
Meddelelser udsendt i året 1985

1804. Sorter af issalat på friland.
1805. Vurdering af jordbærsorter 1982-83.
1806. Nedbør, fordampning og vandbalance

1984.
1807. Magnesium til æble.
1808. Byggulmosaik.
1809. Sorter af korn 1985.
1810. Vanding af rug.
1811. Sorter af bælgsæd og olieplanter 1985.
1812. Dyrkning af kinakål under plast.
1814. Sorter af kartofler 1985.
1815. Vandingsbehov i forskellige vækstfaser

hos ærter.
1816. Vanding af vinterhvede.
1817. Direkte såning af korn.
1818. Majs/Roer.
1819. Stiklingeformering af løvfældende Rhodo-

dendron.
1820. Tætplantning af æbler.
1821. Sorter af græsmarksplanter 1985.
1822. Saftafløb ved ensilering af roetop.
1823. Sorter af rodfrugter, majs og grønfoder-

planter.
1824. Planteproduktion af eg af forskellige frø-

kilder.
1825. Sorter af plænegræsser 1985.
1826. Kvælstof til frøavl af italiensk rajgræs.

Mængder og udbringningstider.
1827. Plastdækning af såede grønsager.
1828. Sortsforsøg med Klatre- og Espalierroser

1972-80.
1829. Sortsforsøg med 34 sorter af Lave Roser.
1830. Salat i vandkultur. I. Regulering af pH og

optagelse af næringsstoffer.

1831. Salat i vandkultur. II. Sammensætning og
tilførsel af næringsstof opløsninger.

1832. Bredsåskær contra aim. såskær.
1833. Forekomst af havrenematoden i danske

vårbygmarker.
1834. Myricapensylvanica 'Myda' og 'Myriman'.
1835. Bedre planteproduktion ved rengøring af

containerbede med kvaternære ammoni-
umforbindelser.

1836. Udlægsmåder og kaligødskning ved frøavl
af kruspersille.

1837. Såtidspunkt, kali- og delt kvælstofgødsk-
ning ved frøavl af efterårssået spinat.

1838. Sortsforsøg med 31 sorter af Lave Roser.
1839. Sorter af kinakål.
1840. Udpegede frøkilder af træer og buske.
1841. Frøkilder af bøg, eg og ær til miljø- og

landskabsformål.
1842. Frøtyper og såteknik i kepaløg.
1843. Podning af valnød.
1844. Sorter af sommer- og vintergulerødder.
1845. Halmhåndteringens indflydelse på kerne-

udbytte og goldfodsyge ved ensidig dyrk-
ning af vårbyg.

1846. Sortsforsøg med væksthustomat 1984.
1847. Rajgræs og kløvergræs til slæt. 1. brugsår.

I. N-gødskning på uvandet jord.
1848. Rajgræs og kløvergræs til slæt. 1. brugsår.

II. N-gødskning på vandet jord.
1849. Jorddesinfektion med metam-Na til gule-

rødder.
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