61,7 76,� 1,15 -5,6 -�,9 -7,6 19� 6,6� -�,9
Planter står � og �  9,8 ��,� �6,9 �8,6 6�,� 76,� 1,15 -9,7 -7,� -10,7 181 6,6� -7,�
Planter står 5 og 5 10,� ��,7 �5,5 �9,� 61,0 75,5 1,17 -8,8 -8,7 -11,9 189 6,5� -7,9
Tilfældig 
planteafstand 10,� ��,0 �9,0 �6,5 6�,1 77,5 1,11 -1� -5,� -9,� 186 6,76 -7,1
LSD 19,9 10,8 21,8 15,3
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Kamdyrkning af majs til helsæd, 2005 
til 2007
Forsøg på Københavns Universitet, Højbak-
kegård, og på Aarhus Universitet, Jyndevad 
Forsøgsstation, tyder på, at der kan høstes 
et betydeligt større udbytte ved dyrkning af 
majs på kamme end ved traditionel dyrkning 
på flad jord. Fordelene ved kamdyrkning 
skulle desuden være en bedre forsyning med 
næringsstoffer og en beskyttelse af nærings-
stofferne mod udvaskning ved store nedbørs-
mængder. For at efterprøve konklusionerne 
fra disse forsøg er der siden �005 gennemført 
landsforsøg med kamdyrkning af majs. I �007 
er der gennemført fem forsøg for at belyse, 
om kamdyrkning kan mindske behovet for at 
placere fosfor ved såning. Der er gennemført 
ét forsøg på JB 1, tre forsøg på JB � og ét for-
søg på JB 5. Forfrugten er majs.
 Alle forsøgene er udover forsøgsgødningen 
grundgødsket med husdyrgødning. Forsøgene 

er gødsket efter Plantedirektoratets normer 
for kvælstof til majshelsæd. Sorterne har væ-
ret LG ��1� i to forsøg og Anjou �09, Rosalie 
og Ravenna i hver et forsøg. Forsøgene er sået 
fra ��. april til 8. maj og er høstet fra 18. sep-
tember til 11. oktober. Traditionel såning og 
såning på kamme er i forsøgene sket samme 
dag. Såningen på kamme er udført med en 
specialmaskine fra Scan-Agro, hvor kamop-
sætning og såning på kammen gennemføres i 
samme arbejdsgang. Forsøgsplan og resulta-
ter fremgår af tabel 7.
 Ved høst har plantetallet været ens ved de 
to såmetoder, og der har ikke været lejesæd i 
forsøgene. Plantehøjden, som er målt fra jord-
overfladen ved stængelbasis til basis af han-
blomsten, har været lidt større ved traditionel 
såning og har ved begge såmetoder været 
størst, hvor der er placeret fosfor.
 Indholdet af råprotein har ligget på et lavt 
niveau, men har været højest ved kamsåning, 

Tabel 7. Kamdyrkning af majs. (U7)

Majs

Kg pr. ha,
placeret

Plan-
ter 

pr. m�

Pct.
tør-
stof

Pct. af tørstof

FK 
org. 
stof

Kg 
tør-
stof
pr.
FE

Udb. og merudb.
pr. ha NorFor

N P sti-
velse NDF

rå-
pro-
tein

tør-
stof,
hkg

sti- 
velse,
hkg

a.e. netto
a.e.1)

iNDF, 
g pr. 
kg 

NDF

NELp 
�0,

MJ pr. 
kg ts

Udb. 
og 

mer-
udb., 
NELp 
�0 GJ 
pr. ha

2007. 5 forsøg
1. Traditionel såning

176 kg NP 17-9-0 m. S �0 15 8,5 �7,1 �8,1 ��,5 6,5 7�,1 1,�� 151,3 42,5 122,1 - 181 6,�5 94,6
�. Traditionel såning

1�5 kg NS ��-7 �0 0 8,7 �6,� �7,� ��,� 6,5 7�,� 1,�� -11,9 -�,� -9,� -8,1 171 6,�6 -7,�
�. Kamsåning

176 kg NP 17-9-0 m. S �0 15 8,7 �6,� �8,1 �1,� 6,9 7�,7 1,�� -6,1 -1,7 -�,1 -�,� 170 6,�9 -�,�
�. Kamsåning

1�5 kg NS ��-7 �0 0 8,8 �5,7 �6,9 ��,� 6,8 7�,� 1,�� -9,� -�,� -7,0 -7,� 175 6,�5 -5,8
LSD ns ns ns ns

2006-2007.  11 forsøg 10 fs.
1. Traditionel såning

176 kg NP 17-9-0 m. S �0 15 9,� �8,� �9,5 �1,� 7,� 7�,6 1,�� 155,4 45,8 127,5 - 179 6,�0 97,9
�. Traditionel såning

1�5 kg NS ��-7 �0 0 9,� �7,9 �8,6 �1,5 7,5 7�,8 1,�1 -�,� -�,� -1,8 -0,7 169 6,�� -1,5
�. Kamsåning

176 kg NP 17-9-0 m. S �0 15 9,5 �7,7 �8,1 �1,7 7,7 7�,6 1,�� 0,� -�,1 0,5 -0,8 17� 6,�0 0,�
�. Kamsåning

1�5 kg NS ��-7 �0 0 9,� �7,� �7,� �1,5 7,8 7�,8 1,�1 -�,9 -�,� -1,� -1,6 16� 6,�� -1,6
LSD ns ns ns ns

2005-2007.  14 forsøg
1. Traditionel såning

176 kg NP 17-9-0 m. S �0 15 9,5 �8,� �8,1 ��,6 7,5 7�,1 1,�� 147,5 41,5 119,4 - - - -
�. Kamsåning

1�5 kg NS ��-7 �0 0 9,6 �7,� �5,9 ��,9 7,9 7�,1 1,�� -�,� -�,9 -1,5 -1,7 - - -
LSD ns 2,1 ns

1) Der er regnet med en ekstra omkostning til såning på kamme på 150 kr. pr. ha, 8,50 kr. pr. kg fosfor og 1�0 kr. pr. afgrødeenhed.
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svarende til, at der er optaget � og 10 kg kvæl-
stof mere pr. ha ved placering af �0 kg kvæl-
stof i henholdsvis NP 17-9-0 og NS ��-7.
 Indholdet af tørstof og stivelse i tørstoffet 
har været mindst ved såning på kamme. Det 
viser, at majsen på kamme har udviklet sig 
langsommere end traditionelt sået majs. Det 
stemmer overens med, at det i forsøgene er 
observeret, at majsen er spiret senere frem på 
kamme end på flad jord. Ved begge såmeto-
der har indholdet af tørstof og indholdet af 
stivelse i tørstoffet været højest, hvor der er 
placeret fosfor. Foderværdien har stort set væ-
ret upåvirket af såmetoden.
 Udbyttet har ligget på samme niveau ved 
de to såmetoder. Ved begge såmetoder er de 
største udbytter høstet, hvor der er placeret 
fosfor ved såning. Udbytteforskellene er ikke 
signifikante.
 Nederst i tabel 7 er vist resultater fra flere 
år.
 I tabel 8 er vist resultater fra forsøgene i 
�005 til �007.
 Der er også gennemført forsøg med kam-
dyrkning under økologiske forhold. Se afsnit-
tet Økologisk dyrkning.

Konklusioner
I forhold til traditionel såning har majs dyrket 
på kamme 
•  givet et udbytte og en foderværdi på samme 

niveau som traditionel såning,
•  øget optagelsen af kvælstof med cirka 6 kg 

kvælstof pr. ha,
•  øget indholdet af råprotein med cirka 0,� 

procentenheder,

•  haft en lidt lavere tørstofprocent og et la-
vere indhold af stivelse,

•  haft en lidt langsommere fremspiring,
•  givet en uensartet fremspiring, hvor der er 

lagt tør jord ind i kammen,
•  også givet merudbytter for placeret fosfor 

på niveau med traditionel såning.

Plastdækning af majs til helsæd, 2005 
til 2007
I �007 er der gennemført et forsøg for at sam-
menligne traditionel dyrkning med dyrkning 
med plastdækning. Forsøget er gennemført på 
Koldkærgård ved Århus på JB 7. Forfrugten 
er majs.
 Der har været et forsøgsled uden plastdæk-
ning og tre forsøgsled med plastdækning. I 
forsøgsleddet uden plastdækning har sorten 
været den tidlige sort Treasure, som er sået 
�6. april og �. maj i de to forsøg.
 I forsøgsleddene med plastdækning har 
sorten været den meget sildige sort Beni-
cia, som er sået �. og �. april. Såningen med 
plastdækning er foretaget med en såmaskine, 
udviklet af det irske firma Samco. Plastba-
nerne har en bredde på 1 meter og dækker to 
rækker. Imellem plastbanerne er der cirka 50 
cm jord uden plastoverdækning. Majsplan-
terne skal selv bryde igennem plastfolien. 
Ved såning er ukrudtet bekæmpet med �,0 
liter Stomp og 0,� liter Grounded pr. ha før 
plastdækning. Ukrudtsbekæmpelse, såning 
og plastdækning udføres i samme arbejds-
gang. Maskinen kan ikke placere gødning 
ved såning.
 Forsøget er gødsket efter Plantedirektora-
tets normer for kvælstof til majshelsæd.
 I forsøget er afprøvet to typer plastfolie, en 
klar, som er 1� mikrometer tyk, og en brun, 
som er 8 mikrometer tyk. Begge folier har 
været perforeret i et bælte over majsrækken. 
Fordelen ved perforeringen angives at være, 
at majsen lettere kan bryde igennem plastfo-
lien, og at der er mindre risiko for overophed-
ning under plastfolien. Begge typer plastfo-
lie angives at være lysnedbrydelige, og den 
brune plastfolie angives desuden at være bio-
logisk nedbrydelig. I det andet forsøgsled er 
plastfolien skåret op midt mellem rækkerne, 
umiddelbart før planterne er begyndt at gen-

Tabel 8. Kamdyrkning af majs

Majs

Udbytte og mer-
udb., a.e. pr. ha

Nettomerudb.,
 a.e. pr. ha1)

�005 �006 �007 �005 �006 �007

Antal forsøg 3 6 5 3 6 5
1. Traditionel såning

176 kg NP 17-9-0 m. S 90,0 133,3 122,1 - - -
�. Traditionel såning

1�5 kg NS ��-7 - �,� -9,� - 5,5 -8,1
�. Kamsåning

176 kg NP 17-9-0 m. S - �,6 -�,1 - �,� -�,�
�. Kamsåning

1�5 kg NS ��-7 -1,8 �,� -7,0 -�,0 �,0 -7,�
LSD ns ns ns

1)  Der er regnet med en ekstra omkostning til såning på kamme på 
150 kr. pr. ha, 8,50 kr. pr. kg fosfor og 1�0 kr. pr. afgrødeenhed.
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nembryde folien. Efter fem dage, når plast-
folien har rullet sig sammen langs siderne, er 
der behandlet med 1,0 liter Calaris pr. ha. Der 
er sået 11 frø pr. m�.
 Forsøget er høstet �. oktober. Hele forsøget 
er høstet samme dag.
 Resultaterne fra forsøget kan ses i Tabelbi-
laget, tabel U8. Forsøgsplan og resultaterne 
for flere års forsøg er vist i tabel 9.
 Der har ikke været forskel på plantebestan-
den, hvor plastfolien er skåret op, og hvor 
planterne har skullet gennembryde plastfo-
lien.
 I begyndelsen af juli har planterne været 
højest, hvor majsen er sået under plast, og 
højest, hvor plastfolien er skåret op, og hvor 
der er anvendt den brune 8 mikrometer tykke 
plastfolie. Den klare 1� mikrometer tykke 
plastfolie har hæmmet væksten. I forsøget i 
�007 er ukrudtet bekæmpet tilfredsstillende i 
alle forsøgsled. Blandt de syv forsøg i �005 
til �007 er ukrudtet bekæmpet tilfredsstil-
lende i alle forsøg, hvor plastfolien er skåret 
op. Hvor planterne har skullet gennembryde 
plastfolien, er ukrudtet bekæmpet tilfredsstil-

lende i fire af de syv forsøg. Hvor planterne 
har skullet gennembryde plastfolien, har det 
ikke været muligt at ramme alt ukrudtet ved 
den opfølgende behandling mod ukrudt, fordi 
plastfolien delvis har dækket ukrudtet.
 Plastdækningen har betydet, at sorten Be-
nicia har blomstret omkring en uge tidligere 
end Treasure, selv om Benicia er en betydeligt 
sildigere sort end Treasure. Benicia har nået 
en højere tørstofprocent end Treasure og har 
opnået et større indhold af stivelse. I forsøge-
ne fra �005 til �007 har plastdækket Benicia 
givet et signifikant merudbytte, hvor plasten 
er skåret op. Som gennemsnit af forsøgene 
har merudbyttet omtrent været stort nok til at 
kunne dække omkostningerne til plastdæk-
ning og til opskæring af plasten. Det gennem-
snitlige nettomerudbytte dækker over en stor 
variation fra et nettomindreudbytte på 5,1 til 
et stort nettomerudbytte på 16,0 afgrødeenhe-
der pr. ha i forsøget i �007. Hvor plastfolien 
ikke er skåret op, har plastdækning ikke givet 
signifikante merudbytter. Der er tendens til, at 
udbyttet har været større, hvor der er anvendt 
den brune 8 mikrometer tykke plastfolie i ste-

Tabel 9. Plastdækning af majs. (U8)

Majs Planter 
pr. m�

Plante-
højde
i juli
cm

Pct.
tørstof 

Pct. af tørstof

FK 
NDF

FK 
org. 
stof

Kg 
tørstof
pr. FE

Udb. og merudb. pr. ha NorFor

sti-
velse NDF hkg 

tørstof 
hkg

stivelse a.e. netto
a.e.1)

iNDF, 
g pr.
kg 

NDF

NELp 
�0

MJ pr. 
kg ts

Udb. 
og 

mer-
udb., 
NELp 
�0 GJ 
pr. ha

2006-2007. 3 forsøg
1. Uden plastfolie 9,7 8� �5,� �8,6 �8,1 61,� 76,1 1,15 134,1 51,8 116,6 - �00 6,6� 88,7
�. Klar plastfolie�) 9,6 1�� �6,8 ��,5 �5,7 58,1 76,0 1,16 �8,7 17,� ��,� 1,8 ��9 6,60 18,8
�. Klar plastfolie 9,7 1�� �7,0 �9,5 �7,� 58,8 75,5 1,17 8,6 �,6 5,0 -15,8 ��� 6,5� �,6
�. Brun plastfolie 9,7 1�6 �7,� ��,7 ��,9 58,7 76,6 1,1� 10,� 9,9 10,1 -10,7 ��� 6,65 7,�
LSD ns ns ns ns

2005-2007. 7 forsøg
1. Uden plastfolie 9,6 75 �0,8 �0,0 ��,9 61,5 7�,8 1,�� 127,1 38,0 104,9 - - - -
�. Klar plastfolie�) 9,1 1�6 �1,0 ��,� �1,0 59,0 7�,0 1,�� �6,� 1�,� �1,9 -0,� - - -
�. Klar plastfolie 9,� 1�6 ��,8 ��,7 �0,7 60,0 7�,5 1,�0 10,8 7,9 9,7 -11,1 - - -
LSD 21,7 13,1 20,1

Led 1 behandlet med 0,5 liter Calaris + � gram Harmony på ukrudtets kimbladstadie og igen med 0,75 liter Calaris ved ukrudt med maks. � 
løvblade.
Led � behandlet med �,0 liter Stomp ved såning og igen 5 dage efter, at plasten er skåret op, med 1,0 liter Calaris.
Led �-5 behandlet med �,0 liter Stomp ved såning og igen med 1,0 liter Calaris (senest når majsen er 50 cm), når en væsentlig del af ukrudtet 
ikke er dækket af plast.
Led 1 gødsket med 176 kg NP 17-9-0 m. S, placeret. Led �-5 gødsket med 1�5 kg NS ��-7, bredspredt.
Sorten i led 1 har været den tidlige sort Treasure. I de øvrige led har sorten været den meget sildige sort Benicia.
1)  Der er regnet med en ekstraomkostning på �.500 kr. pr. ha til dyrkning med plastdækning i forhold til traditionel dyrkning samt 1�0 kr. pr. 

afgrødeenhed. I led � er der regnet med �00 kr. ekstra pr. ha til opskæring af plastfolien.
�) Umiddelbart før majsplanterne er begyndt at gennembryde plastfolien, er plastfolien skåret op mellem de to rækker.
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det for den klare 1� mikrometer tykke plast-
folie. 
 Efter høst er det vurderet, hvor stor en del af 
plastfolien der er nedbrudt. Begge typer plast-
folier har ikke været helt nedbrudt ved høst, 
og der har ikke været forskel på nedbrydnin-
gen af de to typer plastfolie. For begge typer 
plastfolier har kanten af folien, som er dækket 
med jord, eller som har været rullet sammen 
langs kanten, været mindst nedbrudt.

Konklusioner
I forhold til traditionel dyrkning af majs, har 
plastdækning af majs 
•  fremmet modningen med cirka fem uger,
•  givet et signifikant merudbytte, hvor plasten 

er skåret op, umiddelbart før planterne er 
begyndt at bryde igennem. Merudbyttet har 
knap nok kunnet dække omkostningerne til 
plastdækning og til opskæring af plasten,

•  ikke givet signifikante merudbytter, hvor 
planterne selv har skullet gennembryde 
plastfolien,

•  ikke givet mulighed for en effektiv ukrudts-
bekæmpelse, hvor majsen selv har skullet 
gennembryde plastfolien,

•  givet mulighed for en effektiv ukrudtsbe-
kæmpelse, hvor plastfolien har været skåret 
op,

•  vist, at de afprøvede plastfolier ikke har 
været helt nedbrudt ved høst.

Gødskning

Startgødning til majs, 2006 til 2007
Tidligere forsøg har vist, at der er rentable 
merudbytter for at placere 10 til 15 kg fosfor 
pr. ha ved såning af majs. Samtidig er der i 
stigende grad behov for, at der ikke tilføres 
mere fosfor, end der fjernes med majsen. 
For at opfylde dette er der ofte til majs, som 
grundgødskes med husdyrgødning, kun plads 
til at placere en lille mængde fosfor ved så-
ning, svarende til 1 til � kg pr. ha.
 For at belyse, om nye typer gødninger og 
nye placeringsmetoder kan give samme effekt 
med en mindre mængde fosfor, er der i �007 
gennemført fire forsøg. Forsøgene udføres i 
samarbejde med Det Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet, Aarhus Universitet og Det Bioviden-
skabelige Fakultet, Københavns Universitet. 
I forsøgene er NP 16-5-0 m. Humifirst samt 
mikrogranulatgødningerne Turbo Seed og 
Physiostart sammenlignet med traditionelle 
startgødninger. Humifirst består af humin- og 
fulvosyreekstrakter og er samgranuleret med 
NP 16-5-0. Turbo Seed indeholder �� procent 
fosfor, �7 procent kalium og 1 procent eks-
traherbar zink. Physiostart indeholder 8 pro-
cent kvælstof, 1�,� procent fosfor, 9,� procent 
svovl, � procent zink samt aminopyriner, der 
af producenten angives at have en hormon-
virkning, som skal fremme plantevæksten. 
ISEED er majsfrø coated med fosfor. Mikro-
granulatgødningerne har en kornstørrelse på 
0,5 til 1,0 mm og er ved såning placeret di-
rekte i såsporet. De øvrige gødninger er ved 
såning placeret 5 cm under og 5 cm ved siden 
af frøet.
 Humifirst blev afprøvet i landsforsøgene i 
�005 og �006 i forskellige formuleringer. I 
tre forsøg i �005 blev produktet placeret i ren 
form i en mængde på 5 kg pr. ha. I to ud af 
tre forsøg blev der målt en positiv effekt af 
produktet, mens der i det tredje forsøg var en 
negativ påvirkning. I �006 blev det afprøvet 
i samme formulering som i �007, det vil sige 
coated på en NPK-gødning. Der var en ten-
dens til bedre virkning af gødningen indehol-
dende Humifirst, men forskellen var langt fra 
statistisk sikker.

Tabel 10. Plastdækning af majs

Majs

Udbytte og merudb.,  
a.e. pr. ha

Nettomerudb.,  
a.e.pr. ha1)

�005 �006 �007 �005 �006 �007

Antal forsøg 4 2 1 4 2 1
Uden plastfolie 96,2 125,0 100,9 - - -
Klar plastfolie�) �0,1 17,� �8,5 -�,� -5,1 16,0
Klar plastfolie 1�,� 7,5 0,9 -7,5 -1�,� -19,9
Brun plastfolie - 8,6 1�,� - -1�,� -7,6

1)  Der er regnet med en ekstraomkostning på �.500 kr. pr. ha til 
dyrkning med plastdækning i forhold til traditionel dyrkning samt 
1�0 kr. pr. afgrødeenhed. Hvor plasten er skåret op, er der regnet 
med en ekstra omkostning på �00 kr. pr. ha.

�)  Umiddelbart før majsplanterne er begyndt at gennembryde 
plastfolien, er plastfolien skåret op mellem de to rækker.
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Udover forsøgsgødningerne er forsøgsled 
1 og � tilført 1�0 kg ammoniumkvælstof i 
kvæggylle, som er nedfældet før pløjning. I 
forsøgsled � til 8 er der tilført 1�0 kg kvælstof 
pr. ha i NK 19-0-16 m. S, Mg og B, som er 
nedharvet efter pløjning.
 Forsøgene er gennemført på JB 1 til �. Fos-
fortallet har været �,8 i et forsøg og �,0 til �,5 
i tre forsøg. Forfrugten er majs i tre forsøg og 
kartofler i et forsøg.
 Sorten har været Ravenna i to forsøg og 
Eternity i to forsøg.
 Indholdet af N-min i rodzonen har på de fire 
forsøgsarealer været fra 1� til �7 kg pr. ha.
 Forsøgene er sået �0. april og �. maj og er 
høstet fra 10. til 1�. oktober. Forsøgsplan og 
resultater fremgår af tabel 11.

Plantetallet har været tilfredsstillende i alle 
forsøgsled. I slutningen af maj er planternes 
vitalitet bedømt i to forsøg. Forsøgsled � med 
placering af 5 kg fosfor i en traditionel start-
gødning og forsøgsled 8 med ISEED har fået 
den laveste karakter. Resultaterne kan ses i 
Tabelbilaget, tabel U9.
 De forskellige behandlinger har hverken 
påvirket tørstofindholdet eller sammensæt-
ningen markant.
 Der er høstet et stort og signifikant merud-
bytte for placering af fosfor på 10,7 afgrødeen-
heder pr. ha. Ved sammenligning af forsøgsled 
1 og � kan ses, at husdyrgødningen har virket 
signifikant dårligere end handelsgødning. Det 
skyldes antageligt, at den nedfældede gylle 
har ligget i større afstand fra frøene end den 

Tabel 11. Startgødning til majs. (U9)

Majs

Kg pr. ha, 
placeret

Pct.
tør-
stof 

Pct. af 
tørstof

FK 
NDF

FK 
org. 
stof

Kg 
tør-
stof
pr. 
FE

Udb. og merudb. pr. ha NorFor

N P K S Zn sti-
velse NDF

tør-
stof, 
hkg

sti-
velse, 
hkg

a.e.

netto 
a.e.1)

for
fos-
for

iNDF, 
g pr. 
kg 

NDF

NELp 
�0 MJ 

pr. 
kg ts

Udb. 
og 

mer-
udb., 
NELp 
�0 GJ 
pr. ha

2007. 4 forsøg
1. 175 kg NP 17-9-0 m. S �0 15 0 1� 0 ��,� �0,8 ��,1 60,0 7�,5 1,�� 121,1 37,3 97,7 96,6 17� 6,�1 76,4
�. 1�5 kg NS ��-7 �0 0 0 9 0 �0,8 �9,6 ��,1 60,0 7�,0 1,�6 -11,7 -�,9 -10,7 -9,6 17� 6,�6 -8,0
�. 175 kg NP 17-9-0 m. S �0 15 0 1� 0 ��,� �1,� ��,1 59,7 7�,� 1,�� 9,0 �,� 7,6 7,6 17� 6,�1 5,7
�. 55 kg NP 17-9-0 m. S

85 kg NS ��-7 �0 5 0 6 0 �1,9 �0,0 ��,1 59,8 7�,0 1,�5 -�,7 -1,8 -�,1 -�,� 17� 6,�7 -�,�
5. 100 kg NP 16-5 m. Humifirst

6� kg NS ��-7 �0 5 0 � 0 ��,� �0,� ��,1 59,1 7�,7 1,�6 �,0 0,1 0,1 - 185 6,�� 0,�
6. 1�5 kg Physiostart

117 kg NS ��-7 �0 � 0 10 0,5 ��,0 �0,� ��,9 60,0 7�,� 1,�5 -0,� -0,8 -0,7 - 17� 6,�9 -0,�
7. 16 kg Turbo Seed m. Zn

1�5 kg NS ��-7 �0 �,5 � 0 0,� �1,9 �1,0 ��,� 59,5 7�,� 1,�� -�,5 -0,6 -�,� - 176 6,�0 -1,8

8.
ISEED
1�5 kg NS ��-7 �0 1 0 0 0 �1,7 �9,6 ��,� 59,1 7�,6 1,�6 -�,8 -�,6 -5,0 179 6,�� -�,5

LSD 1-8 4,5 3,1 4,5 4,5 ns ns 3,2
LSD 4, 5 1,6 ns ns ns ns ns ns
LSD 4, 6 2,1 ns ns ns ns ns ns
LSD 4, 7 ns ns ns ns ns ns ns
LSD 4, 8 ns ns ns ns ns ns ns

2006. 6 forsøg
1. Grundgødet 0 0 0 0 0 �0,9 �1,9 �0,� 58,8 7�,1 1,�0 135,3 43,2 112,7 11�,7 18� 6,�7 86,2
�. 50 kg triplesuperfosfat 0 10 0 0 0 ��,0 ��,8 �9,9 59,� 7�,6 1,19 5,6 �,1 6,� 5,5 178 6,�� �,�
�. 150 kg triplesuperfosfat 0 �0 0 0 0 �1,8 ��,� �9,7 59,� 7�,6 1,19 5,� �,7 5,5 �,� 18� 6,�� �,1
�. 15 kg Turbo Seed 0 �,5 � 0 0 ��,� ��,� �9,8 59,5 7�,7 1,19 �,� �,8 �,1 - 175 6,�� �,8
5. 15 kg Turbo Seed m. Zn 0 �,5 � 0 0,� �1,� �1,8 �0,1 59,5 7�,5 1,19 �,� 1,� �,8 - 179 6,�� �,�
6. �5 kg Physiostart � � 0 10 0,5 �1,5 �0,9 �1,1 59,1 7�,9 1,�1 �,1 -0,5 �,0 - 18� 6,�6 1,8
LSD ns ns ns ns ns ns

2007: Led 1-2 er nedfældet 120 kg NH
�
-N pr. ha i kvæggylle før pløjning. Led �-8 er bredspredt og nedharvet 1�0 kg N pr. ha i NK 19-0-15 

m. S, Mg, B.efter pløjning.
2006: Forsøgsarealerne er tilført husdyrgødning samt 30 kg N pr. ha i NS 24-14, som er nedharvet før såning.
Turbo Seed og Physiostart er placeret direkte i såsporet. De øvrige gødninger er placeret 5 cm under og 5 cm ved siden af frøene.
1) Der er regnet med 8,50 kr. pr. kg fosfor og 1�0 kr. pr. afgrødeenhed.
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nedharvede NK-gødning. I det tørre forår i 
�007 har det haft stor betydning, at gødnin-
gen har ligget tæt på frøene. Der har været 
et signifikant merudbytte på 10,7 afgrødeen-
heder pr. ha for at øge mængden af placeret 
fosfor fra 5 til 15 kg pr. ha i NP 17-9-0 m. S. 
Der er et signifikant merudbytte af tørstof for 
placering af en gødning med Humifirst samt 
Physiostart, placeret i såsporet, sammenlignet 
med samme mængde fosfor i en traditionel 
NP-startgødning. Der har ikke været signi-
fikant forskel på udbyttet af afgrødeenheder 
mellem forsøgsled � og forsøgsleddene 5, 6, 
7 og 8. Der er dog en tendens til, at NP 16-5-
0 m. Humifirst har virket bedst, og at ISEED 
har virket dårligst.
 Nederst i tabellen er vist resultater fra seks 
forsøg i �006. I disse forsøg var udslaget for pla-
ceret fosfor mindre end i �007, og der var ikke 
signifikant forskel på de forskellige gødninger.
 Forsøgene fortsættes.

Mikronæringsstoffer til majs, 2007
I �007 er der gennemført fire forsøg for at be-
lyse effekten af mikronæringsstofblandingen 
Multiple på udbytte og kvalitet. Multiple in-
deholder 600 gram mangan, �00 gram kobber, 
150 gram magnesium og 150 gram zink pr. 
liter. Multiple er en flydende formulering. Der 
er behandlet med Multiple i vækststadium 11-
1� sidst i maj og igen i vækststadium 1�-1� 
cirka ti dage senere.
 Forsøgene er gennemført på JB 1 til �, og 
forfrugten er majs eller kartofler.
 Forsøgene er sået �0. april til �. maj og er 
høstet 10. til 1�. oktober. Forsøgene er grund-
gødsket som den omgivende mark med hus-
dyr- og handelsgødning. Forsøgsplan og re-
sultater fremgår af tabel 1�.

Midt i juni er der udtaget en planteprøve af det 
sidste fuldt udviklede blad. Plantens mangan-
status er målt med mangantester (se afsnittet 
Gødskning), og indholdet af planteessentielle 
næringsstoffer er bestemt ved kemisk analy-
se. Resultaterne fremgår af Tabelbilaget, tabel 
U10. I ingen af de tre forsøg, hvor analyse-
resultaterne foreligger, viser planteanalyserne 
tegn på mangel på næringsstoffer. Derimod 
viser målinger af fluorescens med mangante-
ster en meget lav manganstatus i to af de fire 
forsøg med PEU-værdier helt nede på hen-
holdsvis �8 og 5�.
 Til trods for de lave PEU-værdier er der 
ikke opnået signifikante merudbytter for ud-
sprøjtning af Multiple i gennemsnit af de fire 
forsøg, og der er ikke opnået signifikante mer-
udbytter i nogen af de fire forsøg.

Eftergødskning af majs med kvælstof, 
2007
I slutningen af juli i �007 har der kunnet be-
regnes et behov for eftergødskning med kvæl-
stof i majs med kvælstofmodellen Daisy. Det 
skyldes en ekstremt stor mængde nedbør i 
juni og juli. Afdræning af nedbørsoverskud-
det fra såning og indtil 1. august er beregnet 
fra 1�0 til 150 mm.
 Der er derfor gennemført tre forsøg for at 
belyse effekten af eftergødskning med kvæl-
stof på udbytte og kvalitet. To forsøg er gen-
nemført i majs med symptomer på stærk 
kvælstofmangel, og et forsøg er gennemført 
i majs uden symptomer på kvælstofmangel. 
Der er eftergødsket med �0 kg kvælstof pr. ha 
i 167 kg NS ��-7, som er drysset ud med hånd 
�0. til �1. juli.
 Forsøgene med stærke symptomer på kvæl-
stofmangel er gennemført på JB � og � med 

Tabel 12. Mikronæringsstoffer til majs. (U10)

Majs Pct.
tørstof 

Pct. af tørstof

FK 
NDF

FK 
org. 
stof

Kg 
tørstof
pr. FE

Udb. og merudb. pr. ha NorFor

stivelse NDF tørstof, 
hkg

stivelse,
hkg a.e.

iNDF, 
g pr. kg 

NDF

NELp�0
MJ pr. 
kg ts

Udb. og 
merudb,. 
NELp�0 
GJ pr. ha

2007. 4 forsøg
1. Grundgødet �1,6 �1,� ��,9 60,1 7�,5 1,�� 126,8 39,7 102,4 17� 6,�1 80,0
�. 1,5 kg Multiple i St. 11-1�

1,5 kg Multiple i St. 1�-1� �1,6 ��,6 �1,9 60,7 7�,� 1,�� -0,� 1,5 1,8 169 6,�9  1,0
LSD ns ns ns ns ns ns
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majs og kartofler som forfrugt. Forsøget uden 
symptomer på kvælstofmangel er gennemført 
på JB 1 med forfrugt majs. Forsøgene er om 
foråret tilført husdyrgødning og gødsket efter 
Plantedirektoratets normer for kvælstof til 
majshelsæd.
 Forsøgene er sået fra �0. april til �. maj og 
er høstet 10. til 1�. oktober.
 Resultater og forsøgsplan fremgår af tabel 
1�. I tabellen er resultaterne for de to forsøg 
med stærke symptomer på kvælstofmangel 
vist øverst i tabellen, og resultaterne for for-
søget uden symptomer på kvælstofmangel er 
vist nederst i tabellen.
 Hverken tørstofindhold, sammensætning 
eller foderværdi har været markant påvirket 
af eftergødskningen.
 I de to forsøg med stærke symptomer på 
kvælstofmangel har merudbyttet for efter-
gødskning med kvælstof været 1�,9 og 15,� 
afgrødeenheder pr. ha. I gennemsnit af de to 
forsøg har nettomerudbyttet været 1�,0 af-
grødeenheder pr. ha. Herfra skal trækkes et 
eventuelt tab som følge af afgrødeskade ved 
udbringning af gødningen. I forsøget uden 
symptomer på kvælstofmangel har nettomer-
udbyttet været negativt.
 Forsøgene er afsluttet.

Ukrudt
Klimaforholdene har i �007 været gunstige 
for ukrudtsbekæmpelsen, og der er generelt 
opnået god effekt af ukrudtssprøjtningerne. 
Middelvalget har været tilpasset markernes 

ukrudtsbestand, således at der har været få 
problemer med utilstrækkelig bekæmpelse af 
eksempelvis storkenæb og rodukrudt, som i 
tidligere år ikke har været bekæmpet godt nok 
på en del arealer.

Ukrudtsbestand forskellig
Resultaterne af fire forsøg med afprøvning 
af forskellige middelkombinationer til be-
kæmpelse af især tokimbladet ukrudt i majs 
er vist i tabel 1�. Bromoterb 500 SC, som 
endnu ikke er godkendt, indeholder aktiv-
stofferne bromoxynil og terbuthylazin. Fight-
er �80 er identisk med Basagran �80, som 
nu er udgået af markedet. MaisTer OD er en 
ny formulering af MaisTer, en såkaldt olie 
dispersion, hvor 1,0 liter MaisTer OD sva-
rer til 100 gram MaisTer. Med undtagelse 
af forsøgsled 8, hvor Bromoterb er afprøvet 
alene, indgår de afprøvede midler i blandin-
ger og/eller i den ene del af splitsprøjtningen. 
Det er tilstræbt, at der skulle kunne opnås en 
god effekt mod en bred vifte af tokimbladede 
ukrudtsarter. I forsøgsled 11 og 1� afprøves 
løsninger, foreslået af henholdsvis den lokale 
konsulent og Planteværn Online, som blev 
sat i drift i �006 i majs efter tre års afprøv-
ning.
 Ukrudtsbestandene har været domineret af 
relativt få arter, hvor agerstedmoder, snerle-
pileurt og storkenæb går igen i alle de viste 
forsøg. Der er udført et femte forsøg efter 
samme forsøgsplan, som har været domineret 
af enårig rapgræs i en sådan grad, at vurde-
ringen af effekten mod tokimbladet ukrudt er 

Tabel 13. Eftergødskning af majs. (U11)

Majs Pct.
tørstof 

Pct. af tørstof

FK 
org. 
stof

Kg 
tørstof
pr. FE

Udb. og merudb. pr. ha NorFor

rå-
protein stivelse NDF hkg 

tørstof 
hkg 

stivelse a.e. a.e.
 netto1)

iNDF,
g pr. kg 

NDF

NELp 
�0 MJ 
pr. kg

ts

Udb. og 
merudb.,
NELp �0 
GJ pr. ha

2007. 2 forsøg med stærke symptomer på kvælstofmangel. Forsøg 002 og 003 
1. Ingen eftergødskning �7,5 5,� �7,9 �8,� 76,8 1,1� 122,0 46,2 106,6 - 1�6,� 6,67 81,3
�. �0 kg N�) �1. juli �8,6 6,� �7,1 �8,� 75,8 1,16 18,� 5,8 1�,1 1�,0 15�,� 6,55 10,5
LSD ns ns ns ns ns ns

2007. 1 forsøg uden symptomer på kvælstofmangel. Forsøg 001
1. Ingen eftergødskning �0,8 6,� �9,� ��,� 71,9 1,�8 175,1 51,3 136,9 - 196,� 6,1� 107,3
�. �0 kg N�) �0. juli �0,0 6,8 �7,6 ��,8 71,� 1,�9 -�,� -�,9 -�,9 -6,0 196,� 6,08 -�,7

1) Der er regnet med �,75 kr. pr. kg kvælstof og 1�0 kr. pr. afgrødeenhed samt en omkostning til udbringning på 65 kr. pr. ha.
�) 167 kg NS ��-7 pr. ha.
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usikker. Resultaterne af dette forsøg findes i 
Tabelbilagets tabel U1�.
 Storkenæb er bedst bekæmpet i forsøgsled, 
hvor aktivstoffet bentazon i enten Fighter 
�80 eller Laddok TE indgår i behandlingen. 
Harmony har ligeledes haft god effekt. I for-
søgsled 11 og 1� har det været enten Laddok 
TE eller Harmony, der har været rettet mod 
storkenæb. Den mindre effekt mod storke-
næb i forsøgsled � og 5, hvor hele mængden 
af Fighter eller Harmony er anvendt i første 
sprøjtning, kan formentlig forklares med, at 
storkenæb spirer frem over en længere perio-
de. Det kan endvidere spille ind, at ved at dele 
mængden af de to midler på begge sprøjtnin-
ger er der større chance for, at der på mindst 
det ene sprøjtetidspunkt er høje temperatu-
rer, hvorved især bentazon virker væsentligt 
bedre. Effekten af Bromoterb mod storkenæb 
har været på et niveau, der tyder på, at midlet 
skal blandes med en partner med indhold af 
bentazon. De nævnte resultater stemmer godt 
overens med sidste års resultater, som ses i 
Oversigt over Landsforsøgene �006, side 
�90.
 Som et kuriosum kan det nævnes, at stor-
kenæb i flere forsøg optræder mere udbredt 

i forsøgsled, der er behandlet, end i det ube-
handlede forsøgsled. Det skyldes, at der bli-
ver plads til storkenæb, når alt andet ukrudt er 
bekæmpet effektivt. Tilsvarende er der i flere 
forsøg forekomster af enårig rapgræs i de be-
handlede forsøgsled, hvorimod det ikke har 
haft mulighed for at spire frem i ubehandlet.
 Der har i effekten mod de øvrige arter kun 
været mindre forskelle på løsningerne. Dog 
har der været lidt mindre effekt mod snerlepi-
leurt i forsøgsled 7, hvor der alene er anvendt 
en lav dosis af Maister OD i anden sprøjtning. 
Snerlepileurt spirer typisk frem over en læn-
gere periode.
 Ved høst har der kun været mindre for-
skelle i procent dækning efter de forskellige 
behandlinger. Der er dog en tendens til lidt 
mere ukrudt i forsøgsled 11 og 1�, hvor den 
billigste indsats er gennemført, formentlig 
som følge af, at de lavere doseringer har givet 
lidt af ukrudtet mulighed for gengroning.
 Der er taget billeder fra forsøgene, som kan 
ses ved at gå ind i de enkelte forsøg i forsøgs-
databasen Nordic Field Trial System, www.
lr.dk/landsforsoeg.
 Der er gennemført to forsøg, hvor forskel-
lige ukrudtsmidler i majs er afprøvet ved lo-

Tabel 14. Ukrudt i majs. (U12)

Majs

Be-
hand-
lings-
indeks

Ukrudt, biomasse1) Pct. dækning ved høst Kemi-
udgift, 

kr. pr. ha 
�007

Tokim-
bladet
i alt

Ager-
sted-

moder
Kamille

Snerle-
pile-
urt

Storke-
næb Græs Tokim-

bladet

2007. 4 forsøg 3 fs.
 1. Ubehandlet - 100 100 100 100 100 �0 �8 -
 �. � x 0,5 l Calaris

+ 0,� l Fighter �80 1,5� � 0 0 1 � 6 � 6�8
 �. � x 0,5 l Calaris

+ �,75 g Harmony 1,50 � 0 0 � 7 7 5 �9�
 �. 1 x 0,5 l Calaris

+ 7,5 g Harmony
1 x 0,5 l Calaris 1,50 � 0 0 0 �7 6 6 �9�

 5. 0,5 l Calaris + 0,6 l Fighter �80
0,5 l Calaris 1,�� 6 � 0 6 8 6 � 57�

 6. � x 0,75 l Laddok TE
+ �,75 g Harmony�) 1,61 1 � 0 � 0 5 5 ���

 7. 1 x 0,5 l Calaris
+ 0,� l MaisTer OD
1 x 0,5 l MaisTer OD 0,98 7 0 0 19 19 � 5 �85

 8. � x 0,8�5 l Bromoterb 500 SC 1,�6 15 � 0 � �0 9 8 -
 9. � x 0,6 l Bromoterb 500 SC

+ �,75 g Harmony 1,66 5 0 0 0 �0 9 6 -
10. 1 x 0,8�5 l Bromoterb 500 SC

1 x 0,75 l Calaris 1,19 6 � 0 1 �9 7 � -
11. � x Lokalt forslag 0,79 7 1� 0 �1 5 8 11 19�
1�. � x Planteværn Online forslag 1,18 � � 0 0 0 � 10 �58

Led �-1� er behandlet på ukrudt med 0-� blade og igen 10-1� dage senere.
Led 11 er behandlet efter forslag fra lokal konsulent og led 1� efter forslag fra Planteværn Online.
1) Relativ biomasse vurderet visuelt.
�) Tilsat Renol.
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garitmesprøjtning. Midler og doseringsinter-
valler fremgår af tabel 15, som også viser de 
estimerede doseringer, svarende til 95 procent 
bekæmpelse (de såkaldte ED

95
-værdier). Re-

sultaterne er baseret på én sprøjtning med vi-
suel bedømmelse af ukrudtsbiomassen cirka 
fire uger efter sprøjtning. I det ene forsøg har 
fuglegræs, hvidmelet gåsefod og sort nat-
skygge været dominerende, og der er foreta-
get bedømmelser for hver af disse arter. I det 
andet forsøg med en blandet ukrudtsbestand 
bestående af blandt andet hvidmelet gåsefod, 
er der lavet en samlet vurdering af ukrudtsbio-
masse. Det ses af tabellen, at samtlige afprø-
vede midler har kunnet bekæmpe de forekom-
mende ukrudtsarter, og at der gennemgående 
har været gode muligheder for at anvende re-

ducerede doser. Det kan umiddelbart undre, at 
iblanding af �,75 gram Harmony pr. ha ikke 
har reduceret ED

95
-værdierne i forsøgsled 

9 og 10 i forhold til forsøgsled 1 og �, hvor 
Calaris og Laddok TE har været udsprøjtet 
alene, særligt i forsøg �, hvor Harmony alene 
har været effektiv ved en dosering på cirka � 
gram pr. ha. En mulig forklaring kunne være 
en antagonistisk effekt i blandingen, men der 
er ingen observationer fra praksis eller forsøg, 
som kan støtte en sådan teori.

Tabel 15. Ukrudt i majs

Majs Sta-
dium

BI-dosis,
l/g pr. ha

Maks./
min. 

dosis,
l/g pr. ha

Forsøg 1
Fuglegræs

ED
95

1)

Forsøg 1
Hvidm. gåsef.

ED
95

1)

Forsøg 1
Natskygge

ED
95

1)

Forsøg �
Tokimbl. ukr.

ED
95

1)

Esti-
mat

Spred-
ning

Esti-
mat

Spred-
ning

Esti-
mat

Spred-
ning

Esti-
mat

Spred-
ning

2007. 2 forsøg
 1. Calaris 1� 1,�� 1/0,1 0,18 0,01 0,19 0,01 0,�� 0,0� 0,�0 0,0�
 �. Laddok TE�) 1� 1,7� �/0,� 0,6� 0,0� 0,6� 0,0� 0,9� 0,09 0,7� 0,10
 �. MaisTer OD�) 1� 1,5 1/0,1 0,�� 0,07 0,50 0,0� 0,68 0,1� 0,�� 0,0�
 6. Bromoterb 500 SC 1� 1,�1 1,5/0,15 0,75 0,0� 0,86 0,0� 0,88 0,0� 0,6� 0,08
 7. Harmony�) 1� 10 10/1 5,� 0,� 5,0 0,� 6,� 0,6 �,0 0,�
 9. Calaris

+ Harmony 1�
1,��
10

1/0,1
�,755) 0,�7 0,0� 0,16 - 0,�� 0,0� 0,77 0,17

10. Laddok TE�)

+ Harmony 1�
1,7�
10

�/0,�
�,755) 0,7� 0,0� 1,1� 0,1� 1,00 0,0� 0,�� 0,06

1) Estimeret dosis svarende til 80 pct. effekt. �) Tilsat olie. �) Tilsat MaisOil. �) Tilsat sprede-klæbemiddel. 5) Konstant dosis.

Tabel 16. Bekæmpelse af agertidsel i majs. 
(U13, U14)

Majs
Agertidsel, biomasse1)

Juli September

1 forsøg 2007
1. Ubehandlet 100 100
�. � x 0,5 l Calaris �5 19
�. 1 x 7,5 g Harmony�)

1x 0,6 l Calaris
1 x 0,9 l Calaris 19 �

�. 1 x 0,�5 l Calaris
1 x 50 g MaisTer�)

1 x 100 g MaisTer�) 18 1�

�006 Eftervirkning �007

Juli August Juni

1 forsøg 2006
1. Ubehandlet 100 100 100
�. � x 0,�5 l Calaris

1 x 0,�5 l Calaris 0 0 5
5. 1 x 7,5 g Harmony�)

1x 0,6 l Calaris
1 x 0,9 l Calaris � 0 �

6. 1 x 0,�5 l Calaris
1 x 50 g MaisTer�)

1 x 100 g MaisTer�)

1 x 0,9 l Calaris 1 1 1
1) Relativ biomasse vurderet visuelt.
�) Tilsat sprede-klæbemiddel.
�) Tilsat MaisOil.

Calaris har god effekt mod gråbynke, men 
det kræver, at skuddene er fremme på sprøj-
tetidspunktet. En flerdelt sprøjtning er derfor 
nødvendig. (Foto: Poul Henning Petersen, 
Landscentret, Planteproduktion).
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Tidsler og gråbynke kan bekæmpes
Kan Calaris og MaisTer bekæmpe agertidsel 
effektivt? Det er undersøgt i to forsøg, hvoraf 
det ene blev gennemført i �006. Som det ses 
i tabel 16, er forsøgsplanen justeret lidt fra 
�006 til �007, idet der i �006 ikke var tegn 
på, at en firedelt sprøjtning med Calaris var 
nødvendig. Behandlinger og resultater af de 
to forsøg ses i tabellen. Forsøget, gennemført 
i �007, viser kun små forskelle i effekten af 
Calaris og MaisTer ved vurdering af biomas-
se i juli, mens vurderingen i september viser 
bedst effekt, hvor anvendelsen af Calaris er 
koncentreret i sidste del af sprøjteperioden. 
I �006-forsøget var der en meget stor effekt 
i alle forsøgsled i behandlingsåret, og lang-
tidseffekten har også ligget på et meget højt 
niveau i alle forsøgsled. Det er desværre ikke 
muligt at udlede, hvor stor effekt der har væ-
ret af MaisTer i dette forsøg, da Calaris mod 
planen indgik i en høj dosis i sidste sprøjtning. 
I �008 vil der blive vurderet langtidseffekt i 
�007-forsøget.
 Mod gråbynke har Calaris vist sig som det 
bedste middel såvel i forsøg som i praksis. 
Tabel 17 viser resultaterne af to forsøg med 
forskellige strategier for anvendelse af Cala-
ris i �007 og et forsøg behandlet i �006. Det 

går mere eller mindre igen, at en fordeling af 
den samlede Calaris-mængde over hele sprøj-
teperioden har givet bedst effekt. Gråbynke er 
med sin kraftige rodklump i stand til meget 
hurtigt at sætte skud, og forsøgene indikerer, 
at det er en fordel at få indledt bekæmpelsen 
af disse, inden de bliver for store.
 Bekæmpelse af gråbynke i majsstub ved 
stubharvning eller med glyphosat er afprøvet 
i to forsøg. Se tabel 18. Stubharvningen er 
udført i starten af oktober ved at harve flere 
gange samme dag, så der er sikret en god løs-
rivelse af gråbynkernes rodklump. Glyphosat 
er udsprøjtet efter høst først i oktober og om-
kring en måned senere. Der har på ingen af 
de to sprøjtetidspunkter været nævneværdigt 
grønt tilbage på gråbynkeplanterne, og gen-
væksten har været ubetydelig. I begge forsøg 
har stubharvning haft nogen effekt mod grå-
bynke, mens glyphosat har virket godt i det 
ene forsøg og minimalt i det andet. Forskel-
len kan ikke umiddelbart forklares, idet der 
som nævnt ikke har været ret meget grønt at 
sprøjte på i nogen af de to forsøg. Billeder fra 
forsøgene kan ses i forsøgsdatabasen Nordic 
Field Trial System.

Tabel 17. Bekæmpelse af gråbynke i majs. 
(U15, U16)

Majs

Gråbynke, biomasse1)

Juli September

Forsøg 1 Forsøg � Forsøg 1 Forsøg �

2007
1. Ubehandlet 100 100 100 100
�. � x 0,5 l Calaris 5 �� 1 �1
�. 1 x 7,5 g Harmony�)

1x 0,6 l Calaris
1 x 0,9 l Calaris � �5 5 58

�006 Eftervirkning �007

Juli Sept. Juli

1 forsøg 2006
1. Ubehandlet 100 100 100
�. � x 0,�5 l Calaris

1 x 0,�5 l Calaris 0 0 1�
5. 1 x 7,5 g Harmony�)

1x 0,6 l Calaris
1 x 0,9 l Calaris � 1 �0

6. 1 x 7,5 g Harmony�)

� x 0,5 l Calaris 0 0 9
1) Relativ biomasse vurderet visuelt.
�) Tilsat sprede-klæbemiddel.

Tabel 18. Bekæmpelse af gråbynke i majs-
stub. (U17)

Majs
Gråbynke, biomasse1)

Forsøg 1 Forsøg �

2007
1. Ubehandlet 100 100
�. � l Roundup Bio primo oktober 69 8
�. Stubharvning primo oktober �6 �0
�. � l Roundup Bio ultimo oktober 1�� 15

1) Relativ biomasse vurderet visuelt.

Tabel 19. Vandpileurt i majs

Majs Sta-
dium

BI-
dosis,
l pr. ha

Maks./
min. 

dosis,
l pr. ha

Juli
ED

80
1)

September
ED

80
1)

Esti-
mat

Spred-
ning

Esti-
mat

Spred-
ning

2007. 1 forsøg
1. Calaris 17 1,�� �/0,� 0,67 0,0� 1,7� 0,�9
�. Harmony�) 17 10 15/1,5 �,8 0,� 6,� 0,7
�. Starane 180S 17 1,5 �/0,� 0,8� 0,09 1,�� 0,1�
6. MaisTer OD 17 1,5 �/0,� 1,01 0,06 1,�� 0,1�
7. Catch 17 - 0,8/0,08 0,�8 0,0� 0,�7 0,0�

1) Estimeret dosis svarende til 80 pct. effekt. �) Tilsat sprede-
klæbemiddel.
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Vandpileurt
Harmony har været det bedste godkendte 
middel mod vandpileurt. På et majsareal, 
hvor der er optalt �8 til 50 skud af vandpi-
leurt pr. m� før behandling, er der testet for-
skellige ukrudtsmidler ved udsprøjtning med 
logaritmesprøjte. Behandlingen er foretaget 
i midten af juni, idet det har været tilstræbt, 
at alle skud har været fremme. Ukrudtsmid-
ler og doseringer er vist i tabel 19. MaisTer 
OD er en ny flydende formulering af MaisTer, 
hvor 1,0 liter MaisTer OD svarer til 100 gram 
MaisTer. Catch indeholder en blanding af �,�-
D og florasulam og er godkendt i vårbyg og 
vårhvede, men endnu ikke i majs. Tabel 19 
viser også de estimerede doser, svarende til 
80 procent bekæmpelse (ED

80
-værdier) på to 

bedømmelsestidspunkter henholdsvis en og 
tre måneder efter behandling. Tabellen viser, 
at effekterne ved den sene vurdering har været 
klart dårligere end ved vurdering en måned 
efter sprøjtning. Det er ikke overraskende for 
en rodukrudtsart som vandpileurt med et stort 
underjordisk rodsystem, der kan danne nye 
skud over en lang periode. Af samme årsag 
vil en effektiv bekæmpelse kræve en flerårig 
indsats, gerne kombineret med dyrkning af 
konkurrencestærke afgrøder som for eksem-
pel kornafgrøder. Forsøget peger på Harmony 
som det bedste godkendte middel. Catch har 
også vist god effekt og vil være et vigtigt mid-
del mod vandpileurt, hvis det godkendes. 

Ukrudt i majs etableret under plast
I et forsøg i majs etableret under plast er det 

afprøvet, om det vil være muligt at bekæmpe 
overlevende ukrudt med 1,5 liter Calaris pr. 
ha, når majsen er brudt igennem plasten. Ved 
sprøjtning har plasten stadig været forholds-
vis intakt, idet nedbrydningen kun har fået en 
karakter på �, hvor karakteren 10 gives, når 
plasten er helt nedbrudt. I forhold til ubehand-
let, som kun er grundbehandlet med �,0 liter 
Stomp, er ukrudtets biomasse reduceret med 
�0 procent. Det har således ikke været muligt 
at opnå en effektiv bekæmpelse, mens ukrud-
tet for en stor del stadig har været dækket af 
plast. Se Tabelbilagets tabel U18.

Ukrudt i Roundup-resistent majs
Tre forsøg indikerer, at det med hensyn til 
ukrudtsbekæmpelsen vil være såvel økono-
misk som effektmæssigt interessant at dyrke 
Roundup-resistent GMO-majs. Der er udført 
forsøg på tre lokaliteter med henblik på at 
undersøge ukrudtsbekæmpelsesstrategier i 
GMO-majs, der er resistent over for Roundup. 
Som glyphosat-produkt er der anvendt præpa-
ratet MON 795�5, der indeholder �50 gram 
glyphosat pr. liter. Indholdsmæssigt svarer 
1,0 liter MON 795�5 til 1,�5 liter Roundup 
Bio. Der er afprøvet forskellig timing af her-
bicidbehandling, og doserne er varieret ved 
udsprøjtning med logaritmesprøjte. Tabel �0 
viser de anvendte behandlinger. Referencebe-
handlingen har været en splitsprøjtning med 
Calaris og MaisTer i forsøgsled 5. I forsøg 1 
og � har der været sprøjtet på naturligt fore-
kommende ukrudt, mens ukrudtsbestanden 
i forsøg � har været forøget ved udsåning af 

Tabel 20. Ukrudt i Roundup-resistent majs

Majs Sta-
dium1)

Maks./min. dosis,
l pr. ha

Forsøg 1
ED

95
�)

Forsøg �
ED

95
�)

Forsøg �
ED

95
�)

Estimat Spredning Estimat Spredning Estimat Spredning

2007. 3 forsøg
1. MON 795�5 T� 5/0,5 0,�� 0,1� �,07 0,6� 5,0 0,9
�. MON 795�5

MON 795�5
T1
T�

�,5/0,�5
�,5/0,�5 0,96 0,07 1,�� 0,08 �,18 0,�7

�. MON 795�5
MON 795�5

T1
T�

1,67/0,17
�,��/0,�� 0,88 0,06 1,�� 0,1� �,�0 0,�8

�. MON 795�5
MON 795�5

T1
T�

�,��/0,��
1,67/0,17 1,�0 0,�� 1,08 0,0� 1,8� 0,�8

5. Calaris + MaisTer�)

Calaris + MaisTer�)
T1
T�

0,5 + 50/0,05 + 5
0,5 + 50/0,05 + 5

0,1� + 1�
0,1� + 1� -

0,10 + 10
0,10 + 10 -

0,11 + 11
0,11 + 11 -

1) T1: Når ukrudt har 2-4 blade, T2: Når ukrudt har 2-6 løvblade, T3: T1 + 18-24 dage. 
�)  Estimeret dosis svarende til 80 pct. effekt. Dosis er angivet som den samlede dosis, undtagen for Calaris + MaisTer, hvor dosis af hver 

komponent er angivet. 
�) Tilsat MaisOil.
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en blanding af ukrudtsfrø. Ukrudtseffekten er 
opgjort ved visuel biomassebedømmelse fire 
til fem uger efter behandlingen i forsøgsled 1, 
og tabel �0 viser beregnede doser, svarende 
til 95 procent bekæmpelse (ED

95
) ved de for-

skellige strategier. Som forventet har der på 
de tre lokaliteter været behov for forskellige 
doser for at opnå den ønskede effekt. Den 
kunstigt udsåede ukrudtsbestand i forsøg � 
har krævet de højeste doseringer. I to af for-
søgene har den skævdelte split-behandling i 
forsøgsled � givet ønsket effekt med det la-
veste doseringsbehov, mens en enkelt sprøjt-
ning har været bedst i forsøg 1. Blandingen af 
Calaris og MaisTer har også givet god effekt 
ved en lav dosis, men baseret på nuværende 
priser på glyphosat-produkter, er forsøgene 
interessante, idet de peger på muligheden for 
en billigere ukrudtsbekæmpelse i majs, hvis 
GMO-majs bliver godkendt i Danmark. I 
forsøgene har der også været afprøvet lokale 
bekæmpelsesforslag, ligesom et af forsøgene 
har inkluderet anvendelse af Stomp i forbin-
delse med plastdækning af majs. Resultaterne 

for disse forsøgsled kan findes i Tabelbilaget, 
tabel U19. Der er behov for en fortsat forsøgs-
indsats for at fastlægge optimale strategier 
med glyphosat i forhold til ukrudtsbestande-
nes sammensætning.

Effekt af ukrudtsmidler i majs
Tabel �1 viser effekten af en række midler og 
middelblandinger mod tokimbladet ukrudt i 
majs. De viste effekter forudsætter, at sprøjt-
ningen sker på frøukrudt i kimbladstadiet. 
Flere midler har virket meget effektivt (fem 
stjerner) over for de vigtigste ukrudtsarter i 
majs. Der vil her være visse muligheder for 
at opnå tilstrækkelig effekt med en reduceret 
dosis.

Sygdomme

Fusariummonitering
Landscentret, Planteproduktion og Dansk 
Kvæg gennemfører i �00� til �007 en undersø-
gelse af indholdet af fusariumtoksiner i majs. 

Tabel 21. Effekt af udvalgte midler mod visse frøukrudtsarter i majs

Majs Prøvet dosis,
g/kg/l pr. ha

Be-
hand-
lings-

in-
deks

Kemi-
kalie-
pris 

pr. ha 
�007

Ager-
sennep

Brand-
bæger

Fugle-
græs

Hvid-
melet 
gåse-
fod

Ka-
mille

Pile-
urt, 

bleg/ 
fersk.

Pile-
urt, 

sner-
le

Pile-
urt,
vej

Sort 
nat-

skygge

Storke-
næb

2-3 behandlinger. Første gang på ukrudt med kimblade og igen 7-10 dage senere, når nyt ukrudt er fremspiret
 1. Laddok TE1) 1,0

Laddok TE1) 1,� 1,�� �70 ***** **** ***** ***** ***** **** *** *** ***** ***
 �. Calaris � x 0,75 1,1� 618 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** **** ***** **
 �. Calaris 0,5

Calaris + Harmony 0,5 + 7,5 1,50 �9� ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** **** ***** ***
 �. Laddok TE + Starane 1801) 1,0 + 0,�

Laddok TE + Starane 1801) 1,� + 0,� 1,7� 5�� ***** **** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ****
 5. Laddok TE + Starane 1801) 0,75 + 0,�

Laddok TE + Starane 1801) 0,75 + 0,�
Laddok TE1) 0,80 1,59 50� ***** ***** ***** ***** **** ***** ***** *** ***** -

 6. Laddok TE1) 1,0
MaisTer1) 75 1,07 �97 ***** - ***** ***** **** - *** *** - -

 7. Stomp + Basagran �801) � x (1,�5 + 0,�5) 1,�9 5�8 ***** ** ***** ***** ***** ***** ** ** ***** -
 8. Stomp + Basagran �801) � x (0,5 + 0,�5) 1,11 �95 ***** * **** **** ***** **** ** ** ***** -
 9. Basagran �80 + Stomp

+ Starane 1801)
� x 

(0,�5 + 1,�5 + 0,�) 1,89 711 ***** - ***** ***** **** ***** ***** ***** ***** -

2 behandlinger, ukrudt med 2-4 løvblade og igen ca. 14 dage senere
10. MaisTer + Starane 1801) 100 + 0,�

MaisTer + Starane 1801) 50 + 0,� 1,�7 57� ***** ***** ***** ***** ***** ***** **** **** **** -
11. MaisTer + Starane 1801) 75 + 0,�

MaisTer + Starane 1801) �0 + 0,� 1,0� �65 ***** - ***** ***** **** ***** *** *** **** -
1�. MaisTer + Starane 1801) 50 + 0,�

MaisTer + Starane 1801) 50 + 0,� 0,9� �19 ***** - ***** **** **** ***** ** ** **** -

Effektniveau: ***** = over 95 pct. **** = 86-95 pct., *** = 71-85 pct., ** = 50-70 pct., * = under 50 pct. effekt,  - = effekt ikke belyst.
1) Penetreringsolie tilsat.
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Hidtil har der været analyseret flest prøver af 
majshelsæd. I �007 er der dog også udtaget et 
større antal prøver i kolbe- og kernemajs.
 Resultaterne fra �007 foreligger ikke p.t., 
men vil til foråret blive offentliggjort i en 
Planteavlsorientering. De hidtidige resultater 
er vist i Planteavlsorientering 09-80�. Disse 
undersøgelser har vist, at de vejledende græn-
seværdier for fusariumtoksiner i majs til fod-
ring af kvæg kun relativt sjældent overskri-
des.
 Der har indtil �007 kun indgået et begræn-
set antal prøver af kernemajs i moniteringen. 
I syv prøver af kernemajs i �006 lå indholdet 
af toksiner højere end i majs til helsæd. For-
skellen var ikke statistisk sikker, men det vur-
deres at skyldes det relativt lave antal prøver 
af kernemajs. Flere undersøgelser har vist, at 
jo senere majsen høstes, jo højere indhold er 
der af fusariumtoksiner. Da kernemajs høstes 
senere end majshelsæd, er risikoen for et højt 
toksinindhold derfor større i kernemajs. Ker-
nemajs benyttes endvidere til fodring af svin. 
De vejledende grænseværdier for fusarium-
toksiner i foder er væsentligt lavere for grise 
end for kvæg, da svin er meget følsomme for 
fusariumtoksiner.
 Den fireårige monitering stopper nu, men 
vil fortsætte, hvis der kan skaffes de nødven-
dige midler. Der vil fremover i givet fald blive 
fokuseret på kernemajs.

Høst

Stubhøjde i typer af majssorter, 2006 
til 2007
Der er flere kvægbrugere, som sætter en læn-
gere stub i majsen end de anbefalede �0 cm 
for at få en bedre foderværdi. Stubhøjdens 
indvirkning på foderværdien er tidligere un-
dersøgt i landsforsøgene i 199� og 1997. Da 
der siden er kommet nye typer af majssorter, 
og der er kommet nye analysemetoder, er der 
i �007 gennemført to forsøg med �0, �0 og 60 
cm stubhøjde i sorterne Treasure, Rosalie, NK 
Bull og Banguy.
 Forsøgene er gennemført på JB 1 og �. 
Begge forsøg er tilført husdyrgødning, og 
forsøgene er gødsket efter Plantedirektoratets 

normer for kvælstof til majshelsæd. Forsø-
gene er sået ��. april og �. maj og høstet 18. 
september og 16. oktober. Resultater og for-
søgsplan fremgår af tabel ��.
 Plantehøjden i sorten Treasure fra jordover-
fladen til basis af hanblomsten har været 193 
til 209 cm i de fire sorter, størst i Treasure og 
mindst i Banguy.
 En ændring af stubhøjden har ikke virket 
signifikant forskelligt i de fire sorter. Som 
gennemsnit af sorterne i �007 har en forøgelse 
af stubhøjden fra �0 til 60 cm hævet tørstof-
procenten med 1,9, indholdet af stivelse med 
�,� og FK NDF med �,7 procentenheder og 
foderværdien med 0,09 kg tørstof pr. foder-
enhed, mens udbyttet af afgrødeenheder har 
været 10 afgrødeenheder mindre pr. ha.
 Nederst i tabellen er vist resultaterne for 
�006 og �007. Plantehøjden i �006 var om-
kring �5 cm større end i �007. I �006 blev 
forsøgene høstet med en højere tørstofprocent 
end i �007. Forskellen i plantehøjde og tør-
stofindhold har betydet, at udbyttetabet ved at 
sætte en længere stub har været større i �007 
end i �006. For forsøgene i �006 og �007 har 
der ikke været signifikant forskel på, hvordan 
en ændret stubhøjde har påvirket udbyttet i de 
fire sorter.
 Forsøgene fortsættes.
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Figur 3. Udviklingen i tørstofprocenten i fire 
sorter som gennemsnit af seks lokaliteter. Se 
Tabelbilaget, tabel U21.
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Høstprognose i majs, 2007
På seks lokaliteter er der udtaget fem prøver 
med to ugers mellemrum i sorterne Destiny, 
Treasure, Ravenna og Banguy, som er hen-
holdsvis en meget tidlig, tidlig, middeltidlig 
og sildig sort. Parcellerne, som prøverne er 
udtaget i, har ligget i tilknytning til sortsfor-
søgene med majssorter til helsæd i  Hjørring, 
Aars, Holstebro, Varde, Hellevad og Uller-
slev.
 I tabel U1 i Tabelbilaget kan ses oplysnin-
ger om jordtype, forfrugt og dyrkningen i øv-
rigt på de enkelte lokaliteter.
 Prøverne er analyseret for tørstof, kemisk 
sammensætning og fordøjelighed. Analyser-

ne skal anvendes som grundlag for udvikling 
af en model, som skal kunne give en høst-
prognose for majs til helsæd. Det er planen, 
at høstprognosen med input af blandt andet 
sådato, vejrdata og sortsnavn i første omgang 
skal kunne give en prognose for tørstofpro-
centen.
 Figur � viser, hvordan tørstofprocenten har 
udviklet sig i de fire sorter som gennemsnit af 
de seks lokaliteter.

Majssorter til biogas
Nye typer af majssorter til biogas har i �007 
givet større udbytte end de højtydende sorter 
af majs til helsæd. Syd for grænsen dyrkes i 

Tabel 22. Stubhøjde i typer af majssorter. (U21)

Majs
Stub-
højde
cm

Pct.
tørstof 

Pct. af tørstof

FK 
NDF

FK 
org. 
stof

Kg 
tørstof
pr. FE

Udb. og merudbytte 
pr. ha NorFor

stivelse NDF tørstof 
hkg a.e. Fht.

a.e.

iNDF,
g pr. kg 

NDF

NELp�0
MJ pr. 
kg ts

Udb. og 
merudb.,
NELp�0 
GJ pr. ha

Fht. for
ud. af 

NELp�0

2007. 2 forsøg 
Treasure �1 �5,1 �9,7 �5,6 58,1 71,5 1,�9 128,9 99,8 100 196 6,1� 78,9 100
Treasure �9 �6,� ��,9 �1,� 59,� 7�,0 1,�0 -8,0 0,7 101 179 6,�9 -1,6 98
Treasure 58 �6,0 ��,� �1,0 60,8 7�,9 1,17 -�0,7 -7,6 9� 179 6,51 -8,� 89
Rosalie �1 �0,� �9,9 ��,� 59,1 7�,0 1,�� 135,4 109,2 100 18� 6,�6 84,8 100
Rosalie �0 �1,� �1,6 �1,0 59,6 7�,� 1,19 -5,7 -0,� 100 169 6,�1 -1,7 98
Rosalie 59 �1,9 �1,7 �1,6 60,� 7�,� 1,19 -17,1 -9,6 91 167 6,�� -8,7 90
NK Bull �1 �9,6 �9,� �0,9 56,9 7�,� 1,�� 143,9 117,5 100 179 6,�6 90,2 100
NK Bull �9 �1,5 ��,8 �8,0 59,6 75,7 1,15 -�,� �,9 10� 1�9 6,5� 1,1 101
NK Bull 59 ��,5 ��,7 �7,� 61,0 76,5 1,1� -�1,5 -9,0 9� 1�� 6,6� -9,0 90
Banguy �1 �8,8 �6,6 ��,8 57,� 7�,6 1,�5 127,9 102,4 100 175 6,19 79,2 100
Banguy �0 �0,� �8,� �1,� 60,� 7�,5 1,19 -5,1 0,8 101 156 6,�1 -0,5 99
Banguy 59 �1,� �9,� �0,7 60,� 7�,9 1,17 -��,6 -1�,8 88 15� 6,�6 -11,� 86
LSD 1 (forskel mellem stubhøjder) 3 3,8 11 0,10 2,5
LSD 2 (forskel mellem sorter) 3,5 4,4 12 ns 2,9
LSD 1, 2 (vekselvirkning mellem sorter og stubhøjde) ns ns ns ns ns

2006-2007. 4 forsøg
Treasure �1 �6,� ��,1 �1,8 59,1 7�,7 1,�� 149,7 123,0 100 189 6,�5 95,1 100
Treasure �9 �7,8 �6,9 �8,0 60,� 75,9 1,1� -8,� 0,5 100 178 6,60 -1,8 98
Treasure 59 �8,� �8,1 �7,0 61,6 76,9 1,1� -17,1 -�,� 97 16� 6,7� -6,1 9�
Rosalie �1 ��,� ��,9 �9,9 59,� 7�,6 1,18 154,0 130,1 100 179 6,�� 99,2 100
Rosalie �0 ��,5 �5,� �8,1 59,9 75,7 1,15 -7,7 -�,7 98 166 6,56 -�,� 97
Rosalie 60 ��,� �6,� �7,7 61,6 76,6 1,1� -1�,7 -6,� 95 16� 6,67 -6,� 9�
NK Bull �1 ��,1 ��,5 �7,5 57,� 7�,9 1,17 159,3 136,0 100 181 6,�� 102,6 100
NK Bull �9 ��,9 �5,6 �5,7 59,9 76,8 1,1� -7,6 -0,� 100 1�9 6,65 -1,7 98
NK Bull 59 ��,8 �7,1 ��,5 61,1 77,8 1,09 -18,� -6,6 95 150 6,78 -6,9 9�
Banguy �1 �1,� �1,� �9,8 59,0 7�,6 1,18 155,7 131,5 100 16� 6,�� 99,9 100
Banguy �0 ��,5 ��,9 �7,9 61,0 76,� 1,1� -10,� -�,� 97 151 6,61 -�,7 96
Banguy 59 ��,7 �5,0 �6,5 61,6 77,1 1,11 -�0,� -9,5 9� 1�� 6,70 -9,0 91
LSD 2 (forskel mellem sorter) 5,8 6,9 9 ns 4,8
LSD 1, 2 (vekselvirkning mellem sorter og stubhøjde) ns ns ns ns ns

Gns. � sorter, �0 cm �1 ��,1 ��,9 �9,7 58,7 7�,� 1,19 154,7 130,1 100 178 6,�1 99,2 100
Gns. � sorter, �0 cm �0 ��,� �5,� �7,� 60,� 76,� 1,1� -8,� -1,5 99 159 6,61 -�,6 97
Gns. � sorter, 60 cm 59 �5,� �6,6 �6,� 61,5 77,1 1,11 -17,5 -6,7 95 156 6,7� -7,1 9�
LSD 1 (forskel mellem stubhøjder) 5,1 ns 8 0,10 4,1
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stigende grad majssorter til biogas. Disse sor-
ter er primært forædlet med henblik på et stort 
udbytte. Der har derfor i �007 været gennem-
ført forsøg med mulige energisorter af majs: 
Amadeo, Aurelia og Sarabande for at afprøve, 
om de giver et større biogasudbytte pr. ha end 
de gængse helsædsorter. Sorterne er høstet på 
to tidspunkter. Første høsttidspunkt har væ-
ret på det normale høsttidspunkt for helsæd 
�. til 16. oktober �007. Det andet høsttids-
punkt har været cirka tre uger senere. I tabel 
�� anvendes tørstofudbytte som indikator for 
biogaspotentialet. Amadeo har ydet et signifi-
kant større tørstofudbytte pr. ha end de kendte 
helsædsorter Anvil og Patrick. Sarabande har 
vist det næststørste tørstofudbytte. Udbyttet 
af afgrødeenheder viser et tilsvarende møn-
ster, der dog ikke er statistisk signifikant. Det 
normale høsttidspunkt har for alle sorter gi-
vet et signifikant større udbytte end det sene 
høsttidspunkt. Tørstofprocenten har været la-
vest for Sarabande ved begge høsttidspunkter. 
Plantehøjden har været ��� til ��0 cm, størst 

Tabel 23. Høsttider for majssorter til biogas. 
(U22)

Majs

Udbytte Tørstof,
pct. hkg tørstof pr. ha a.e. pr. ha

Tid 1 Tid � Tid 1 Tid � Tid 1 Tid �

2007. 3 forsøg
Anvil 160,� 1��,9 1�1,9 117,� �0,9 ��,�
Amadeo 171,1 156,5 1�7,7 1��,5 �9,0 �1,0
Patrick 157,� 1�8,� 1�5,1 117,9 �9,7 ��,�
Aurelia 160,0 15�,0 1��,� 11�,9 �8,� �1,7
Sarabande 168,5 15�,6 1��,9 119,9 �6,6 ��,�
LSD sorter 7,4 6,8
LSD høsttid 4,7 4,3

i Aurelia og mindst i Anvil. Plantehøjden har 
ikke været koblet til udbyttet. Forsøgene er 
finansieret af CBMI, og sorternes biogaspo-
tentiale er p.t. ved at blive bestemt på Forsk-
ningscenter Bygholm. Resultaterne vil blive 
beskrevet nærmere på LandbrugsInfo, når 
disse foreligger.
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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 planteavlskontorer. I nogle tilfælde 
er tallene skønnede, og der er derfor en vis 
usikkerhed i opgørelsen. Konklusionerne skal 
derfor også tages med et vist forbehold.

Gødningsplaner
Planteavlskonsulenterne har for planperioden 
�006 til �007 udarbejdet knap 5 procent færre 
gødningsplaner end i planperioden før. Der-
med fortsættes tendensen fra �006, og struk-
turudviklingen i landbruget er sikkert en væ-
sentlig årsag. 5 procent af alle gødningspla-
nerne er udarbejdet for økologiske bedrifter. 
 Gødningsplanerne omfatter samlet set cirka 
�,0 mio. ha, hvilket er det samme som i �006. 
Som i �006 skønnes knap 5 procent af arealet 
at være drevet pløjefrit.
 Programmet DLBR Mark er anvendt til 9� 
procent af alle udarbejdede gødningsplaner 
– en stigning i forhold til 88 procent i �006. 

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-
delse af markbudgetter. Den er også en hjælp 
i forbindelse med den løbende registrering af 
for eksempel pesticidanvendelsen – blandt 
andet til beregning af behandlingsindeks.
 En sprøjteplan er alene til støtte, når beho-
vet for planteværn skal vurderes i vækstsæ-
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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. Hver uge offentliggøres 
de kommenterede resultater fra Planteavls-
konsulenternes Registreringsnet for skade-
gørere i fagblade, på LandbrugsInfo (www.
landscentret.dk/regnet) samt på www.land-
mand.dk.
 En sprøjteplan er oftest en naturlig del af 
en dyrkningsplan. Af hensyn til overskuelig-
heden opgøres nu kun antallet af dyrknings-
planer, hvori der indgår en sprøjteplan. Antal-
let af udarbejdede dyrkningsplaner er steget 
svagt i forhold til �006. DLBR Mark anven-
des nu til 96 procent af alle udarbejdede dyrk-
ningsplaner.

Afgrødenyt og nyhedsbreve
Stort set alle lokale centre tilbyder medlem-
merne afgrødenyt eller nyhedsbreve med ak-
tuel orientering om planteavlsfaglige emner i 
vækstsæsonen. Antallet af modtagere er faldet 
med knap �0 procent i �007. Andelen af med-
lemmer, der modtager afgrødenyt eller ny-
hedsbreve via E-mail, stiger fortsat og udgør 
nu næsten en tredjedel. Denne udvikling af-
spejler den stigende anvendelse af internettet 
til formidling af information til landmænd.
 Information via SMS er blevet en naturlig 
del af aktuel rådgivning i vækstsæsonen på 

Tabel 2. Antal dyrkningsplaner (fra 2005 kun 
hvis sprøjteplan er med) 

�00� �005 �006 �007

DLBR Mark 15.7�� 15.986 16.�71 16.98�
Andre edb-planer 1.506 1.��0 97� 7��
I alt 17.��8 17.�06 17.��5 17.705

Tabel 1. Antal udarbejdede gødningsplaner

�00� �005 �006 �007

DLBR Mark �0.56� �1.�00 �9.�91 �9.�98
Andre edb-planer �.0�6 �.�79 �.9�0 �.�56
I alt ��.600 �5.779 ��.��1 �1.75�
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en række centre. Ikke mindst inden for plan-
teværn er SMS utroligt effektivt til at få infor-
mation ud – hurtigt og direkte til landmanden 
i marken. Ved tegn på sygdomsangreb i områ-
det kan landmænd med udsatte sorter advares 
tidligt. De kan vente med at sprøjte, til der er 
et behov, og der kan i mange tilfælde anven-
des nedsatte doseringer. Antallet af modtage-
re af SMS-service er fordoblet hvert år siden 
�00�. 

Grupperådgivning
Antallet af grupper af landmænd i gruppe-
rådgivning er faldet med 1� procent i forhold 
til �006, mens antallet af deltagere er faldet 
med �1 procent. Grupperådgivning giver mu-
lighed for en betydelig erfaringsudveksling 
landmændene imellem, og medlemmernes 
bedrifter besøges typisk på skift i løbet af 
vækstsæsonen for at give en bred basis for 
diskussion.
 Antallet af grupper med økologiske land-
mænd er faldet med en tredjedel i forhold til 
�006.

Mark- og ejendomsbesøg
Antallet af mark- og ejendomsbesøg på kon-
ventionelle bedrifter er faldet med � procent i 
forhold til �006. Den faldende tendens siden 
�005 er dermed fortsat. 
 Antallet af besøg på økologiske bedrifter 
er i �007 steget med 7 procent i forhold til 
�006.

Markvandringer og markmøder
Det samlede antal markvandringer og -møder 
er faldet med �0 procent, og antallet af del-
tagere er faldet med godt 11 procent. Efter 
en stigning i �006 er aktiviteten nu under ni-
veauet i �005.

Planteavlsmøder
Både antallet af de traditionelle faglige plan-
teavlsmøder og antallet af deltagere er faldet 
yderligere. Størrelsen af møderne varierer 
meget – fra �0 til �50 deltagere. Der afholdes 
nu kun ganske få møder specifikt om enkelt-
betalingsordningen.

Tabel 3. Afgrødenyt og nyhedsbreve samt 
SMS-service

�00� �005 �006 �007

Antal modtagere 15.710 1�.�55 15.1�7 10.7�1
Heraf sendt via 
E-mail 1.878 �.189 �.879 �.019
Modtagere af SMS-
service �96 9�6 �.006 �.���

Tabel 4. Grupperådgivning

�00� �005 �006 �007

Antal grupper 605 5�9 565 �86
Heraf økologiske 60 5� 66 ��
Antal deltagere �.8�6 �.699 �.10� �.��0

Erfa-gruppe mødes i marken og udveksler 
erfaringer. (Foto: Jørgen Ravn, Agrovi).

Tabel 5. Mark- og ejendomsbesøg af konsu-
lent

�00� �005 �006 �007

Antal besøg 16.111 16.7�� 16.�95 15.98�
Heraf hos økologer 1.1�� 896 855 918

Tabel 6. Markvandringer og markmøder

�00� �005 �006 �007

Antal markvandringer 
og -møder �8� 158 165 1��
Deltagere i alt 10.9�5 7.6�5 8.�8� 7.���

Tabel 7. Planteavlsmøder 

�00� �005 �006 �007

Antal møder 118 11� 108 81
Deltagere i alt 8.565 6.��� 6.8�8 5.701
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Enkeltbetalingsordningen og MVJ
Enkeltbetalingsordningen har igen i �007 væ-
ret en stor opgave for planteavlskonsulenter-
ne. På grund af de vidtrækkende konsekven-
ser af eventuelle fejl bruges der fortsat rigtig 
mange ressourcer på ordningen. Cirka 8.700 
landmænd har i �007 fået individuel hjælp i 
forbindelse med overdragelse af betalings-
rettigheder, hvilket er samme niveau som i 
�006.
 Knap 9� procent af ansøgningerne, som 
konsulenterne har medvirket til, er udarbejdet 
via det internetbaserede program Elektronisk 
Hektarstøtte Ansøgning (EHA). I �005 var 
andelen 68 procent og i �006 80 procent.

Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltnin-
ger (MVJ-ordninger)
I 2007 har der været flere støttemidler til rå-
dighed end i �006. Til ordningen ”pleje af 
græs og naturarealer” har også jord uden for 
Natura �000-områder fået tilskud i �007, og 
det forventes også at være tilfældet i �008. 
 Konsulenternes aktivitet på området af-
hænger i meget høj grad af støttemidlerne til 
rådighed. Den ekstraordinært lave aktivitet i 
�006 har rettet sig en del og er mere end for-
doblet i �007. Ud af de samlede cirka 1.570 
MVJ-ansøgninger har cirka 10 procent været 
ansøgninger til braklagte randzoner.

Miljøopgaver
Pr. 1. januar �007 blev den nye ordning Mil-
jøgodkendelser indført. Den erstatter i denne 
sammenhæng de tidligere opgørelser over 
VVM-sager mv. Ordningen fastsætter bl.a. 
regler for beregning af kvælstofudvaskning 
og ammoniakdeposition afhængigt af antal 
dyreenheder. Systemet til indberetning af an-
søgninger om udvidelser og ændringer af hus-
dyrbrug var først i drift på internettet i juni 
�007. Det har nedsat antallet af indberettede 
ansøgninger til omkring 1.�00 sager. Som det 
ses i tabel 10, har de lokale konsulenter med-
virket ved betydeligt flere miljøopgaver end 
de indberettede ansøgninger. 

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 �007 
udarbejdet stort set lige så mange regnskaber 
som i �006.

Digital korttegning
På de lokale centre er der i �007 udarbejdet 
yderligere digitale markkort, så der nu findes 
digitale markkort for over 15.000 bedrifter. 
Problemer omkring markblokkene, samling 
og opdeling af marker har medført et øget be-

Tabel 8. Konsulenternes vejledning ved ud-
fyldelse af ansøgning om hektarstøtte samt 
enkeltbetalingsordningen

�00� �005 �006 �007

Antal landmænd som modtog
Individuel vejledning 17.015 ��.505 ��.�0� ��.5�9
Kollektiv vejledning 1�6 - - -
I alt 17.1�1 ��.505 ��.�0� ��.5�9

Tabel 9. Konsulenternes medvirken ved ud-
fyldelse af MVJ-ansøgninger

�00� �005 �006 �007

Antal ansøgninger
Med konsulents medvirken 1.�96 1.�91 �0� 68�
Samlet antal MVJ-
ansøgninger1) �.500 �.100 500 1.570

1) Kilde: Direktoratet for FødevareErhverv.

Tabel 10. Konsulenternes medvirken ved mil-
jøopgaver mv.

�00� �005 �006 �007

VVM-sager (inkl. screeninger) 1.670 �.666 �.�70 �.�95
Heraf egentlige redegørelser - �50 �5� 8�7
Heraf beregnet udvaskning af 
kvælstof fra rodzonen 1.0�6 1.701 �.000 1.679
Heraf beregnet fordampning af 
ammoniak 787 1.��� �.5�0 1.�89
Heraf beregnet 
ammoniakdeposition �97 1.171 �.167 1.195

Tabel 11. Grønne regnskaber

�00� �005 �006 �007

Antal grønne regnskaber �96 �77 5�5 5��
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hov for nye tegninger af marker på bedrifter. 
To tredjedele af de digitale kort udarbejdes 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 sker i internetbrowseren, skal bruge-
ren ikke have noget kortprogram installeret 
på computeren. Endelig kan de bruges som 
elektroniske markkort ved ansøgning om en-
keltbetaling.

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 �007 udtaget 11 procent færre 
jordprøver end i �006, �0 procent færre mar-
ker er opmålt med EM-�8, og der er udarbej-
det 18 procent færre tildelingskort til positi-
onsbestemt gødskning eller kalkning i �007.

Andre opgaver

Opbevaringskapacitet for husdyrgødning
Opbevaringskapaciteten for husdyrgødning 
skal være tilstrækkelig til, at de krævede ud-
nyttelsesprocenter kan nås. Planteavlskonsu-
lenterne har i �007 udført 1.�50 beregninger 
af tilstrækkelig opbevaringskapacitet for hus-
dyrgødning, hvilket er godt 15 procent færre 
end i �006.

Markkontrol
Markkontrol af frø og sædekorn er en service-
opgave, som planteavlskonsulenterne udfører 
for korn- og frøfirmaerne samt for Plantedi-
rektoratet. I �007 er der kontrolleret 9.600 
ha med frø og 51.800 ha med sædekorn. De 
tilsvarende tal for �006 var 11.900 ha frø og 
50.�50 ha sædekorn. Det synede areal med 
sædekorn har ligget stabilt omkring 50.000 ha 
over en årrække. Arealet med frøgræs i Dan-
mark er stigende, men arealet synet af konsu-
lenterne er faldet med cirka �0 procent over 
de seneste to år.

Indkøbsordninger
En række lokale centre organiserer et samlet 
indkøb af for eksempel planteværnsmidler for 
interesserede medlemmer. Der har i �007 væ-
ret godt �00 medlemmer i indkøbsordninger 
etableret af lokale centre, hvilket er cirka 1� 
procent flere end de foregående to år. Der er 
alene tale om at organisere fælles indkøb og 
eventuelt salg, hvor planteavlskontoret arbej-
der på timeløn. Kontorets indtjening er såle-
des helt uafhængig af mængder og produkter. 
Herved fastholdes uvildigheden.

Markbrug Mod nye Mål
Kampagnen Markbrug Mod nye Mål sætter 
blandt andet fokus på øget indtjening i plante-
produktionen. I �007 har ��0 landmænd fået 
udarbejdet en handlingsplan med mål og til-
tag for at øge deres indtjening i markbruget. 
Tilsvarende tal for �006 var 150 landmænd.

Bedriftsrådgivning
I �007 har konsulenter i Dansk Landbrugs-
rådgivning gennemført bedriftsrådgivning for 
cirka �70 landmænd. Tilsvarende tal for �006, 
hvor der var statsstøtte til aktiviteten, var godt 
�.000.

Tabel 12. Positionsbestemt dyrkning

�00� �005 �006 �007

Antal GPS-jordprøver ��.969 ��.918 5�.�80 �6.658
Antal marker opmålt med 
EM-�8 710 �76 �95 �06
Antal marker med tildelings-
kort for gødning/kalk �.�1� 1.600 �.591 �.9�9
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hver faktor samt en LSD-værdi for veksel-
virkninger.
 Ved sammenligning af behandlinger skal 
man være klar over, at op til 5 procent af de 
parvise sammenligninger kan være ”signifi-
kante” grundet tilfældig variation. Hvis der 
for eksempel er ti behandlinger i et forsøg, 
kan der være �5 parvise sammenligninger. 5 
procent af disse par kan være ”signifikant” 
forskellige på grund af tilfældigheder. Det be-
tyder, at der i tilfældet med ti behandlinger i 
gennemsnit vil være to falske signifikant for-
skellige 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 �.
 LSD 12: LSD-værdien for kombinationer af 
faktor 1 og faktor �. Denne værdi vises, hvis 
der er signifikant vekselvirkning mellem fak-
tor 1 og faktor �. Man bør ved et tofaktorielt 
forsøg først betragte LSD 1�. Er der angivet 
en værdi, betyder det, at der er vekselvirkning 
mellem de to faktorer, og LSD 1 og LSD � 
kan i så fald ikke anvendes til at udtale sig 
om, hvorvidt der er en generel effekt af faktor 
1 og faktor �.

Statistiske modeller
I forsøgsserier udføres de statistiske analyser 
på forsøgsledniveau, idet der beregnes et gen-
nemsnitsudbytte pr. behandling i enkeltforsø-
gene. Dette gennemsnitsudbytte indgår deref-
ter som én observation i en ny variansanalyse 
på serieniveau, hvor gennemsnitsudbyttet pr. 
forsøgsled forklares som en funktion af be-
handlinger (faktor 1, faktor �, faktor �), for-
søgslokaliteter og vekselvirkninger. Denne 
procedure er valgt af to grunde: Dels er de 
fleste analyser bestemt på ledniveau, dels op-

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. End-
videre findes en oversigt over Landscentret, 
Planteproduktions faglige medarbejdere.

Forsøgenes sikkerhed
P-værdier og signifikansniveau
I Oversigt over Landsforsøgene og i resul-
taterne af enkeltforsøgene forekommer der 
angivelse af 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, desto sikrere er 
man på, at de observerede forskelle eller vær-
dier ikke er fremkommet ved rene tilfældig-
heder. Hvis P < 0,05, siger man normalt, at der 
er en statistisk sikker effekt. LSD-værdien i 
tabellerne svarer til P = 0,05. Man bruger ofte 
en stjerne (*) til at angive P < 0,05. Tilsva-
rende bruges to stjerner (**) til at angive P 
< 0,01, mens tre stjerner (***) angiver P < 
0,001.

LSD-værdi
Hvis der findes en signifikant forskel på ud-
bytter mellem behandlinger i forsøgsserien, 
angives en LSD-værdi. I modsat fald angives 
ns (no significance). 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.
 Såfremt forskellen mellem for eksempel 
udbyttet efter to behandlinger er større end 
den angivne LSD-værdi, betegnes de to ud-
bytter som signifikant forskellige. Ved forsøg 
med flere faktorer angives en LSD-værdi for 
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nås det samme resultat, som man ville have 
opnået ved på parcelniveau at benytte en stati-
stisk model, hvor både gentagelser og sted be-
tragtes som tilfældige, når hvert enkeltforsøg 
har lige mange gentagelser.
 Bemærk, at i årene �000 til �00� 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, �, � =  Lednavn for forsøgsbehandlinger i 

faktor 1.
A, B, C =  Lednavn for forsøgsbehandlinger i 

faktor �.
I, II, III =  Lednavn for forsøgsbehandlinger i 

faktor �.

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 1� procent
Græsfrø og kommen 1� procent
Kløverfrø 1� procent
Spinat, bederoer, fabriksroer  
og quinoa 11 procent
Oliehør, spindhør og hamp 10 procent
Raps, sennep, radis, 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,�5, 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, klø-
vergræs, lucerne, helsæd, majs og grønkorn 
gennemført efter principperne i 81�. beret-
ning fra Statens Husdyrbrugsforsøg (199�).
 Ved beregning af a.e. i majshelsæd, vårbyg-
helsæd og vinterhvedehelsæd anvendes EFOS 
(procent) i stedet for in vitro fordøjelighed. 
EFOS bestemmes ved behandling af mate-
rialet med forskellige enzymer. EFOS omreg-
nes til in vivo fordøjelighed ud fra følgende 
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formel: FK organisk stof (procent, in vivo) = 
�0,� + (0,7�7 x EFOS (procent)) (ændret 6. 
september �007).
  Forsøg med majs og græs er, udover at 
være beregnet efter tidligere års principper, i 
år også beregnet efter principperne i NorFor, 
som er et fælles nordisk fodervurderings-
system til kvæg. I Norfor opgøres afgrødens 
energiværdi i Nettoenergi til laktation ved en 
foderration på �0 kg tørstof (NELp�0) udtrykt 
i megajoule pr. kg tørstof. Se mere på www.
lr.dk/norfor.

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 opnåede merud-
bytte minus den del af udbyttet, der går til at 
dække de omkostninger til behandling (mid-
del + udbringning), der har frembragt merud-
byttet.

Tabel 1. Jordtypebetegnelse i den danske jordklassificering

JB nr. Symbol Teksturdefinition for
jordtype

Vægtprocent
Pct. af dyrket 

areal i DKLer under
� μm

Silt
�-�0 μm

Finsand  
�0-�00 μm

Sand, i alt  
�0-�000 μm

Humus  
58,7 pct. C

 1 GR.S.L. Grovsandet jord   0-�,9   0-19,9   0-�9 65-100 ��
 � F.S. Finsandet jord   0-�,9   0-19,9 50-100 65-100 10
 � GR.L.S. Grov lerbl. sandjord   5-9,9   0-�5   0-�9 55-95 7
 � F.L.S. Fin lerbl. sandjord   5-9,9   0-�5 �0-95 55-95 �1
 5 GR.S.L. Grov sandbl. lerjord 10-1�,9   0-�0   0-�9 �5-90 �
 6 F.S.L. Fin sandbl. lerjord 10-1�,9   0-�0 �0-90 �5-90 �0
 7 L. Lerjord 15-��,9   0-�5 �0-85 6
 8 SV.L. Svær lerjord �5-��,9   0-�5   0-75 1
 9 M.SV.L. Meget svær lerjord �5-100   0-50   0-55 -
10 SL. Siltjord   0-50 �0-100   0-80 -
11 HU. Humus Over 10 7
1� SPEC. Speciel jordtype

Tabel 2. Priser for sprøjtning med pesticider, 
udbringning af gødning mv. 2007

Eget arbejde Bereg-
nede 
total-
om-

kostn.�)
Løn1)

Variable 
om-

kostn.�)
I alt

Kr. pr. ha
Bredsprøjtning af pesticider �0 �5 65 1�5
Båndsprøjtning af pesticider 60 �0 100 �00
Spredning af handelsgødning �9 �6 55 105
Ukrudtsharvning pr. gang �0 �5 65 150
Radrensning 90 60 150 �00

Kr. pr. ton
Slangeudlægning af gylle � � 7 1�
Nedfældning af gylle 5 � 9 19

1) Dækker løn til eget arbejde (150 kr. pr. time). 
�) Variable omkostninger dækker brændstof + slitage. 
�) Ifølge Håndbog til driftsplanlægning �007.
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Til beregning af omkostningerne ved behand-
ling er der i nærværende oversigt anvendt de 
priser, der er anført i tabel � i kolonnen ”Eget 
arbejde i alt”, med mindre andet er anført. I 
”Eget arbejde” er egen løn sat til 150 kr. pr. 
time. Faste omkostninger til forrentning og 
afskrivning af maskiner er ikke indregnet. 
”Beregnede totalomkostninger” stammer fra 
Håndbog til driftsplanlægning, og der er her 
indregnet omkostninger til forrentning og af-
skrivning.
 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 �.
 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 1� er angivet den dosis, som er lig 
med behandlingsindeks 1 i afgrøden.

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. = �,�� x (daglig maks.temp. - 10) - 
0,08� x ((daglig maks.temp. -10)�)
Ymin. = 1,8 x (daglig min.temp.- �,��)
MVE = (Ymaks + Ymin.)/�
Ymaks. og Ymin. sættes til 0, hvis formlerne 
giver negative værdier.

Bedømmelsesskalaer
Lejesædstilbøjelighed er, hvor intet andet er 

anført, bedømt efter skalaen: 0 = helt stående, 
10 = helt i leje.
 Bedømmelse af nedknækning af strå og 
nedknækning af aks sker også efter ovenstå-
ende 0-10 karakterskala.
 Meldug, rust og andre bladsygdomme er 
ved bedømmelse før vækststadium �1 angivet 
i procent planter med angreb, uanset angre-
bets styrke. Efter vækststadium �1 er angreb 
bedømt som procent dækning af grønt blad-
areal.

Tabel 3. Priser på planteprodukter og gød-
ning anvendt ved opgørelsen af forsøgene

�005 �006 �007

Konventionelle planteprodukter Kr. pr. hkg
Vår- og vinterbyg  75,00  80,00 1�5,00 
Maltbyg  -  - 165,00 
Vinterrug  70,00  75,00 1�5,00 
Triticale  70,00  80,00 1�0,00 
Havre  75,00  80,00 1�0,00 
Vår- og vinterhvede  75,00  85,00 1�0,00 
Majskerner  90,00  90,00 150,00 
Markært  90,00 100,00 160,00 
Vårraps og vinterraps 155,00 180,00 ��0,00 

Kr. pr. kg
Alm. rajgræs (sildig)  5,50  5,�5  5,75 
Hybridrajgræs  -  5,�5  6,�5 
Ital. rajgræs  5,00  �,50  5,�5 
Hundegræs  6,50  6,50  8,00 
Engrapgræs  9,50  9,50  10,50 
Engsvingel  7,50  8,00  9,00 
Rødsvingel  5,50  5,00  5,75 
Hvidkløver  �5,00  18,00  ��,00 
Rødkløver  �0,00  1�,00  15,00 
Strandsvingel  8,50  6,50  7,00 
Grovfoder  90,00  90,00 1�0,00 

Økologiske produkter Kr. pr. hkg
Vår- og vinterhvede, brød 1�0,00 155,00 ��0,00 
Vinterhvede, foder  110,00 1�5,00 �10,00 
Vinterrug, brød 1�0,00 155,00 ��0,00 
Vinterrug, foder  85,00  110,00 195,00 
Triticale 105,00 1�5,00 �05,00 
Vårbyg  110,00 1�5,00 �15,00 
Havre, gryn 1�0,00 155,00 ��0,00 
Havre, foder  85,00  110,00 �10,00 
Markært 1�0,00 1�0,00 ��5,00 
Vinterraps �05,00 �15,00 ��5,00 
Lupin 1�0,00 1�0,00 ��5,00 
Hestebønne 1�0,00 1�0,00 �50,00 

Gødning Kr. pr. kg
Kvælstof  �,50  �,50  �,75 
Fosfor  8,50  8,50  8,50 
Kalium  �,10  �,10  �,10 
Magnesium  �,00  �,00  �,00 
Kobber  ��,00  ��,00  70,00 
Svovl  �,00  �,00  �,00 
Bor 10�,00 10�,00  85,00 
Natrium  �,60  �,60  �,60 
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Angreb af bladlus er, hvor intet andet er an-
ført, bedømt som procent strå med angreb, 
uanset angrebets styrke.

Udviklingsstadier
For korn, raps, ærter, kartofler, roer, majs og 
ukrudt er udviklingsstadier gennem vækstpe-
rioden angivet med tal efter BBCH decimal-
skalaerne, som er vist på oversigtens sidste 
sider.

Bedømmelse af ukrudt
Effekten af en ukrudtsbekæmpelse opgøres 
ved optælling af antal ukrudtsplanter, opdelt 
efter dominerende arter. Effekten af en efter-
årsbehandling 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. m� af “høje” græsarter 
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 bedømmes dækningen af jord-
overfladen med græs- og tokimbladet ukrudt 
i stubben efter høst. I tabellerne er denne be-
dømmelse oftest angivet som summen af pro-
cent dækning med græsukrudt og tokimbladet 
ukrudt. Ved afprøvning af græsukrudtsmidler 
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 i hele landet. Observationsparceller 
er placeret på cirka �� 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 op-
timale i forhold til effekt og økonomi. Plan-
teværn Online er udviklet af Århus Universi-
tet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og 
Landscentret, Planteproduktion (www.plante-
vaern-online.dk).

Forsøgenes nummerering
Resultaterne fra de enkelte forsøg er samlet 
i et tabelbilag, hvor tabellerne er nummere-
ret med afsnitsbogstav og nummer – for ek-
sempel B15. Der henvises hertil i tabellerne 
i oversigten. Hvis der henvises til et enkelt-
forsøg i Tabelbilaget, er der anvendt et 1�-
cifret nummer, som består af forsøgsplannr. 
(9 cifre) + løbenr. (� cifre), for eksempel 01-
01�-07-07-005. Tabelbilaget publiceres på 
LandbrugsInfo på adressen: www.landscen-
tret.dk/tabelbilag.
 På adressen www.landscentret.dk/landsfor-
soeg kan man finde forsøgsplanerne.



�86

Sorter, anmeldere, priser, midler og principper

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,  

inkl. 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 �,5) +  
 (K x �,5) + (NH

�
-N x 10))/1000,  

 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 
NELp

�0
   Nettoenergi til laktation ved et 

 foderniveau på �0 kg tørstof pr.  
ko pr. dag

N-min uorganisk kvælstof (NO
�
-N +  

 NH
�
-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. 1000  
 kerner/frø
ts tørstof
udb. udbytte
� n diploid
� n tetraploid



�87

Sorter, anmeldere, priser, midler og principper

Tabel 4. Afprøvede sorter af korn og bælgsæd 2007

Sort Forædler- 
betegnelse Anmelder Forædler

LPH91 LPH91 Nymand LP
LPH9� LPH9� Nymand LP
LPH9� LPH9� Nymand LP
LPH9� LPH9� Nymand LP
LPH95 LPH95 Nymand LP
Matador PHP 96111� PF PHP
Palazzo LPH88 Sejet LP
Picasso LPH �6 Sejet LP
Rasant HY00199 DLA Hybro
Recrut LPP 98 Sejet LP
Rotari HY-01�11 PF Hybro
Visello LPH 68 Sejet LP

Triticale
Cando SW 6�P Sejet SW
Dinaro LAD 6��/96 N & S Danko
FDT 0�015-�5 FDT 0�015-�5 N & S FD
Fr �60/05 Fr �60/05 Sejet Oberlimburg
Korpus NORD 0075�/10 Sejet Nordsaat
Mungis LP 7��5.�.99 PF LP
Nugget HE Ti �18 JAE Hege
PAJ 90�-0�� PAJ 90�-0�� PF OS
SW Talentro SW 7� Sejet Hadmersleben
SW Valentino SW 975�9 Sejet SW
Sj 010915 Sj 010915 Sejet Sejet
TIW 6�� TIW 6�� JAE Saka Regis
Trigold LP 5699.�.99 Nymand LP
Triskell FDT 9806�-� N & S FD
Tritikon DLA Strube

Vinterhvede
106�� DT 106�� DT N & S Secobra FR
1�090x�� 1�090x�� Abed Abed
19�18.06 19�18.06 Abed Abed
61��6 HT 61��6 HT N & S Secobra FR
7��9.1� 7��9.1� Abed Abed
7��9.1� 7��9.1� Abed Abed
Abika A 60�5.18 Abed Abed
Alfa A7��9.�8 Abed Abed
Ambition A 7��9.16 Abed Abed
Ararat Baub �168.��1 JAE
Audi A7��9.9 Abed Abed
Autark BR 5189f1� JAE Breun
BZ 16�� 0� BZ 16�� 0� PF v.BE
BZ �517 0� BZ �517 0� PF v.BE
Bockris DLA Strube
Boomer PBIS 01/10�� RAGT
Buzzer SUR HD 997�6/18 DLA Saaten Union, FR
CM �71� CM �71� PF Matton
CPB-T W1�� CPB-T W1�� DLF-Trif. CPB
CPB-T W1�5 CPB T W1�5 DLF-Trif. CPB
CPBT W0�-117 CPBT W0�-117 DLF-Trif. CPB
CPBT W05-�1 CPBT W05-�1 DLF-Trif. CPB
Canadair SUR.98�7/�� DLA
Cebeco 0507 Cebeco 0507 DLF-Trif. CB-Seeds
Comodor UN 108� DLF-Trif. Unisigma
Complet N & S Firlbeck
Contact Br 5�51 D�� DLF-Trif. Breun
Dinosor DLF-Trif. Unisigma
Ellvis Br. �167 d N & S Breun
Expert H0�178 N & S Benoist
F 6118 F 6118 JAE Firlbeck
Flair SCHW 1��-8�-�6 DLF-Trif. Schweiger
Florett PBIS 01/10�5 RAGT
Frument SJ 0�-5 Sejet Sejet

Sort Forædler- 
betegnelse Anmelder Forædler

Vinterbyg
��-8AC ��-8AC N & S Secobra DE
AC 99/078/�� AC 99/078/�� PF Ackermann
Accenture AC 97/H��1�/11 DLA Ackermann
Ajour SJ 0�7��6 Sejet Sejet
Amarena SUR.9659�6 Sejet Saaten Union
Anisette SJ 0���07 Sejet Sejet
BAUB 1811.1�� BAUB 1811.1�� JAE Bauer
BAUB 1910.� BAUB 1910.� DLA Bauer
BR.66�7d5 BR.66�7d5 JAE Breun
Br.67�8i5 Br.67�8i5 JAE Breun
CB 0��57-0�0� CB 0��57-0�0� Sejet Cebeco
CPBT B8� CPBT B8� Nymand CPB
Campanile NSL 99-8088 B PF Nickerson GB
Canberra CB 05�15 Sejet CB Seeds
Carola JAE Nordsaat
Ceb 05�0� Ceb 05�0� DLF-Trif. Cebeco
Ceb 059� Ceb 059� DLF-Trif. Innoseeds NL
Chess SJ 98�078 Sejet Sejet
Cressida CB 0���8 DLF-Trif. CB Seeds
Dolphin CPB-T B68 DLF-Trif. CPB
Finlissa PAJ 50�-6�� PF PF
Fridericus LP 6-��� PF LP
Highlight LEU�01�-1 Hunsballe DSV
Himalaya Breun �089/1�� DLF-Trif. Baywa
Hobart SJ 0�5099 Sejet Sejet
Jeopardy SJ 007�98 Sejet Sejet
Karioka MH 97 CQ �.1 Nymand Momont
Laverda Sejet Nordsaat
Lonni PF 600-5�5 PF PF
MH 01 GL �7 MH 01 GL �7 Nymand Momont, A
Merlot JAE Nordsaat
Mikado SJ 0�5��0 Sejet Sejet
NFC �05-1� NFC �05-1� Sejet NFC
NFC �06-�6 NFC �06-�6 Sejet NFC
NSL 0�-8�77 NSL 0�-8�77 PF Nickerson GB
NSL 0�-8�9�B NSL 0�-8�9�B PF Nickerson GB
NSL 0�-8��8 NSL 0�-8��8 PF Nickerson GB
Nobilia 5679 B PF Secobra FR
PAJ 50�-56� PAJ 50�-56� PF PF
PAJ 60�-571 PAJ 60�-571 PF PF
PAJ 60�-5�� PAJ 60�-5�� PF PF
Pelican SUR.0�/�6�� DLA Saaten Union, FR
SJ 0�7�67 SJ 0�7�67 Sejet Sejet
SJ 0�7��5 SJ 0�7��5 Sejet Sejet
SJ 0�8077 SJ 0�8077 Sejet Sejet
SJ 05�671 SJ 05�671 Sejet Sejet
Sabine F��57 PF Firlbeck
Saffron CPB-T B 6� DLF-Trif. CPB
Tasmanien SJ 0�5�7� Sejet Sejet
Wintmalt LP �-��5 Nymand LP
Yatzy SJ 008�5� Sejet Sejet
Yoole NFC 0�.�01� Sejet Syngenta, GB
Zephyr SJ 0��188 Sejet Sejet

Vinterrug
Askari HY 99188 DLA Hybro
Carotop RW 80� (CEP 6) Toft Carsten
Evolo LPH 71 Sejet LP
LPH8� LPH8� Nymand LP
LPH85 LPH85 Nymand LP
LPH86 LPH86 Nymand LP
LPH87 LPH87 Nymand LP
LPH89 LPH89 Sejet LP
LPH90 LPH90 Nymand LP

fortsættes
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Sort Forædler- 
betegnelse Anmelder Forædler

Glasgow SUR.95091/8 Sejet Saaten Union, FR
Gloria R�N 105�5 RAGT Ragt FR
Hattrick LEU 60��6/1 JAE DSV
Hereford Sj 0�-9 Sejet Sejet
Hereward CWW 87/� RAGT PBI
Hermann PF Limagrain
Hyscore DH 155�-17� DLA Saaten Union, FR
Hysun DLA Saaten Union
Inspiration BR �7�8a8 JAE
Jenga Sejet Nordsaat
Jupitor PBI 00�7� RAGT RAGT FR
LEU 50��� LEU 50��� DLF-Trif DSV
LEU50118 LEU50118 DLF-Trif. DSV
LEU60115 LEU60115 DLF-Trif. DSV
LEU601�� LEU601�� DLF-Trif. DSV
LP 05 1070-1 LP 05 1070-1 Nymand LP
LP 05 1078-� LP 05 1078-� Nymand LP
LP �77.�.0� LP �77.�.0� Nymand LP
LP 5�5.�.0� LP 5�5.�.0� Nymand LP
LP 677.�.0� LP 677.�.0� Nymand LP
MH 05.�0 MH 05.�0 Nymand Momont, A.
Maribo 19��9.�8 Abed Abed
Maxwell SUR.�001/08 DLA
Mulan NORD ��66 JAE Nordsaat
NIC 0�-�65�A NIC 0�-�65�A JAE Nickerson DE
Naturastar Øko-star N & S
Nord 0100�/0� Nord 0100�/0� Sejet Nordsaat
Oakley CPB-T W118 DLF-Trif. CPB
Opus PBIS 99/70 RAGT PBI
PBIS 0�/�009 PBIS 0�/�009 RAGT RAGT GB
PBIS 10��7 PBIS 10��7 RAGT Ragt FR
Pagaj CM 1970 �601 PF Matton
Paj 70�-015 K Paj 70�-015 K PF PF
Paj 70�-67� S Paj 70�-67� S PF PF
Paroli DLF-Trif. DSV
Patrel CM 1050 PF Matton
Penso SJ 0�-� Sejet Sejet
Position LP ��7.1.0� Nymand LP
Potenzial DLF-Trif. DSV
R 105�1 R 105�1 RAGT RAGT FR
R 105�� R 105�� RAGT Ragt FR
R 106�0 R 106�0 RAGT RAGT FR
R 10650 R 10650 RAGT Ragt FR
R 1065� R 1065� RAGT RAGT FR
Robigus W 78 DLF-Trif. CPB
Rosario N & S Secobra FR
SCOB08A-1 SCOB08A-1 N & S Secobra DE
SJ 05-17 SJ 05-17 Sejet Sejet
SJ 06-�8 SJ 06-�8 Sejet Sejet
Samyl SJ 005�99 Sejet Sejet
Sj 06-�� Sj 06-�� Sejet Sejet
Sj 06-�5 Sj 06-�5 Sejet Sejet
Sj-NA 06-�� Sj-NA 06-�� Sejet Advanta GB
Sj-NA 06-�� Sj-NA 06-�� Sejet Advanta GB
Skagen PAJ 798-�98B PF PF
Skalmeje LP ��5.1.97 PF LP
Smaragd Hadm �0�86 Sejet Hadmersleben
Smuggler A �0-00 Sejet Advanta GB
Solist SJ 977696 Sejet Sejet
Stru 0116�8.� Stru 0116�8.� DLA Strube
Timber SUR 9856/�0 Sejet Saaten Union, FR
Tommi WW �880 Sejet Nordsaat
Torkil Sj 0�-11 Sejet Sejet
Tritex 80�� ZT N & S Secobra
Tuareg NORD 01/1011 Sejet Nordsaat

Tabel 4. Fortsat

Sort Forædler- 
betegnelse Anmelder Forædler

Tuscan PBI-0�-008� RAGT R�N S.A.S
UN �11�-�-�R UN �11�-�-�R DLF-Trif. Unisigma
Ure P.H.Hvede Hummel Hummel

Vårbyg
1��-1 A 1��-1 A DLF-Trif. Secobra DE
��097x01 ��097x01 Abed Abed
��109x01 ��109x01 Abed Abed
7�57G 7�57G N & S Secobra FR
AC 00/7�6/8 AC 00/7�6/8 DLA Ackermann
Afrodite SJ 0560�5 Sejet Sejet
Anakin SJ 0�1178 Sejet Sejet
Auriga Auriga N & S
Barabas SJ ��97 Sejet Sejet
Br 81�5d7 Br 81�5d7 PF Breun
Br 81�5c5 Br 81�5c5 PF Breun
Braemar NFC �98-�5 Sejet NFC
CA�0��0� CA�0��0� Carlsberg Carlsberg
CA�1��05 CA�1��05 Carlsberg Carlsberg
CA�15507 CA�15507 Carlsberg Carlsberg
CA�155�0 CA�155�0 Carlsberg Carlsberg
CEB 0557 CEB 0557 Sejet Lim-Advanta NL
CSBC 5716-17 CSBC 5716-17 RAGT Serasem
CSBC 6001-9 CSBC 6001-9 RAGT Serasem
CSBC 668�-�5 CSBC 668�-�5 RAGT Serasem
CSBC 6711-19 CSBC 6711-19 RAGT Serasem
Ca �1150� Ca �1150� Carlsberg Carlsberg
Ca �1150� Ca �1150� Carlsberg Carlsberg
Ca �11605 Ca �11605 Carlsberg Carlsberg
Ca �1��01 Ca �1��01 Carlsberg Carlsberg
Cebeco 0580 Cebeco 0580 DLF-Trif. Cebeco
Cebeco 0581 Cebeco 0581 DLF-Trif. Cebeco
Chamonix Ca �1�508 Carlsberg Carlsberg
Christina SJ 99717� Sejet Sejet
Class CSBA 18�8-�0 RAGT PBI
F 6785 F 6785 JAE Firlbeck
Fairytale SJ 0����1 Sejet Sejet
Gustav SW �871 Sejet SW
Hatifa Nord 0�/��11 JAE Nordsaat
Henley PF Nickerson, UK
Hydrogen PF �00�0-0�-� PF PF
INN 061� INN 061� DLF-Trif. Innoseeds NL
INN 0616 INN 0616 DLF-Trif. Innoseeds NL
Imidis SJ ��60 Sejet Sejet
Ingmar NORD 0�/��08 DLA Nordsaat
Ingrid �006�x0� Abed Abed
Isabella SJ 80�1 Sejet Sejet
JB Maltasia Br 7789 B 6 DLF-Trif. Breun
Justina NS96/1116 Toft Nordsaat
Keops SJ �065 Sejet Sejet
Kontiki SJ 0��11� Sejet Sejet
L.D10�5�.� L.D10�5�.� Toft Toft
LD 76� LD 76� Toft Lemaire
LP 1057.6.0� LP 1057.6.0� Nymand LP
LP 1159,�,0� LP 1159.�6.0� Nymand LP
LP 1159.�.0� LP 1159.�.0� Nymand LP
LP 1���.6.0� LP 1���.6.0� Nymand LP
LP 1��1.1.0� LP 1��1.1.0� Nymand LP
LP 1��6.1.0� LP 1��6.1.0� PF LP
LP 1�57.�.0� LP 1�57.�.0� Nymand LP
LP 6�75.0� LP 6�75.0� Nymand LP
Lanfeust �0��E N & S Secobra FR
MH 00 CX �.1.� MH 00 CX �.1.� Nymand Momont, A
Maltby NFC �0�-80 Sejet SYNGENTA
Marigold UN-FAB 617 DLF-Trif. Unisigma

fortsættes
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Sort Forædler- 
betegnelse Anmelder Forædler

Marthe NS 0�/���8 Sejet Nordsaat
Medea SJ 0���6� Sejet Sejet
Mercada LP 10�6.5.00 Nymand LP
Mimer �006�x0� Abed Abed
NFC �06-1�� NFC �06-1�� DLA NFC
NFC Tipple NFC �01-11 Sejet NFC
NS 05/��10 NS 05/��10 Sejet Nordsaat
NSL 0�-1�61 NSL 0�-1�61 PF Nickerson GB
Nuevo CSBC ���6-151� RAGT RAGT FR
Nymfe SJ 5059 Sejet Sejet
Orfeus SJ 0561�8 Sejet Sejet
PF 10018-6� PF 10018-6� PF PF
PF 11�61-5� PF 11�61-5� PF PF
PF 1�008-55 PF 1�008-55 PF PF
PF 1�0�6-5� PF 1�0�6-5� PF PF
PF 1�079-51 PF 1�079-51 PF PF
PF 1�167-55 PF 1�167-55 PF PF
PF 1��00-5� PF 1��00-5� PF PF
PF 1��00-55 PF 1��00-55 PF PF
Pinball NFC �05-9� Sejet Syngenta, GB
Power SJ �0�118 Sejet Sejet
Prestige CSBA �651-1� RAGT PBI
Primadonna F 757 DLF-Trif. Firlbeck
Publican NFC �0�-�� DLA NFC
Quench NFC �0�-�9 Sejet Syngenta, GB
SB 0�1�6 SB 0�1�6 N & S Secobra FR
SJ 056065 SJ 056065 Sejet Sejet
SJ 0561�6 SJ 0561�6 Sejet Sejet
SJ 0675�� SJ 0675�� Sejet Sejet
SJ 068�07 SJ 068�07 Sejet Sejet
SJ 071008 SJ 071008 Sejet Sejet
SJ 0710�� SJ 0710�� Sejet Sejet
SJ 071061 SJ 071061 Sejet Sejet
SJ 071159 SJ 071159 Sejet Sejet
STRG 01/�10/�1 STRG 01/�10/�1 DLA Strengs
STRG 685/05/
v86 STRG 685/05/v86 N & S Strengs
Scandium PF 181�7-5� PF
Sebastian SJ 997195 Sejet Sejet
Simba SJ 991771 Sejet Sejet
Stine Hadm 199�0 Sejet SW
Streif STRG 678/0� DLA Srengs
Styx Strg. 686/05 JAE Strengs
Thorcall �1�� N & S Secobra FR
Troubadour SJ 056��5 Sejet Sejet
Umbrella Br.7571f1� N & S Breun
Vanadium PF 190��-70 PF PF
Varberg LP 10�6.�.00 PF LP
Waldemar SW ��960-0� Sejet SW

Sort Forædler- 
betegnelse Anmelder Forædler

Havre
Aveny SW 01168 Sejet SW
Bessin DLA Nordsaat 

Ganskev
Blanding Blanding LfP
Carron LPSH 00-50� JAE LP
Dominik N & S Bauer
Duffy DLA Nordsaat
Flämingsprofi DLF-Trif. LP
Freddy HA 11�8 Sejet Nordsaat
Ivory DLA Nordsaat
Markant LW 8805-9 PF Wiersum
NORD 05/1�� NORD 05/1�� Sejet Nordsaat
Pergamon NORD 1��� Sejet Nordsaat
Pogon NORD 0�/11� JAE Nordsaat 

Ganskev
Rajtar CND ��01 N & S Danko
Rasputin F 6�11 DLF-Trif. Firlbeck
Revisor N & S Firlbeck
Scorpion NORD 0�/115 Sejet Nordsaat

Vårhvede
Amaretto Strg 110.98 N & S Strengs
SW Kungsjet SW �0��9 Sejet SW
Taifun Nymand LP
Trappe LP 590.�.98 PF LP
Tybalt ZE 98-1�89 Sejet Wiersum
Vinjett SW ���70 Sejet SW

Vårtriticale
Dublet CND 50� N & S Danko
He 10�-0� He 10�-0� PF Hege
Legalo CHD �00 N & S Danko
Logo LOGO PF
Nilex Nilex Sejet
Trado TRADO PF

Markært
A �0��.� A �0��.� Toft Toft
Blanding, 
markært Blanding,markært LfP
Crackerjack A �0�� Toft Toft
Exclusive A00��.� Toft TPF
Hector A10��.� Toft TPF
Javlo N & S FD
Lexus Lexus Sejet CB-Seeds
Stok A �005 Toft Toft
Tofin A�.1 Toft Toft
Tudor Ceb �119 DLA CB-Seeds

Tabel 4. Fortsat
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Tabel 5. Afprøvede sorter af olieplanter 2007

Sort Forædler- 
betegnelse Anmelder Forædler

Vinterraps
Azur SW 050�1A Sejet SW
Burma MH 01BU 001 Sepstrup Momont, A.
CSZ �0�� CSZ �0�� DLF-Trif. Caussade
CWH 090 CWH 090 Monsanto,DK Monsanto US
CWH09� CWH09� Monsanto,DK Monsanto US
CWH095D CWH095D Monsanto,DK Monsanto US
CWH10� CWH10� Monsanto,DK Monsanto US
Canti CS DLF-Trif. Caussade
Casoar MLCH 111 Monsanto,DK Monsanto US
Castille MLCH 100 Monsanto,DK Monsanto US
Catalina MLCH 107 Monsanto,DK Monsanto Fr
Catana MLCH 1�1 Monsanto,DK Monsanto US
Champlain NSA0�-115 Sejet Verneuil
Cigal MH 00 CI 056 Nymand Momont, A.
Cindi CS csz �0�1 DLF-Trif. Caussade
DAS0006 DAS0006 Dow Agro DK Dow Agro DK
DAS0009 DAS0009 Dow Agro DK Dow Agro DK
DAS001� DAS001� Dow Agro DK Dow Agro DK
DAS0016 DAS0016 Dow Agro DK Dow Agro DK
DAS00�� DAS00�� Dow Agro DK Dow Agro DK
DCH�5 DCH�5 Monsanto,DK Monsanto US
DK Cassandra MLCH 15� Monsanto,DK Monsanto US
DK Exwill CWH 089 Monsanto,DK Monsanto US
EGC6�1 EGC6�1 DLA Euralis FR
EGC6�� EGC6�� DLA Euralis FR
EGC681 EGC681 DLA Euralis FR
EGC685 EGC685 DLA Euralis FR
ES Astrid EGC 10� DLA Euralis FR
ES Betty EGC �5� DLA Euralis FR
Elan NPZ 980� PF NPZ
Epure MH 01 EP ��� Nymand Momont, A.
Excalibur CWH 055 Monsanto,DK Monsanto US
Exploit CWH 08� Monsanto,DK Monsanto US
FD 501 FD 501 N&S FD
FD 958 FD 958 N&S FD
Finesse DLA Raps GbR
Flora MH 01 FD ��1 Sepstrup Momont, A.
Grizzly RC 801�� RAGT Ragt
H 90���8 H 90���8 Nymand KWS
H 90��56 H 90��56 Nymand KWS
HSL 0�7 HSL 0�7 PF Serasem
Ibex Pi 161/97 RAGT Pickford
Komando MH EA 081 Nymand Momont, A.
Labrador MH HF 086 Abed Momont
Lioness Lioness DLF-Trif. DSV
MH 00 CO 079 MH 00 CO 079 Sepstrup Momont, A.
MH 01 EW �67 MH 01 EW �67 Sepstrup Momont, A
MH 01 El 007 MH 01El 007 Sepstrup Momont, A
MH 01 FJ 061 MH 01 FJ 061 Sepstrup Momont, A
MH 01 FV 0�5 MH 01 FV 0�5 Nymand Momont, A
MLCH16� MLCH16� Monsanto,DK Monsanto US
MSP17 MSP17 Monsanto,DK Monsanto US
Mention HR 0�.009 PF NPZ
Mezzo BN0�60 RAGT Ragt FR
NK Happy RNX 1�06 Sejet Syngenta FR
NK Picolo RNX �505 Sejet Syngenta FR
NK Pretol RNX ��01 Sejet SYNGENTA
NK Rapster RNX 1�0� Sejet Syngenta FR
NK Speed RNX ��0� Sejet Syngenta FR
NK Technic RNX �50� Sejet Syngenta FR
NPZ 0505 NPZ 0505 PF NPZ
NPZ 0508 NPZ 0508 PF NPZ
NPZ 060� NPZ 060� PF NPZ
NPZ 0606 NPZ 0606 PF NPZ

Sort Forædler- 
betegnelse Anmelder Forædler

NPZ 06�� NPZ 06�� PF Serasem
NPZ 06�� Z NPZ 06�� Z PF Serasem
NPZ 06�7 NPZ 06�7 PF Serasem
NPZ 06�1 NPZ 06�1 PF NPZ
NSA05-1�� NSA05-1�� Sejet LG Gen.FR
Oase WRG 195 DLF-Trif. DSV
Ovation MH DB 01� PF Momont, A.
PR�5D01 X0�W5��C DLA Pioneer DE
PR�5D0� X05W099C Sejet Pioneer DE
PR�6W09 X01W69�C Sejet Pioneer DE
PR�6W1� X0�W6�1C Sejet Pioneer DE
PR�6W�0 X05W080C Sejet Pioneer DE
PR�6W�1 X05W085C Sejet Pioneer DE
PR�6W�� X05W09�C Sejet Pioneer DE
PR�6W�1 X01W5��C DLA Pioneer DE
RAPD �87 RAPD �87 DLF-Trif. DSV
RC80��9 RC80��9 RAGT RAGT FR
RG�506 RG�506 DLA Raps GbR
RNX 16�6 RNX 16�6 Sejet Syngenta FR
RNX 16�� RNX 16�� Sejet Syngenta FR
RNX �6�� RNX �6�� Sejet Syngenta FR
RNX �6�5 RNX �6�5 Sejet Syngenta FR
Rally WRH �5� DLF-Trif. DSV
SLM 0501 SLM 0501 PF NPZ
SW 05019 A SW 05019 A Sejet SW
SW 050�0 A SW 050�0 A Sejet SW
SW 050�� A SW 50�� A Sejet SW
SW 050�6 A SW 50�6 A Sejet SW
SW 050�7 A SW 050�7 A Sejet SW
SW 050�� F SW 050�� F Sejet SW
SW 050�5 C SW 050�5 C Sejet SW
Tassilo H 90��58 Nymand KWS
Vision SW 05015A Sejet Hadmersleben
WRG �91 WRG �91 DLF-Trif. DSV
WRG �01 WRG �01 DLF-Trif. DSV
WRH �0� WRH �0� DLF-Trif. DSV
WRH �08 WRH �08 DLF-Trif. DSV
WRS 0� WRS 0� DLF-Trif. DSV
X05W1�0C X05W1�0C Sejet Pioneer DE
X05W706C X05W706C Sejet Nickerson DE
X06W176C X06W176C Sejet Pioneer DE
X06W179C X06W179C Sejet Pioneer DE
X06W187C X06W187C Sejet Pioneer DE
X06W188C X06W188C Sejet Pioneer DE
csz 6061 csz 6061 Horn, M. Caussade
BE �1��05 BE �1��05 Holmgaard v.BE
BE 515�05 BE 515�05 Holmgaard v.BE
DN0��1�� DN0��1�� Dow Agro DK Dow Agro DK
Holliday NPZ SR �8/06 Holmgaard NPZ
Hunter DLA Raps GbR
Lyside �01-E16 Knold&Top Knold&Top
NEX170 NQC0�x�1 Dow Agro DK Dow Agro
NPZ SR 0907 NPZ SR 0907 Holmgaard NPZ
Pluto Pro 9960 DLF-Trif. Prodana

Vårraps
BE �1��05 BE �1��05 Holmgaard v.BE
BE 515�05 BE 515�05 Holmgaard v.BE
DN0��1�� DN0��1�� Dow Agro DK Dow Agro DK
Holliday NPZ SR �8/06 Holmgaard NPZ
Hunter DLA Raps GbR
Lyside �01-E16 Knold & Top Knold & Top
NEX170 NQC0�x�1 Dow Agro DK Dow Agro
NPZ SR 0907 NPZ SR 0907 Holmgaard NPZ
Pluto Pro 9960 DLF-Trif. Prodana
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Tabel 6. Afprøvede sorter af majs 2007

Sort Hy- 
brid1)

Vedligeholder 
(land)

På sortsliste 
i EU-lande Anmelder

Aabsint E Limagrain (FR) NL Advanta
Aastar E Advanta (NL) NL Advanta
Addison E Orsem (FR) DE, UK Farsø
Adenzo E Angevin (FR) NL Sejet
Adept E Advanta (NL) NL, UK Advanta
ADV �6�6 E Limagrain (FR) - Sejet
Ajaxx E Ragt (FR) FR DLA
ANJOU �09 T LG Gen. (FR) DK, BE, FR DLF-Trif.
ANJOU�19 E LG Gen. (FR) DK, BE, 

FR, PL
DLF-Trif.

Anvil T KWS (DE) DK Danbeck
Arabica E Maisadour (FR) FR Farsø
Award E Advanta (NL) UK Advanta
Banguy T Nickerson (FR) BE, FR Sejet
Beacon E Limagrain (FR) UK Advanta
Beethoven E Advanta (NL) UK Advanta
Cerruti E Maisadour (FR) NL Farsø
Chalice T Advanta (NL) UK Advanta
Chopin E Advanta (NL) - Advanta
Claxxon E R�N S.A.S (FR) NL Sejet
Copland E Maisadour (FR) FR, UK DLA
Destiny T Advanta (NL) UK Advanta
Dominator E Advanta (NL) - Advanta
Ecrin T KWS (DE) FR Danbeck
EE �808 E Monsanto (FR) - Monsanto,DK
Endixx T Ragt (FR) NL DLA
ES Ballade E Euralis (FR) NL, UK DLA
ES Kirola E Euralis (FR)  FR, IT DLA
ES Parade E Euralis (FR) NL DLA
ES Picker T Euralis (FR) UK DLA
ES Regain T Euralis (FR) FR DLA
Estelle E Advanta (NL) BE Advanta
Eternity E Advanta (NL) UK Advanta
Fergus E Maisadour (FR) UK Farsø
Formula E Advanta (NL) NL Advanta
Gladi CS E Caussade (FR) UK DLF-Trif.
Hawk T Advanta (NL) - Sejet
Ixxes E R�N S.A.S (FR) UK Sejet
Jiffy T KWS (DE) DK Danbeck
Jonaxx E R�N S.A.S (FR) FR DLA
Justina E Pioneer (DE) DE, NL Sejet
Kaukas E KWS (DE) DK, UK Danbeck
Klaymore E KWS (DE) UK Danbeck
Klifton T KWS (DE) DK Danbeck
Klosi CS T Caussade (FR) - DLF-Trif.
Kwiss E KWS (DE) DK Danbeck
KXA 5006 T KWS (DE) - Danbeck
KXA 5011 E KWS (DE) NL Danbeck
KXA 6001 T KWS (DE) - Danbeck
KXA 600� T KWS (DE) - Danbeck
KXA 6005 T KWS (DE) - Danbeck
KXA 6�01 T KWS (DE) - Danbeck
LG �181 E Verneuil (FR) - PF
LG ��11 E Limagrain (FR) - Sejet
LG��1� E ‘LG Gen. (FR) DK PF
Lorado E Limagrain (FR) DE Advanta
LZM 156/71 E Limagrain (FR) - DLF-Trif.
LZM 156/7� - Limagrain (FR) - Sejet
LZM 156/75 E Limagrain (FR) - Advanta
LZM 156/81 T Limagrain (FR) - Advanta
LZM 156/85 E Limagrain (FR) - Sejet
LZM �56/57 E Limagrain (FR) - Sejet
MAS 09A E Maisadour (FR) DK DLF-Trif.
MAS 1�C E Maisadour (FR) DK DLF-Trif.
Nescio E Nickerson (FR) DK, NL Sejet

Sort Hy- 
brid1)

Vedligeholder 
(land)

På sortsliste 
i EU-lande Anmelder

NK Bull E Syngenta (DE) DK, DE Sejet
NX 0755 E Syngenta (CH) - Sejet
NX0�15 T Syngenta (CH) - Sejet
NX0765 E Syngenta (CH) - Sejet
NXO 055 E Syngenta (CH) - Sejet
Oxaya E Panam (FR) FR N&S
Paddy E Syngenta (CH) - Sejet
Patrick E Advanta (NL) FR Advanta
Pavarotti E Advanta (NL) NL Advanta
PR �9A61 E Pioneer (USA) - Sejet
PR �9D60 E Pioneer (USA) - Sejet
PR�9K1� E Pioneer (DE) NL Sejet
Pteroxx E R�N S.A.S (FR) FR Sejet
Ravenna E Saaten Union (DE) DE DLA
Revolver E Saaten Union (FR) UK DLA
Rosalie E Advanta (NL) NL Advanta
Salgado E KWS (DE) DE Danbeck
Saludo E Ragt (FR) - DLA
Selti CS T Caussade (FR) - DLF-Trif.
SM �1007 E Moreau (FR) - PF
SUM 1�17 D Nordsaat (DE) - DLA
SUM 1�5� E Nordsaat (DE) DE DLA
Surprise E Saaten Union (DE) - DLA
Tango E Saaten Union (DE) NL DLA
Tassilo E APZ (DE) CZ, DE, SK Danbeck
Thimo E Syngenta (FR) DK Sejet
Treasure T Advanta (NL) UK Advanta
Vito T APZ (DE) DK, DE, 

NL, SK Danbeck
Vogue E KWS (DE) DK, UK Danbeck
Aabsint E Limagrain (FR) NL Advanta
Aastar E Advanta (NL) NL Advanta

1) E og T betyder henholdsvis enkelt- og trevejskrydsede hybrider.
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Tabel 7. Afprøvede sorter af sukkerroer 2007

Sort Resistens1) Forædler- 
betegnelse Nation Forædler

Angus RT DS�115 DK Danisco Seed
Arriba RT �R19 GE KWS
Belize DS�0�� DK Danisco Seed
Benno RT Stru ��06 GE Strube
Bjarne HI 0��0 SE Syngenta
Cetus RT D 0�0� GE Dieckmann
Champion RT HR-18 BE SESVdH
Classica �S5� GE KWS
Cyberta HI 0�6� SE Syngenta
Sunshine DS�079 DK Danisco Seed
Molly RT DS�1�6 DK Danisco Seed
Jenny RT DS�1�7 DK Danisco Seed
DS�1�9 RT DS�1�9 DK Danisco Seed
DS�1�1 RT DS�1�1 DK Danisco Seed
DS�1�5 RT DS�1�5 DK Danisco Seed
DS�1�7 RT DS�1�7 DK Danisco Seed
DS�1�9 RT DS�1�9 DK Danisco Seed
Gnoe RT S��61 BE SESVdH
Gunilla 5S8� GE KWS
HI0��7 RT HI 0��7 SE Syngenta
HI0�7� RT HI 0�7� SE Syngenta
HI05�7 RT HI05�7 SE Syngenta
HI05�7 RT HI05�7 SE Syngenta
HI05�9 RT HI05�9 SE Syngenta
HI055� RT/RHIZ-T HI 055� SE Syngenta
HI0681 RT HI 0681 SE Syngenta
HI0710 RT HI 0710 SE Syngenta
HI0780 RT HI 0780 SE Syngenta
HI078� RT HI 078� SE Syngenta
Julietta RT/NT �K09 GE KWS
Jungle RT SR-�6 BE SESVdH
Kingston DS�060 DK Danisco Seed
Koala RT S��66 BE SESVdH
Marcel RT D 0�01 GE Strube
Mars RT STRU 1909 GE Strube
Memory RT DS�075 DK Danisco Seed
Mobil RT DS�101 DK Danisco Seed
Nemakill NR HM109� SE Syngenta
Omar RT SR-�7 BE SESVdH
Palace DS�058 DK Danisco Seed
Patron H66901 BE SESVdH
Pondus DS�066 DK Danisco Seed
Rasta RT HI 0��5 SE Syngenta
Sophia RT 5R0� GE KWS
SR-118 RT SR-118 BE SESvdH
SR-1�� RT SR-1�� BE SESvdH
SR-166 RT SR-166 BE SESvdH
SR-168 RT SR-168 BE SESvdH
SR-�8 RT SR-�8 BE SESvdH
SR-70 RT SR-70 BE SESvdH
Stine RT H �650� BE SESVdH
Topper DS�076 DK Danisco Seed
Tunis RT DS�081 DK Danisco Seed
Tuva �S�9 GE KWS
Verity S1�17 BE SESVdH
Winston RT DS�099 DK Danisco Seed
Zanzibar RT S��6� BE SESVdH
5R1� RT 5R1� GE KWS
Theresa RT/NT 6K5� GE KWS
Margitta RT/NT 6K56 GE KWS
Emilia RT 6R�1 GE KWS
Frieda RT 6R�� GE KWS
6R�7 RT 6R�7 GE KWS
Lemona RT 6R�0 GE KWS
Lucilla RT 6R�7 GE KWS

Sort Resistens1) Forædler- 
betegnelse Nation Forædler

7K90 RT/NT 7K90 GE KWS
7K91 RT/NT 7K91 GE KWS
7K96 RT 7K96 GE KWS
7R57 RT 7R57 GE KWS
7R61 RT 7R61 GE KWS
7R66 RT 7R66 GE KWS
7R69 RT 7R69 GE KWS

1)  NT = nematodtolerant, NR = nematodresistent, RT = 
Rizomaniatolerant.  
Rhiz-T = Rhizoctonia tolerant.

Tabel 8. Afprøvede sorter af græsmarks-
planter 2007

Sort
Tid-
lig-

hed1)

Ploi- 
di�) Forædlerbetegnelse Anmelder

Alm. rajgræs
Aberdart mt D BA 11778 Hunsballe
Ambrose s T DP 95-9�90 DLF-Trifolium
Arsenal mt D Zip 98-��8 Hunsballe
AstonEnergy s T Zip 97�01� Hunsballe
Austurion s D Cebeco ER ��09 DLF-Trifolium
Aviara mt T L-LPT �08 DLF-Trifolium
Calvano 1 mt D CLP 96875 DLF-Trifolium
Didbrook s D DP 10-96�9 DLF-Trifolium
DP 10-760� s T DP 10-760� DLF-Trifolium
DP 10-9586 s D DP 10-9586 DLF-Trifolium
DP 10-959� s D DP 10-959� DLF-Trifolium
DP 10-960� t D DP 10-960� DLF-Trifolium
DP 10-9688 mt D DP 10-9688 DLF-Trifolium
DP 10-9701 s D DP 10-9701 DLF-Trifolium
Fojtan mt 6N HZ 11 DK DLF-Trifolium
Jordane mt 6N L-FAR �56 DLF-Trifolium
Foresto mt D ZLP 99-070 Hunsballe
Kentaur mt T - DLF-Trifolium
Kimber t D DP 9�-��55 DLF-Trifolium
Leia mt T WW E�5 Hunsballe
LHF 0�107� mt T LHF 0�107� Hunsballe
LHF 0��1�� mt T LHF 0��1�� Hunsballe
Licampo s D LPF 981�7 Hunsballe
Limbos mt T - Hunsballe
Maestro s D Lp 7��� DLF-Trifolium
Option mt D Cebeco ER �01� DLF-Trifolium
Pastour s D L-LPD �5� DLF-Trifolium
Pedro mt D - Hunsballe
Pionero t T Zlp 86-0�7 Hunsballe
Polim s T Cebeco ET ��8 DLF-Trifolium
Pomposo mt T ZLP 95157 Hunsballe
Sibasa mt D Cebeco LP 80 DLF-Trifolium
Soriento s D ZRK 9��0 Hunsballe
Thalassa s T Lp �951 DLF-Trifolium
Vincent s D Zlp 8�95 Hunsballe

Hybrid rajgræs
Aber Echo mt T BQB 567 Hunsballe
DP �0-�565 mt T DP �0-�565 DLF-Trifolium
Solid mt T LD �51� DLF-Trifolium

Rajsvingel
Achilles mt T HZ-7 DK DLF-Trifolium
Lifema mt T FLL ��-87 Hunsballe
Lofa mt T - DLF-Trifolium

fortsættes
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Tabel 8. Fortsat

Sort
Tid-
lig-

hed1)

Ploi- 
di�) Forædlerbetegnelse Anmelder

Perseus mt HZ-8 DK DLF-Trifolium
Prior mt T BAF 1 Hunsballe

Engsvingel
Laura - - LD ���0 Prodana
Liherold - - FP 990� Hunsballe

Rødsvingel
Gondolin - 8n DP 7�-1-1�� DLF-Trifolium
Tagera - 8N CD-� Hunsballe

Timothe
Kämpe II - - Kämpe II Prodana
Lischka - - DSV-Li 10/91 Husballe
Winnetou - - L-PHL �58 DLF-Trifolium

Tabel 9. Fortegnelse over anmeldere og vedligeholdere af sorter 2007

Navn Adresse

Abed Abed Fonden, Kløngegård, Kløngevej 6, Tillitse, DK-�98� Dannemare, DK, abed@abed.dk
Ackermann Dr. J. Ackermann & Co., Saatzucht Irlbach, Ringstrasse 17, Postfach 70, DE-9���� Irlbach, DE
Advanta GB Advanta Seeds UK Ltd., Station Road, Docking, GB-Kings Lynn, Norfolk PE�1 8LS, GB
Advanta NL Advanta Seeds, BV, P.O. Box 1, NL AA Rilland, NL
Angevin Mais Angevin, B.P. �8 Beaufort-EN-Vallee, Frankrig, FR
Bauer Saatzucht B. Bauer GmbH, Postfach 11 �7, DE-9�081 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
Breun Saatzuchtwirtschaft Josef Breun, Amselweg 1, DE-9107� Herzogenaurach, DE
Carlsberg Carlsberg Forsøgslaboratorium, Gamle Carlsbergvej 10, DK-�500 Valby, DK, bsk@crc.dk
Carsten Pflanzenzucht Dr. h.c. Carsten, Inh. Erhard Eger KG, Postfach 1261, DE-23601 Bad Schwartau, DE
Caussade Sica Caussade Semences, Z.I. de Meaux, FR-8��00 Caussade, FR
CB-Seeds Cebeco Seeds, P.O. Box 10.000, NL-5�50 GA Vlijmen, NL
CPB CPB Twyford Ltd., 56, Church Street, Thriplow, nr Royston, GB-Hertfordshire SG8 7RE, GB,  

nigel.moore@cpb-twyford.co.uk
Danbeck DANBECK, Tage H. Beck v/Erik Beck, Dronningegården, Dronningensgade ��, DK-5000 Odense C., DK,  

danbeck@danbeck.dk
Danisco Danisco Seed, Sales & Marketing, Højbygårdvej �1, DK-�960 Holeby, DK, lene.holm@danisco.com
Danko Plant Breeders ‘Danko’, Choryn �5, PL-6�-005 Racot, PL
Delley DSP Delley Semences et Plantes SA, Route de Portalban �0, CH-1567 Delley, CH, dsp.dsp@bluewin.ch
DLA Agro DLA Agro A.m.b.a., Centerhavnsvej 1�, DK-7000 Fredericia, DK, kbp@dlaagro.com,  cak@dlaagro.com
DLF-Trifolium DLF-Trifolium A/S, Dansk Planteforædling, Højerupvej �1, Postboks 19, Boelshøj, DK-�660 St. Heddinge, DK,  

vm@dlf.dk
Dow Agro DK Dow AgroSciences Danmark A/S, Abed, Abedvej �9, DK-�9�0 Søllested, DK, mhpoulsen@dow.com
DSV Deutsche Saatveredelung Lippstadt, Weissenburger Str. 5, Postfach 1�07, DE-59557 Lippstadt, DE
Euralis FR Euralis Genetique, Domaine de Sandreau, FR-�1700 Mondonville, FR, prerrom.nom@euralis.fr
Farsø majs FM/Farsø majs, Farsø Markservice, Farsøvej 16�, DK-96�0 Farsø, DK
FD Florimond Desprez, BP �1, FR-59��� Cappelle en Pévèle, FR
Firlbeck Saatzuchtwirtschaft Firlbeck KG, Joh.-Firlbeck-Str. �0, Rinkam, DE-9���8 Atting, DE
Hadmersleben SW Seed Hadmersleben GmbH, Kroppenstedler Strasse �, DE-�9�98 Hadmersleben, DE, ingvar.andersson@swseed.com
Hege Saatzucht Dr. Hege GbRmbH, Domäne Hohebuch 1, DE-7�6�8 Waldenburg, DE
Holmgaard Finn Holmgaard Jensen, Stiftelsesvej 18, DK-8300 Odder, DK, finn_holmgaard@mail.dk
Horn, M. Marianne Horn, Lungstedvangen �6, DK-5�50 Odense SV., DK, mchorn@post1�.tele.dk
Hummeluhr Peer Hummeluhr, ‘Sundagergaard’, Skovvej �, Nr. Rind, DK-88�� Skals, DK
Hunsballe Hunsballe Frø A/S Energivej �, DK-7500 Holstebro, DK
Hybro Hybro GbR, Saatzucht Langenbrücken, Lußhardt-Siedlung 1, DE-76669 Bad Schönborn, DE
Innoseeds NL Innoseeds bv, P.O. Box 10.000, NL-5�50 GA Vlijmen, NL, erik.ganzeboom@innoseeds.nl
JAE J. Asmussens Eftf. A/S, Grindsnabevej �5, Dyngby, DK-8�00 Odder, DK, hans.haldrup@pajbjergfonden.dk
Knold&Top Knold og Top Planteforædling, v/Erik Tybirk, Fyrrevænget 1, Hov, 8�00 Odder., DK, erik.tybrik@post.tele.dk

Sort
Tid-
lig-

hed1)

Ploi- 
di�) Forædlerbetegnelse Anmelder

Hvidkløver
AberCrest - S AC 50 Hunsballe
Liflex - N TR 950� Hunsballe
Rivendel - S - DLF-Trifolium
Milo - ST 79-56 DLF-Trifolium

Rødkløver
Milvus - D G8719 Hunsballe
Sara - T - Prodana
Taifun - T St TetSo Hunsballe
Rajah - D DP IA-B/6� DLF-Trifolium

1) Tidlighed: t = tidlig, mt = middeltidlig, s = sildig. 
�) D = diploid, T = tetraploid.

fortsættes

Tabel 8. Fortsat

fortsættes
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Navn Adresse

KWS KWS Saat AG, Postfach 1�6�, DE-�7555 Einbeck, DE
KWS 
Scandinavia A/S Claus Nymand, KWS Scandinavia A/S, Åmarksvej �1, DK-�891 Toreby L., DK, nymand@lochow-petkus.de
Lemaire Lemaire Deffontaines, Auchy Les Orchies, FR-59�10 Orchies, FR
LG Verneuil FR Limagrain Verneuil Holding, B.P. 115, FR-6��0� Riom Cedex, FR
Lim-Advanta NL Limagrain Advanta Nederland BV, P.O. Box 1, NL-��10 AA Rilland, NL, thieu.pustjens@nl.advantaseeds.com
Limagrain Limagrain Genetics France, Grande Cultures, B.P. 115, FR-6��0� Riom Cedex, FR
LP Lochow-Petkus GmbH, Bollersener Weg 5, DE-�9�0� Bergen-Wohlde, DE
Maisadour Maissadour, Société Coopérative Agricole, B.P. �7, FR-�0001 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-59��6 Mons-en-Pévèle, FR
Momont, A. SARL Adrien Momont et Fils, Societé Civile Agricole, 7, rue de Martinval, FR-59��6 Mons-en-Pévèle, FR
Monsanto DK Monsanto Crop Sciences Denmark A/S, v. Jakob Willas Jensen, Postboks 659, DK-��00 København N, DK, jakob.

jensen@monsanto.com
Monsanto FR Monsanto SAS, Centre de Recherche de Boissay, FR-�8�10 Toury, FR
Monsanto US Monsanto Company, 800, North Lindberg Boulevard, US-6�167 St. Louis,  Missouri, US
Moreau Freiherre von Moreau Saatzucht Gmbh, Schafhöfen �, D-9�9099 Mötzing, DE
N & S Nielsen & Smith A/S, Sydvestvej 88, Postbox 1�0, DK-�600 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-�81�0 Chartainvillers, FR
Nickerson GB Nickerson-Advanta Limited, Thorganby Road, Rothwell, Market Rasen, GB-Lincolnshire LN7 6DT, GB, rbrewster@

nickerson.co.uk
Nordsaat Nordsaat Saatzuchtgesellschaft GmbH, Hauptstrasse 1, DE-�8895 Böhnshausen, DE
NPZ Norddeutsche Pflanzenzucht, Hans-George Lembke KG, Hohenlieth, DE-24363 Holtsee, DE, npz-lembke@npz.de
Oberlimpurg Pflanzenzucht Oberlimpurg, Postfach 590, DE-74523 Schwäbisch Hall, DE
Orsem Orsen za de l’Hermitiere, 11 Rue de l’Espine, FR-�5��0 Orgrees, FR
Panam F Panam France SARL, BP ��-ZG Rue des Maraicher, �7�70 Saint Martin, FR
PBI Plant Breeding International Cambridge Ltd., Maris Lane, Trumpington, GB-Cambridge CB� �LQ, GB
PF Pajbjerg A/S, Grindsnabevej �5, Dyngby, DK-8�00 Odder, DK, pajbjergfonden@pajbjergfonden.dk
PHP P.H. Petersen, Postfach 6, DE-��976 Lundsgaard, DE
Pickford Mike Pickford, 1� Balliol Road, Brackley, GB-Northamptonshire NN1� 6LY, GB
Pioneer DE Pioneer Hi-Bred Northern Europe, Sales Division GmbH, Postfach 1�6�, DE-�160� Buxtehude, DE, piode@pioneer.com
Prodana Prodana Seed A/S, DLF-Trifolium A/S, Dansk Planteforædling, Højerupvej �1, Boelshøj, DK-�660 St. Heddinge, DK
R�n R�N S.A.S., Avenue Saint Pierre, Site de Bourran, FR-1�0�� Rodez Cedex, FR
Ragt DE RAGT Saaten Deutschland GmbH, Lockhauser Str. 68, DE-��05� Herford., DE
Ragt FR R�n sas, Rue Emile Singla, Site de Bourran, BP ���6, FR-1�0�� Rodez Cédex 9, FR, enielsen@ragt.fr
RAGT GB RAGT Seeds ltd., The Maris Centre, �5 Hauxton Road, Trumpington, GB-Cambridge CB� �LQ, GB
RAGT Nordics 
ApS Hjortevænget 6�, DK-�880 Bagsværd, v/Else Nielsen, enielsen@ragt.fr
Raps GbR Raps GbR, Saatzucht Lundsgaard, Lundsgaarder Weg 1, DE-��977 Grundhof, DE
Saka Pflanzenzucht Saka GbR, Postfach 11 31 49, DE-20341 Hamburg, DE
Schweiger H. Schweiger & Co. oHG, Feldkirchen �, DE-85�68 Moosburg, DE
Secobra DE Secobra Saatzucht GmbH, Lagesche Strasse �50, DE-��657 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
Sepstrup Hr. Per Sepstrup, Skaadstrupsvej 10, Skaadstrup, DK-5�00 Bogense, DK
Serasem Serasem Recherche et Sélection Végétales, Si ège administratif et technique, 60, Rue Léon Beauchamp - B.P. �5,  

FR-599�� La Chapelle D’Armentières Cedex, FR
Strengs Saatzuchtgesellschaft Streng’s Erben GmbH & Co., Aspachhof, DE-97�15 Uffenheim, DE
Strube Strube-Dieckmann, GmbH & Co. KG, Dr. Hermann Strube, Hauptstr. 1, DE-�8�87 Söllingen, DE, info@fr-strube.de
SW Svalöf Weibull AB, SE-�68 81 Svalöv, SE, info@swseed.se
Syngenta CH Schwaldalle �15 CH - �058 Basel, CH
Syngenta DE Syngenta Seeds GmbH, Zum Knipkenbach 20, Postfach 3264, DE-32107 Bad Salzuflen, DE
Syngenta FR Syngenta Seeds S.A., 1�, Chemin de l’Hobit, B.P. �7, FR-�1790 Saint-Sauveur, FR
Syngenta GB Syngenta Seeds Ltd, Market Stainton, Market Rasen, GB-Lincolnshire  LN8 5LJ, GB
Saaten-Union Saaten Union, Eisenstr. 1�, DE-�0916 Isernhagen HB, DE
Saaten-Union FR Saaten Union Recherche, BP 6, 16�, Avenue de Flandre, FR-60190 Estrées-Saint-Denis, FR, saaten@saaten-union.fr
Toft Axel Toft Grovvarer A/S, DK
TPF Toft Plant Breeding, Smedevej 1, Harre, DK-7870 Roslev, DK, breeding@toft-group.dk
Unisigma Unisigma, GIE de Recherche et Sélection, Royte de Noyers, FR-60�80 Froissy, FR
v.Be W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co., Postfach 1151, DE-��81� Leopoldshöhe, DE
Verneuil Verneuil Recherche, B.P. �, FR-77�90 Verneuil L’Etang, FR
Wiersum B.V. Landbouwbureau Wiersum, Oosterhavenkade 19, P.O. Box 8, NL-9670 AA Winschoten, NL
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Tabel 10. Plantebeskyttelsesmidler og virksomme stoffer i forsøg 2007

Handelsnavn Fare-
symbol Firma Virksomme stoffer, g pr. kg eller liter

Ukrudtsmidler
Absolute 5 N Du Pont Danmark ApS 416.7 diflufenican, 83.3 flupyrsulfuron-methyl-Na
Accurate N Cheminova A/S �00 metsulfuron-methyl
Agil 100 EC Xn, N Makhteshim-Agan 100 propaquizafop
Ally N Du Pont Danmark ApS �00 metsulfuron-methyl
Ally ST N Du Pont Danmark ApS 500 metsulfuron-methyl
Aramo Xn, N BASF A/S 50 tepraloxydim
Asulox Xi, N United Phosphorus Ltd. �00 asulam
Atlantis OD Xi, N  Bayer CropScience �0 mefenpyr-diethyl, � iodosulfuron-methyl-Na, 

10 mesosulfuron-methyl
Atlantis WG Xi, N  Bayer CropScience 90 mefenpyr-diethyl, 6 iodosulfuron-methyl-Na, 

�0 mesosulfuron-methyl
BCP �0� H T , N FMC Europe NV, Agrochemical Products Group �50 linuron, �5 clomazon
Boxer Xi Protector ApS 800 prosulfocarb
Boxer EC Xi, N Syngenta Crop Protection A/S 800 prosulfocarb
Briotril �00 EC Xn, N Makhteshim-Agan 160 ioxynil, ��0 bromoxynil
Bromoterb 500 SC Xn, N Makhteshim-Agan �00 bromoxynil, �00 terbuthylazin
Calaris Xn, N Syngenta Crop Protection A/S 70 mesotrion, ��0 terbuthylazin
Catch Xn, N Dow AgroSciences Danmark A/S 6.2 florasulam, 300 2,4-D
CDQ ? Du Pont Danmark ApS ���.�� tribenuron-methyl, 166.67 metsulfuron-methyl
Command CS Xi BASF A/S �60 clomazon
DFF I Bayer CropScience 500 diflufenican
DFF-Super ? Bayer CropScience 36 pyraflufen, 500 diflufenican
Express ST Xi, N Du Pont Danmark ApS 500 tribenuron-methyl
Fenix N Bayer CropScience 600 aclonifen
Fighter �80 Xi, N BASF A/S �80 bentazon
Flight Xi, N BASF A/S 8 picolinafen, ��0 pendimethalin
Focus Ultra Xi BASF A/S 100 cycloxydim
Fox �80 SC N Makhteshim-Agan �80 bifenox
Fusilade Max Xn, N Syngenta Crop Protection A/S 125 fluazifop-P-butyl
Fusilade X-tra Xn, N Syngenta Crop Protection A/S 250 fluazifop-P-butyl
Harmony N Du Pont Danmark ApS 750 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 �00 mefenpyr-diethyl, 100 iodosulfuron-methyl-Na
Kerb Flo �00 Xn, N Dow AgroSciences Danmark A/S �00 propyzamid
Laddok TE Xi, N BASF A/S �00 bentazon, �00 terbuthylazin
Legacy 500 SC I Makhteshim-Agan 500 diflufenican
Lexus 50 WG N Du Pont Danmark ApS 500 flupyrsulfuron-methyl-Na
MaisTer Xi, N  Bayer CropScience �00 foramsulfuron, 10 iodosulfuron-methyl-Na, 

�00 isoxadifen-ethyl
MaisTer OD Xi, N  Bayer CropScience �0 foramsulfuron, 1 iodosulfuron-methyl-Na, 

�0 isoxadifen-ethyl
Metaxon Xn, N Nufarm Pflanzenschutz GmbH & Co. KG 750 MCPA
MON 795�5 I Monsanto Crop Sciences Danmark A/S �50 glyphosat
Monitor N Monsanto Crop Sciences Danmark A/S 800 sulfosulfuron
NF-M 750 Xn, N Nufarm Pflanzenschutz GmbH & Co. KG 750 MCPA
Oxitril CM Xn, N Bayer CropScience �00 ioxynil, �00 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 �7� diquat dibromid
Roundup �000 I Monsanto Crop Sciences Danmark A/S �80 glyphosat
Roundup Bio I Monsanto Crop Sciences Danmark A/S �60 glyphosat
Select ��0 EC Xi, N Nordisk Alkali ��0 clethodim
Sencor WG I Bayer CropScience 700 metribuzin
Spotlight Plus Xi, N FMC Europe NV, Agrochemical Products Group 60 carfentrazon-ethyl
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 �00 pendimethalin
Stomp Pentagon Xi, N BASF A/S ��0 pendimethalin
Tacco Xn, N Bayer CropScience 100 metosulam
Titus WSB N Du Pont Danmark ApS �50 rimsulfuron
Tomahawk 180 EC Xn, N Makhteshim-Agan 180 fluroxypyr
Topik 100 EC Xn, N Syngenta Crop Protection A/S 100 clodinafop-propargyl, �5 cloquintocet-mexyl
Venzar Flowable N Du Pont Danmark ApS ��0 lenacil
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Handelsnavn Fare-
symbol Firma Virksomme stoffer, g pr. kg eller liter

Skadedyrsmidler
Biscaya OD ��0 Xn, N Bayer CropScience ��0 thiacloprid
Fastac 50 Xn, N BASF A/S 50 alpha-cypermethrin
Karate �,5 WG Xn, N Syngenta Crop Protection A/S �5 lambda-cyhalothrin
Mavrik �F Xi, N Makhteshim-Agan 240 tau-fluvalinat
Perfekthion 500 S Xn, N BASF A/S 500 dimethoat
Pirimor G T , N Syngenta Crop Protection A/S 500 pirimicarb
Vydate 10G T , N Du Pont Danmark ApS 100 oxamyl
Vydate 10L T Du Pont Danmark ApS 100 oxamyl
YRC�89� Xn Bayer CropScience ��0 thiacloprid

Svampemidler
Acanto Xi, N Du Pont Danmark ApS �50 picoxystrobin
Acanto Prima N Du Pont Danmark ApS 80 picoxystrobin, �00 cyprodinil
Amistar N Syngenta Crop Protection A/S �50 azoxystrobin
Armure �00 EC Xi, N Syngenta Crop Protection A/S 150 difenoconazol, 150 propiconazol
Bell Xn, N BASF A/S 67 epoxiconazol, ��� boscalid
Bumper �5 EC Xi, N Makhteshim-Agan �50 propiconazol
Cantus Xn, N BASF A/S 500 boscalid
Comet Xn, N BASF A/S �50 pyraclostrobin
Curzate M Xi Du Pont Danmark ApS �5.� cymoxanil, 680 mancozeb
Dithane NT Xn, N Dow AgroSciences Danmark A/S 750 mancozeb
Electis Xn, N Dow AgroSciences Danmark A/S 86 zoxamid, 667 mancozeb
Flexity N BASF A/S �00 metrafenon
Folicur EC �50 Xn, N Bayer CropScience �50 tebuconazol
Juventus 90 Xn, N BASF A/S 90 metconazol
Kayak Xi, N Syngenta Crop Protection A/S �00 cyprodinil
NF-1�9 Xn, N Nordisk Alkali 50 cyflufenamid
Opera Xn, N BASF A/S 50 epoxiconazol, 1�� pyraclostrobin
Opera N Xn, N BASF A/S 6�.5 epoxiconazol, 85 pyraclostrobin
Opus Xn, N BASF A/S 1�5 epoxiconazol
Opus Team Xn, N BASF A/S 8� epoxiconazol, �50 fenpropimorph
Proline EC �50 Xi, N Bayer CropScience �50 prothioconazol
Prosaro Xn, N Bayer CropScience 1�5 tebuconazol, 1�5 prothioconazol
Ranman N Nordisk Alkali �00 cyazofamid
Revus I Syngenta Crop Protection A/S �50 mandipropamid
Ridomil Gold MZ 
Pepite Xn, N Syngenta Crop Protection A/S �0 metalaxyl-M, 6�0 mancozeb
Riza Xi, N Cheminova A/S �50 tebuconazol
Rubric Xi, N Cheminova A/S 1�5 epoxiconazol
Shirlan Xi, N Syngenta Crop Protection A/S 500 fluazinam
Signum WG Xn, N BASF A/S 67 pyraclostrobin, �67 boscalid
Stereo �1�,5 EC Xn, N Makhteshim-Agan �50 cyprodinil, 6�.5 propiconazol
Tanos I Du Pont Danmark ApS �50 famoxadon, �50 cymoxanil
Tern Xn, N Makhteshim-Agan 750 fenpropidin
Tyfon Xn, N Bayer CropScience 75 fenamidon, �75 propamocarb
Unix 75 WG N Syngenta Crop Protection A/S 750 cyprodinil
Zenit 575 EC Xn, N Syngenta Crop Protection A/S 1�5 propiconazol, �50 fenpropidin

Vækstreguleringsmidler
Cerone Xi, N Bayer CropScience �80 ethephon
Cycocel 750 Xn BASF A/S 750 chlormequat-chlorid
Cycocel Extra Xn BASF A/S ��0 cholin-chlorid, �60 chlormequat-chlorid
IT-Ethephon �80 Xi Inter-Trade A/S �80 ethephon
Moddus M Xi, N Syngenta Crop Protection A/S �50 trinexapac-ethyl
Terpal C Xn BASF A/S 155 ethephon, �05 chlormequat-chlorid

Additiver
Additiv til Ranman Xn, N Nordisk Alkali Uspecificeret
Agropol Xn DLA Agro A.m.b.A. (tidl.: KemiAgro) 1000 sprede-klæbemiddel
Biopower Xi Bayer CropScience 1000 sprede-klæbemiddel
Dash HC Xi BASF A/S 1000 sprede-klæbemiddel
Grounded ? DLA Agro A.m.b.A. (tidl.: KemiAgro) Uspecificeret
Headland Guard �000 I Headland Agrochemicals Ltd 1000 sprede-klæbemiddel
Isoblette Xi Bayer CropScience 1000 sprede-klæbemiddel
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Lissapol Bio Xi Syngenta Crop Protection A/S 1000 sprede-klæbemiddel
MaisOil Xi Bayer CropScience 1000 penetreringsolie
Ovirex E11 Xi Forhandles af flere firmaer. Uspecificeret
Rapsodi Super I Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG) 1000 penetreringsolie
Renol Xi, N Nordisk Alkali 1000 penetreringsolie
Speedup �000 I Monsanto Crop Sciences Danmark A/S Uspecificeret

Bejdsemidler
Cruiser OSR I Syngenta Crop Protection A/S 8 fludioxonil, 280 thiamethoxam, 33.3 metalaxyl-M
Cruiser RAPS N , F Syngenta Crop Protection A/S 700 thiamethoxam
Latitude I Monsanto Crop Sciences Danmark A/S 1�5 silthiofam
Maxim 100 FS N Syngenta Crop Protection A/S 100 fludioxonil
Metcon Xn BASF A/S �00 metconazol
Modesto Xn, N Bayer CropScience 400 clothianidin, 80 beta-cyfluthrin
Monceren FS �50 Xi, N Bayer CropScience �50 pencycuron
Prestige FS �70 Xn, N Bayer CropScience 1�0 imidacloprid, �50 pencycuron

Tabel 10. Fortsat

Tabel 11. Listepriser for planteværnsmidler i forsøg 2007

Middel Ca. kr. pr.
 l/g/kg/tab.1)

Alm. dosis 
pr. ha

Ca. kr. 
pr. ha

Ukrudtsmidler
Absolute 5 �,�9 15-60 g       ��-1�7
Accurate�) 5,�5 5-�0 g       �7-16�
Agil 100 EC ��0 0,5-1 l       170-��0
Ally �,88 5-�0 g       ��-1�6
Ally ST 1�0 0,�5-1,6 tab.    �0-19�
Aramo ��9 1-� l       ��9-�98
Asulox �76,5� 1-� l       �77-55�
Atlantis OD�) �60 0,�-0,9 l       108-���
Atlantis WG 1,08 100-�00 g       108-���
BCP �0� H - � l       -
Boxer EC 101 1-� l       101-�0�
Briotril �00 EC 157 0,�5-1 l       �9-157
Bromoterb 500 SC - 0,8�5 l       -
Calaris �1� 0,5-1,5 l       �06-618
Catch - 0,�5-0,6 l       -
CDQ�) 8� 0,�-1,85 tab.    �5-15�
Command CS 1��7 0,�-0,�� l       �87-�7�
DFF 909 0,0�-0,15 l       �7-1�6
DFF-Super�) ��98 0,0�-0,15 l       69-��5
Express ST 6�,5 0,5-� tab.    ��-1�7
Fenix 18� 1,5-� l       �7�-�6�
Fighter �80 �70 0,5-1,5 l       1�5-�05
Flight�) 1�� 1-� l       1��-�69
Focus Ultra 198 1-1,5 l       198-�97
Fox �80 SC - 0,�5-1,5 l       -
Fusilade Max ��5 1-� l       ��5-�70
Fusilade X-tra ��8 0,5-1 l       ���-��8
Harmony 10,88 10-�0 g       109-��6
Herbasan 80 1,5-� l       1�0-��0
Hussar 1,58 50-150 g       79-��7
Hussar OD ��60 0,0�5-0,075 l 8�-�5�
Kerb Flo �00�) �05,08 0,6-1,� l       ���-�86
Laddok TE 1�9 1-�,5 l       1�9-��8
Legacy 500 SC�) 909 0,0�-0,1 l       �7-91
Lexus 50 WG 9,18 5-�0 g       �6-18�
MaisTer �,1 50-150 g       155-�65
MaisTer OD�) �10 0,5-1,5 l       155-�65
Metaxon �� 0,5-1,�� l       ��-59
MON 795�5 - 1-� l       -

Middel Ca. kr. pr.
 l/g/kg/tab.1)

Alm. dosis 
pr. ha

Ca. kr. 
pr. ha

Monitor 1�,6 6,�5-�5 g       85-��0
NF-M 750 �� 0,5-1,�� l       ��-59
Oxitril CM 1�1 0,�5-1 l       ��-1�1
Primera Super �56 0,8-1 l       �85-�56
Primus 19�0 0,05-0,15 l       97-�90
Reglone 1�8 �-� l       �96-���
Roundup �000 6� 1,5-� l       9�-1��
Roundup Bio �8 �-� l       76-11�
Select ��0 EC 800 0,�-1 l       ��0-800
Sencor WG�) 5�0,8 0,1-0,�5 kg      5�-18�
Spotlight Plus - 0,�5 l       -
Starane 180S �7� 0,�-0,7 l       8�-190
Starane XL 160 0,5-1,� l       80-19�
Stomp 10� 1-� l       10�-�08
Stomp Pentagon 7�,� 1-� l       7�-�97
Tacco - 0,� l       -
Titus WSB 8,�7 10-�0 g       8�-�51
Tomahawk 180 EC �66 0,�-0,7 l       80-186
Topik 100 EC 895,� 0,�5-0,� l       ���-�58
Venzar Flowable - 0,� l       -

Skadedyrsmidler
Biscaya OD ��0 506 0,�-0,� l       101-15�
Fastac 50 80 0,�5 l       �0
Karate �,5 WG 19� 0,� kg      �8
Mavrik �F �60 0,1-0,� l       �6-9�
Perfekthion 500 S 8� 0,6-1,5 l       50-1�5
Pirimor G 5�0 0,15-0,� kg      80-159
Vydate 10G -  kg      -
Vydate 10L -  l       -
YRC�89��) 506  l       -

Svampemidler
Acanto�) 500 0,�-1 l       100-500
Acanto Prima �6� 0,5-1 kg      1��-�6�
Amistar �16 0,�-0,5 l       1�5-�08
Armure �00 EC - 0,�-0,5 l       -
Bell ��5 0,�75-0,75 l       1��-���
Bumper �5 EC �00 0,�-0,5 l       �0-100
Cantus 796 0,�-0,5 kg      ��9-�98
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Middel Ca. kr. pr.
 l/g/kg/tab.1)

Alm. dosis 
pr. ha

Ca. kr. 
pr. ha

Comet �0� 0,�-0,� l       81-161
Curzate M - �-�,5 kg      -
Dithane NT �1,6 � kg      6�
Electis 108 1,8 kg      19�
Flexity 550 0,06-0,5 l       ��-�75
Folicur EC �50 �50 0,�-1 l       75-�50
Juventus 90 ��� 0,�-0,5 l       66-166
Kayak�) ���,�� 0,�-1 l       �9-���
NF-1�9 - 0,1�5-0,5 l       -
Opera �00 0,�5-0,75 l       100-�00
Opera N�) �00 0,�5-0,75 l       75-��5
Opus �7� 0,�-0,5 l       75-187
Opus Team �80 0,�-0,5 l       8�-1�0
Proline EC �50 550 0,�-0,� l       110-��0
Prosaro�) �00 0,5-1 l       �00-�00
Ranman 1117 0,1-0,� l       11�-���
Revus - 0,6 l       -
Ridomil Gold MZ Pepite 160 � kg      ��0
Riza�) ��8 0,5-1,5 l       11�-���
Rubric�) ��5 0,�-0,5 l       69-17�
Shirlan 5�1 0,� l       �1�
Signum WG 51� 0,5-1,5 kg      �56-768
Stereo �1�,5 EC 175 0,5-1 l       88-175
Tanos - 0,7 kg      
Tern �71 0,�-0,5 l       81-1�6
Tyfon 160 � l       ��0
Unix 75 WG �65 0,5-1 kg      18�-�65
Zenit 575 EC ��� 0,�-0,5 l       70-117

Tabel 11. Fortsat

Middel Ca. kr. pr.
 l/g/kg/tab.1)

Alm. dosis 
pr. ha

Ca. kr. 
pr. ha

Vækstreguleringsmidler
Cerone 1�7 0,�-1 l       �7-1�7
Cycocel 750 �7 0,5-1,�5 l       1�-��
Cycocel Extra �7,� 0,75-� l       �8-75
IT-Ethephon �80 1�7 0,�-1 l       �7-1�7
Moddus M 500 0,�-0,� l       150-�00
Terpal C 107 1-� l       107-�1�

Additiver
Additiv til Ranman 0  l       -
Agropol �0 0,1-0,� l       �-1�
Biopower 0 0,�5-0,75 l       -
Dash HC �� 0,5 l       1�
Grounded �5  l       -
Headland Guard �000 75  l       -
Isoblette �0 0,� l       16
Lissapol Bio �0 0,1-0,� l       �-1�
MaisOil 0 0,67-1,�� l       -
Olie 50 0,5 l       �5
Ovirex E11 -  l       -
Rapsodi Super 59 0,�5-1 l       15-59
Renol �� 0,�-1 l       10-��
Speedup �000 0 0,�-0,9 l       -
Sprede-klæbemiddel �0 0,1-0,� l       �-1�

-  = 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). 

�)  Foreløbig eller anslået pris, da produktet ikke er godkendt.

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,�6
Accurate �0 �0 �0
Agil 100 EC 0,75 1,�5 1,50 1 1,50
Ally �0 �0 �0
Ally ST 1,60 1,07 1,07
Aramo � � �
Asulox �
Atlantis OD 0,90
Atlantis WG �00
BCP �0� H 1,�9 1,�9
Boxer �,50 �,50 �,50
Boxer EC �,50 �,50 �,50
Briotril �00 EC 1 1 1
Bromoterb 500 SC 1,�1
Calaris 1,��
Catch 0,67 0,6� 1,0� 0,97
CDQ 1,85 1,55 1,55
Command CS 0,�� 0,�5 0,�5 0,�5
DFF 0,�0 0,15 0,15
DFF-Super 0,1� 0,11
Express ST � � �
Fenix �,50 �
Fighter �80 1,50 1,50 1 1,0� � �
Flight �,57
Focus Ultra � 5 5 5 5

fortsættes
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Middel Vinter-
sæd Vårsæd Vinter-

raps
Kartof-

ler Roer Ærter Majs Græs/
kløver

 Frø- 
græs

Andre 
frø

Fox �80 SC 1,50 1,50
Fusilade Max 1,00 � � � �
Fusilade X-tra 0,50 1,50 1,50 1 1
Harmony 15 10 10 �5
Herbasan �,50 �,50
Hussar �00 70 �00
Hussar OD 0,10 0,0� 0,10
Kerb Flo �00 1,�5 1,�5 1,�5
Laddok TE 1,1� 1,7�
Legacy 500 SC 0,�0 0,15 0,15
Lexus 50 WG �0
MaisTer 150
MaisTer OD 1,50
Metaxon � � 0,18 �,70 �,67
MON 795�5 �,80 �,80 �,80 �,80
Monitor �1,88 �1,88
NF-M 750 � � 0,18 �,70 �,67
Oxitril CM 1 1 1
Primera Super 1 1 1
Primus 0,10 0,10 0,15 0,15
Reglone � � � �
Roundup �000 �,6� �,6� �,6� �,6�
Roundup Bio �,50 �,50 �,50 �,50
Select ��0 EC 0,50 1 1 0,50
Sencor WG 0,�5
Spotlight Plus -
Starane 180S 0,80 0,70 1,50 � 0,80
Starane XL 0,8� 0,77 1,6� 0,97
Stomp � � � 1,50 � �
Stomp Pentagon �,85 �,�� �,�� 1,8� �,85 �,85
Tacco 0,�0 0,�0
Titus WSB �0
Tomahawk 180 EC 0,80 0,70 1,50 � 0,80
Topik 100 EC 0,�0
Venzar Flowable 0,91 0,91

Skadedyrsmidler
Biscaya OD ��0 0,�0
Fastac 50 0,�5 0,�5 0,�5 0,�5 0,�5 0,�5 0,�5 0,�5 0,�0
Karate �,5 WG 0,�0 0,�0 0,�0 0,�0 0,�5 0,�5 0,60 0,60 0,�0
Mavrik �F 0,�0 0,�0 0,�0 0,�0
Perfekthion 500 S 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 1,50 0,60
Pirimor G 0,�5 0,�5 0,�0 0,�0 0,�5 0,50
Vydate 10G -
Vydate 10L -
YRC�89� 0,�0

Svampemidler
Acanto 1 1
Acanto Prima 1,�9 1,�9
Amistar 1 1 1 1 1 1
Armure �00 EC -
Bell 0,8� 0,8� 0,68
Bumper �5 EC 0,50 0,50 0,50 0,50
Cantus 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50
Comet 1 1 1 1 1
Curzate M -
Dithane NT � � �
Electis 1,�7
Flexity 0,50 0,50
Folicur EC �50 1 1 1,50 1
Juventus 90 1 1 1
Kayak �,50 �,50
NF-1�9 0,50 0,50

Tabel 12. Fortsat
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Sorter, anmeldere, priser, midler og principper

Faglige medarbejdere på Landscentret, Planteproduktion

Pr. 1. oktober �007

Ledelse og sekretariat
 Direktør Carl Åge Pedersen (cap)
 Plantechef Kirsten Klitgaard (krk)
  Specialkonsulent Christian Gottlieb-Peter-

sen (cgp)

Specialviden
  Afdelingsleder Jon Birger Pedersen (jbp)
  Specialkonsulent Morten Haastrup (mhs) 

– Korn, bælgsæd, industriafgrøder
  Konsulent Bjarne Risvig (bjr) – Enkeltbe-

taling
  Landskonsulent Lars Bødker (lab) – Kar-

tofler
  Konsulent Peter Vestergård Klemmensen 

(pvk) – Kartoffelrådgivning, landsdæk-
kende

  Landskonsulent Karsten A. Nielsen (kan) 
– Grovfoder, græs

  Landskonsulent Martin A. Mikkelsen 
(mam) – Grovfoder, majs

  Chefkonsulent Leif Knudsen (lek) 
– Gødskning, normer

  Konsulent Torkild S. Birkmose (tsb) 
– Husdyrgødning

  Konsulent Rita Hørfarter (rih) – AgroGis
  Konsulent, Cand.scient Hans S. Østergaard 

(hso) – Gødskning, nitratudvaskning
  Landskonsulent Poul Henning Petersen 

(php) – Plantebeskyttelse, ukrudt
  Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen 

(gcn) – Plantebeskyttelse, svampe og ska-
dedyr

  Specialkonsulent Jens Erik Jensen (jnj) – 
Plantebeskyttelse, ukrudt, middeldatabase

Middel Vinter-
sæd Vårsæd Vinter-

raps
Kartof-

ler Roer Ærter Majs Græs/
kløver

 Frø- 
græs

Andre 
frø

Opera 1,07 1,07 1,07 1,07
Opera N 1,19 1,19 1,19 1,19
Opus 1 1 1 1
Opus Team 0,99 0,99 0,99 0,99
Proline EC �50 0,80 0,80
Prosaro 0,89 0,89
Ranman 0,�0
Revus -
Ridomil Gold MZ Pepite 1,�1
Riza 1 1 1,50 1
Rubric 1 1 1 1
Shirlan 0,�0
Signum WG 0,97 0,97 0,75 0,75
Stereo �1�,5 EC 1,�0 1,�0
Tanos -
Tern 1 1 1
Tyfon 1,59
Unix 75 WG 1 1
Zenit 575 EC 0,6� 0,6� 0,6�

Vækstreguleringsmidler
Cerone 1 0,50 0,75 �
Cycocel 750 1,�� 1,�� �,�5
Cycocel Extra � � �
IT-Ethephon �80 1 0,50 0,75 �
Moddus M 0,50 0,�0 0,�0
Terpal C 1,5� 1,0� �,06

Dosis er angivet i liter/kg pr. ha for Absolute 5, Accurate, Ally, Atlantis, Gratil, Harmony, Hussar, Lexus, MaisTer, Monitor og Titus dog 
gram pr. ha samt for Ally ST, CDQ, Express og Harmony Plus tabletter pr. ha.
- : Behandlingsindeks endnu ikke fastsat.

Tabel 12. Fortsat
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Sorter, anmeldere, priser, midler og principper

Rådgivning
  Plantechef Kirsten Klitgaard (krk) – Leder 

af afdelingen
  Landskonsulent Erik Maegaard (erm) 

– Teamleder – produktionsøkonomi
  Projektleder Kent Myllerup Jensen (knj) 

– Teamleder – rådgivning
  Konsulent Jacob Winther Nymand (jwn) 

– Jordbearbejdning, produktionsøkonomi
  Specialkonsulent Søren Kolind Hvid (skh) 

– Vanding, produktionsøkonomi
  Specialkonsulent Michael Højholdt (mih) 

– Landsdækkende mekaniseringsstrategi

Information
  Afdelingsleder Henrik Buus Frederiksen 

(hbf)
  Konsulent Merethe Egelund Olsen (meo) 

– Efteruddannelse, Oversigten
  Konsulent Bodil Pedersen (blp) – Kommu-

nikation, 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)

Økologi – Planteproduktion
  Souschef Michael Pinkowsky Tersbøl 

(mit) 
  Specialkonsulent Inger Bertelsen (inb) 
  Konsulent Peter Mejnertsen (ptm) 

AgroTech 
Afdeling for praksisnære forsøg og undersø-
gelser
  Afdelingsleder Lars B. Kjær (lbk)

 Forsøgsplanlægning og beregning
   Teamleder Janne Aalborg Nielsen (jan) 

– (orlov)
   Konsulent Thomas Nitschke (thn)
   Specialkonsulent Søren Ugilt Larsen 

(sol)
   Konsulent Hanne Justesen Bach (hjb)
   Konsulent Birgitte Feld Mikkelsen (bfm)

 Nordic Field Trial System og IT udvikling
   Konsulent Bjarne Bak (bjb)

 Forsøgsafdeling Koldkærgård
   Forsøgsleder Alfred Simonsen (als)
   Landbrugstekniker Søren Jakobsen (soj)
   Landbrugstekniker Søren H. Sørensen 

(shs)
   Landbrugstekniker Torben Pedersen (tep)
   Forsøgsassistent Søren Gade (sog)

Landsudvalgets kontoradresse
 Udkærsvej 15, Skejby, 8�00 Århus N
 Tlf. 87�0 5000, fax 87�0 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.landscentret.dk/planteavl
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Inger Bertelsen
Special-
konsulent

X

Torkild S. 
Birkmose
Konsulent

X

Lars Bødker
Lands-
konsulent

X1)

Henrik Buus 
Frederiksen
Afdelingsleder

X1)

Søren Kolind 
Hvid
Special-
konsulent

X X X

Morten 
Haastrup
Special-
konsulent

X X1) X1) X1) X1) X1) X1) X1) X X X1) X

Jens Erik 
Jensen
Special-
konsulent

X X X X X X X

Lars Byrdal 
Kjær
Afdelingsleder

X X1)

Peter V. 
Klemmensen
Konsulent

X

Kirsten 
Klitgaard
Plantechef

X

Leif 
Knudsen
Chefkonsulent

X X X X X X X1) X X

Kathrine 
Hauge Madsen
Teamleder

X
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Peter 
Mejnertsen
Konsulent

X

Martin 
Mikkelsen
Lands-
konsulent

X X X1) X

Ghita Cordsen 
Nielsen
Lands- 
konsulent

X X X X X X X X X X X X X X

Karsten A. 
Nielsen
Lands-
konsulent

X X1) X1) X X

Jacob Winther
Nymand
Konsulent

X1)

Bodil Engberg 
Pallesen
Konsulent

X1)

Carl Åge 
Pedersen
Direktør

X1)

Jon Birger 
Pedersen
Afdelingsleder

X X X X1) X

Poul Henning 
Petersen
Lands-
konsulent

X X X X X X1) X X X X

Michael 
Tersbøl
Souschef

X1)

Hans Spelling 
Østergaard
Konsulent

X

Tilrettelagt og samlet af konsulent Merethe Egelund Olsen.
Sproglig korrektur af sekretær Lise Bertelsen.
1) Ansvarshavende for afsnittet.
�) Ekstern forfatter: Jens Nyholm Thomsen, Alstedgaard.
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Vinterbygsorters egenskaber ............... 29
Vinterhvede mod nye mål ................... 63
Vinterhvede ......................................... 17
Vinterhvede, aksbeskyttelse ................ 86
Vinterhvede, brunrust .............. 83, 86, 98
Vinterhvede, goldfodsyge ................... 98
Vinterhvede, gulrust ............................ 98
Vinterhvede, knækkefodsyge .............. 84
Vinterhvede, meldug ........................... 84
Vinterhvede, skadedyr ....................... 105
Vinterhvede, sorter .............................. 51
Vinterhvede, sortsafprøvning .............. 55
Vinterhvede, sortsvalg ......................... 51
Vinterhvede, sprøjteteknik, svampe .. 102
Vinterhvede, svampe, foderværdi ....... 89
Vinterhvede, svampe, mikronærings- 

stoffer ............................................... 89
Vinterhvede, svampebekæmpelse . 54, 94
Vinterhvede, svampesygdomme ......... 83
Vinterhvede, toksiner .......................... 99
Vinterhvede, ukrudt ....................... 53, 67
Vinterhvede, vækstregulering ........... 108
Vinterhvedesorter 2006, foderværdi ... 58
Vinterhvedesorter, egenskaber ............ 60
Vinterhvedesorter, supplerende  

forsøg ............................................... 59
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Vinterhvedesorter, valg af ................... 51
Vinterraps ............................................ 20
Vinterraps, bejdsning ........................ 190
Vinterraps, etableringsmetoder ......... 182
Vinterraps, gødskning ....................... 183
Vinterraps, knoldbægersvamp ........... 184
Vinterraps, skadedyr ................. 176, 190
Vinterraps, svampebekæmpelse ........ 184
Vinterraps, såtidspunkt ...................... 180
Vinterraps, udsædsmængder ............. 183
Vinterraps, ukrudt ..................... 174, 183
Vinterrapssorter, egenskaber ............. 179
Vinterrapssorter, flere års resultater .. 179
Vinterrapssorter, supplerende  

forsøg ............................................. 178
Vinterrug ............................................. 16
Vinterrug, sortsvalg ............................. 40
Vinterrug, svampesygdomme ............. 43
Vinterrugsorter, egenskaber ................ 42
Vinterrybs, såtider ..................... 265, 275
Vinterspelt, dyrkning ........................... 65
Vinterspelt, gødskning .............. 263, 270
Vintersæd ............................................ 16
Vintersæd, effekt, ukrudtsmidler ......... 81
Virus, kartofler .................................. 310
VVM-redegørelser ............................ 379
VVM-sager ....................................... 379

VVM-screeninger ............................. 379
Vækstregulerende midler .................... 15
Vækstregulering, engrapgræs ... 154, 158
Vækstregulering, engsvingel ..... 155, 165
Vækstregulering, hundegræs ............. 154
Vækstregulering, hvede .................... 108
Vækstregulering, ital. rajgræs ........... 171
Vækstregulering, kartofler ................ 299
Vækstregulering, rajgræs .. 155, 170, 171
Vækstregulering, rødsvingel ..... 154, 161
Vækstregulering, strandsvingel . 154, 165
Vækstregulering, vinterbyg ................. 39
Vækstregulering, vinterraps .............. 187
Værdi af høsten ..................................... 5
Væselhale .................................... 74, 261
Vårbyg ......................................... 17, 264
Vårbyg, bygrust ................................. 130
Vårbyg, gødskning .................... 263, 268
Vårbyg, sorter ................................... 272
Vårbyg, sortsafprøvning ................... 114
Vårbyg, sortsvalg .............................. 110
Vårbyg, svampebekæmpelse ..... 113, 130
Vårbyg, sygdomme ........................... 113
Vårbyg, Udbytte mod nye mål .......... 123
Vårbyg, udsædskvalitet ..................... 125
Vårbygsorter, egenskaber .................. 117
Vårbygsorter, flere års forsøg ............ 117

Vårbygsorter, svampe- 
bekæmpelse ............................ 132, 139

Vårhvede, gødskning ................ 263, 268
Vårhvede, sortsforsøg ....................... 150
Vårhvedesorter, egenskaber .............. 150
Vårhvedesorter, udbredelse ............... 150
Vårraps, sorter ................................... 192
Vårsæd ................................................ 17
Vårsæd, gødskning .................... 263, 268
Vårtriticale .................................. 50, 264
Vårtriticale, gødskning .............. 263, 268
Vårtriticale, sorter ............................. 273

Æ
Ærter, sorter ...................................... 151
Ærter, sortsvalg ................................. 151
Ærter, ærteviklere .............................. 152
Ærtesorter, egenskaber ...................... 152
Ærtesorter, udbytte ............................ 152
Ærteviklere, feromonfælder .............. 152
Ærteviklere, ærter ............................. 152

Ø
Øjepletsvamp ...................................... 20
Økologisk soja .................................. 289



Udviklingsstadier

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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