
Meddelelser udsendt i året 1986

1850. Nedbør, fordampning og vandbalance
1985.

1851. Sortsforsøg med 30 sorter af Lave Roser.
1852. Frøavl af kommen. Så- og kvælstofmæng-

der.
1853. Sorter af korn 1986.
1854. Forfrugtværdien af raps og ærter.
1855. Vanding og kvælstofgødskning af vinter-

byg på grovsandet jord.
1856. Rajgræs og kløvergræs til slæt. 2. brugsår.

III. N-gødskning på uvandet jord.
1857. Rajgræs og kløvergræs til slæt. 2. brugsår.

IV. N-gødskning på vandet sandjord.
1858. Sorter af bælgsæd og olieplanter 1986.
1859. Bekæmpelse af storknoldet knoldbæger-

svamp med pelleret kalkkvælstof.
1860. Sorter af kartofler 1986.
1861. Sådybde for majs.
1862. Sådybde til korn og markært.
1863. Frøavl af hvidkløver. Såmængder, gødsk-

ning med P og K og afpudsninger om for-
året.

1864. Virkning af gødninger på forekomst af
Cavity Spot i gulerødder.

1865. Undersøgelser af bygmeldug ved virulens-
analyser i Danmark 1985.

1866. Undersøgelse af hvedemeldug ved viru-
lens-analyser i Danmark 1985.

1867. Såmængde i havre og vårhvede.
1868. Sorter af græsmarksplanter 1986.
1869. Sortsblandinger af vinterbyg 1983-85.
1870. Bestøvning af hyld.
1871. Sorter af plænegræsser 1986.
1872. Armeria - engelskgræs. Afprøvning og ud-

vælgelse af kloner og nye sorter.

1873. Sorter af rodfrugter, majs og grønfoder-
planter 1986.

1874. Markært er en biplante.
1875. Sortsforsøg med 16 sorter af Lave Roser.
1876. Sorter af kepaløg.
1877. Kvælstofgødskning og vækstregulering i

vårhvede.
1878. Sortsforsøg med væksthusagurk 1985.
1879. Mælkesyrebakterier som ensileringsmid-

del.
1880. Halmnedmuldnings indflydelse på kvæl-

stofudvaskning fra sandjord. Lysimeter-
forsøg.

1881. Forsøg med tilsætning af Biomax ved ensi-
lering.

1882. Maskinlægning af forspirede kartofler.
1883. Plantetæthed og læggeknoldstørrelse i tid-

lige kartoffelsorter.
1884. Udnyttelse i udlægsåret af italiensk rajgræs

som efterafgrøde.
1885. Afbrænding om vinteren af genvæksten ef-

ter frøhøst i rød svingel, hundegræs og
engsvingel.

1886. Vårbyg og aim. kogeært i blanding til hel-
sædsfoder.

1887. Optimeret udnyttelse af vinterhvedens ud-
bytteevne.

1888. Optimeret udnyttelse af vinterrugens ud-
bytteevne.

1889. Plastdækning af tidlig blomkål.
1890. Æblesortsvurdering 1986.
1891. Skurv-resistente æblesorter.
1892. Sorter af solbær 1979-85.
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