
Meddelelser fra 
Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

. August 1948. 428. Meddelelse . B. Vejledninger, 

Flyve Havre. 
(Avena jaiuaJ. 

Flyve Havre er et etaarigt Græsukrudt, der udelukkende 
formerer sig ved Frø. Planten er let kendelig fra den dyrkede 
Havre. Den er højere og kraftigere, og Toppen er mere aaben 
paa Grund af de lange Topgrene. Flyve Havre har oftest 
3 Blomster i Smaaakset, medens den dyrkede Havre i Regelen 
kun har 2. Kraftige Planter modner ca. 800 Frø. 

Frøene er hyppigst sortbrune o~ forsynede med ~rove, rustbrune 
Haar og en kraftig knæbøjet Stak. Efter at have passeret Tærskema
skinen, er Haarbeklædning og Stak ofte slaaet mere eller mindre af 
Frøene. Der forekommer flere Varieteter af Flyve Havre. En Varietet, 
Avena fatua var. pilossina, har brunsorte meget haarrige Frø; en 
anden, var. pilosa, har graaJige Frø med mere spredte Haar, og en 
tredie, var. glabrata. har gule Frø, der er haarløse.undtagen ved Basis. 

Flyve Havre skrider igennem 
og blomstrer allerede i Slutningen 
af Juni og er paa dette Tidspunkt 
iøjnefaldende, især i Bygmarker. 
Frøene er modne, før Kornarterne 
er høsttjenlige. De løsnes tidligt, 
og langt den største Del falder til 
Jorden inden Høst. Frøene spirer 
.kun med indtil 2 pCt. i Modnings
aaret. Ved Jordens Erteraarsbe
handling bliver de derfor indblan
det i Muldlaget, hvor de kan be
vare Spireevnen i en Aarrække. 
Frø, der har overvintret paa Loftet 
eller i J orden, spirer med 30-40 
pCt. om Foraaret. Frøene spirer 
ganske fortrinsvis om Foraaret 
- omtrent samtidig med Korn
arterne. Om Elleraaret spirer kun 
ret faa Frø. Dette gælder ogsaa 
Frø af ældre Aargange, der findes 
i J orden. Frøene spirer i størst 
Mængde fra 5--10 cm Dybde, men 
nogle Frø er dog i Stand til at 
spire frem fra 20 cm Dybde. 

Frøene er omgivet af en tyk 
Skal og kan passere H usdyrenes Til venstre Flyve Havre. Til højre 
Fordøjelseskanal uden al tabe Fold Havre. . 
Evnen til Spiring. De vrages af 
alle Husdyr og maa betragtes som værdiløse til Foderbrug. Paa Mød
dingens Overflade bevarer Frøene Spireevnen. men mister den praktisk 
taget helt ved Opbevaring i 1-2 Maaneder i '/.-1 m Dybde. 
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Udbredelse og Betydning. 
Flyve Havre optræder mest ondartet i Vaarsædsmarker, hvor den 

kan nedsætte Udbyttet afVaarsæd med indtil 50 pet Den optræder flere 
Steder her i Landet. og paa hegrænsede Omraader forekommer den 
i store Mængder. Dette er saaledes Tilfældet paa Vestiolland, Langeland 
og paa enkelte andre Lokaliteter. 

Flyve Havre menes at være hjemmehørende i det sydlige Rusland, 
i Egnene omkring Sortehavet samt i det sydøstlige Europa. Herfra har 
den bredt sig over store Dele af J orden. Saaledes optræder den i alle 
europæiske Lande, i Nordamerika, i den nordlige og østlige Del af 
Asien og ganske særligt i Australien, hvor den undertiden umuliggør 
Korndyrkningen. 

Frø af Flyve Havre. Til vens/re fra Rygsiden. Til højre fra Bagsiden. 

Spredningsveje. 
Frøene spredes fra Ejendom til Ejendom med Avner, Halm, Foder

ag Saakorn, urene Tærske- og Rensemaskiner m. m. Ved Undersøgelse 
paa Lolland af et Tærskeværk fandtes der 452 Frø i Soldene. Frøene 
kan fortsat indslæbes fra andre Lande. Nogle Jordbrugere hævder sau
ledes, at den er inuslæbt til deres Ejendom med Sortehavsbyg i Be
gyndelsen af 1930erne. I ~t Parti Sortehavsbyg indført i Begyndelsen af 
1948 fandtes der 46 til 128 Frø af Flyve Havre pr. l,g. Det paagældende 
Parti kom ikke i Handelen, men blev byttet bort for andet udenlandsk 
Korn. 

Der er ikke Tale Om Vindspredning over store Afstande, men Frø
ene kan dog slynges indtil en halv Snes Meter bort, f. Eks. over Mark
skellet. Herfra vandrer Planten videre i de følgende Aar. 

Bekæmpelse. 
Flyve Havre er ligesom Kornarterne modstandsdygtig over

for de sædvanlige kemiske Bekæmpelsesmidler. Et nyt Hormon-
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Præparat, hvis virksomme kemiske Forbindelse er Isopropyl
fenylkarbamat kan forhindre Frøene i at spire, men Virk
ningen er afhængig af, at Frøene behandles direkte, og at' de 
indleder Spiringen indenfor et Tidsrum af ca. 1 Maaned efter 
Behandlingen. Midlet har ikke vist sig tilstrækkeligt effektivt 
mod Planter, der allerede er spiret frem. Ved Behandling om 
Efteraaret af de Frø, der findes i Stubmarkerne, er Virkningen 
ret ringe af de Mængder, det er økonomisk forsvarligt at an
vende. Flyve Havre maa derfor indtil videre bekæmpes ad me
kanisk Vej. 

Spredtstaaende Planter i Markerne bør uopholdelig fjernes. 
Under Lugearbejdet bør Planten ikke henkastes paa Marken, 
da Frøene eftermodner. Det er ikke tilstrækkeligt at afbrække 
de synlige Toppe, idet der senere kommer nye Sideskud. Hele 
Planten bør trækkes op med Rod, puttes i en Sæk og senere 
uskadeliggøres f. Eks. ved Brænding eller dyb Nedgravning. 

Oversigten under Lugearbejdet lettes meget, h vis der under 
Vaarsædens Saaning lukkes for et Saarør, saaledes at Marken 
bliver inddelt i Bede. Denne Foranstaltning giver ogsaa Mulig
hed for at færdes i Marken uden at skade Afgrøden. 

Hvor Flyve Havre optræder i saa store Mængder, at Lug
ning i Vaarsædsmarkerne maa anses for at være uoverkommelig, 
er Bekæmpelse først og fremmest et Sædskiftespørgsmaal. Der 
indføres et Sædskifte, hvor Flyve Havre ikke faar Lejlighed til 
at formere sig, og samtidig behandles Jorden saa hyppigt 
som muligt, saaledes at de Frø, der findes i J orden, spirer i 
stort Omfang. Det er ved denne Fremgangsmaade muligt 
at udtømme J orden for Frø i Løbet af en forholdsvis kort Aar
række. I det nye Sædskifte bør der ikke indgaa Vaarsædsafgrø
der, fordi det ikke er praktisk gennemførligt at bekæmpe store 
Mængder Flyve Havre i disse. Velegnede Afgrøder er: Rod
frugter, Kartofler, Vintersæd (Rug og Hvede), Stald
foderafgrøder m. fl. Af de nævnte Afgrøder er Rodfrugter, Kar
tofler og forskellige Staldfoderafgrøder de mest velegnede, fordi 
Jorden til disse bliver hyppigt bearbejdet, saaledes at Spirebetin
gelserne er gunstige for Frøene. Lucerne, Kløvergræs, Vintersæd 
med flere er dog ogsaa heldige Afgrøder i Sædskiftet, fordi 
Flyve Havre ikke i disse faar Lejlighed til nævneværdig For
mering. Blot er Frøødelæggelsen i Jorden paa Grund af Man
gel paa Bearbejdning ikke saa omfattende som i de øvrige Af
grøder. Brak med skiftevis oyerlig og dyb Pløjning er antagelig 
en af de bedst egnede Maader til at nedbringe Frømængden i 
Jorden. Man skal dog ikke vente at faa de forurenede Marker 
renset ved at indføre Brak i et enkelt Aar. Mange Frø »ligger 
over til næste Aar eller til næste igen - selvom Marken be-
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handles paa bedst mulig Maade. Det er derfor nødvendigt at 
benytte et særligt Sædskifte i nogle Aar. Efter en Aarrække, 
f. Eks. 4-6 Aar, er Frømængden gaaet saa stærkt tilbage, at 
man kan forsøge at dyrke Vaarsæd. Men der bør fremdeles 
holdes nøje Kontrol med Forekomsten af Flyve Havre i Mar
kerne. De Planter, der endnu viser sig, skal trækkes op med 
Rod og fjernes, inden de kaster Frø. 

I Roemarkerne bør Flyve Havre hakkes bort i August
September, da den ellers vil modne Frø i Løbet af Efteraaret. 
Pas ~gsaa paa Markskel, paa Omgivelserne omkring Hygninger, 
f. Eks. Kulepladser, hvor Flyve Havre ofte optræder i store 
Mængder. 

Ogsaa paa andre Omraader maa der udvises Omtanke, hvis 
Udryddelse ikke skal mislykkes. Saaledes bør A 'inerne aldrig 
bruges til Foder eller Strøelse, men brændes, saa længe der 
overhovedet findes Flyve Havre paa Ejendommen. Avnerne fra 
forurenede Arealer indeholder altid Frø af Flyve Havre, saa
ledes indeholdt en Prøve Bygavner fra Vestlolland 261 Frø af 
Flyve Havre pr. kg. En Masse af disse Frø havner før eller 
senere paa Møddingen og nogle paa Overfladen, hvorfra en hel 
Del igen kommer ud paa Marken i spiredygtig Stand. Avnerne 
bør derfor ikke an vendes, men brændes. Endvidere bør der 
hvert Aar indkøbes ny sortsren Saasæd af Byg og Havre, saa 
længe der kan spores Flyve Havre i Afgrøden. Man maa end
videre passe paa, al Flyve Havre ikke paany bliver indført med 
Fodermidler, urene Tærske- og Rensemaskiner o. s. v. 

Nærmere Oplysninger faas ved Henvendelse til S ta ten s 
Ukrudtsforsøg, Lyngby. 
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30. September 1948. 429. Meddelelse. A. Forsøgsresultater. 

Forsøg med Pløjning eller Harvning af Roejord. 
I Aarene 1945-48 er paa 10 af Forsøgsstationerne udført 

Forsøg med Pløjning eller Harvning af Jorden efter Roer og efter 
følgende Plan for Efteraarsbearbejdning : 

a. Alm. Pløjning i 15--20 cm Dybde. 
b. Harvning med dybtgaaende Harve, 2-3 Træk ca. 10 cm 

Dybde. 
c. Ingen Bearbejdning eller Letharvning. 

Den forskellige Bearbejdning er udført efter Roernes og Top
pens Hjemkørsel under Hensyn til de bedst mulige Forhold for 
Haryningen i Tiden November til sidst i December, men de svære 
Jorder var ofte tunge og vaade. I b er anvendt Harver som Marsk 
Stig, Universal, :Fjedertandsharve eller Sæddækker, i c Letharve 
eller Ukrudtshane. Om Foraaret er kun i et enkelt Tilfælde givet 
et Par ekstra Træk i de kun harvede eller ubehandlede Parceller, 
ellers har Bearbejdningen været ens, og der er opnaaet en pas
sende Løsning og Findeling. Der er dog, navnlig for de sværeste 
Jorder, knap opnaaet saa dybtgaaende Løsning paa de kun har
vede Parceller, og navnlig i c har Græs og andet Ukrudt været 
lidt mere fremtrædende. 

Forsøgene er gennemført som Rækkeforsøg, idet den forskel
lige Bearbejdning om Efteraaret er udført tværs paa Agerretningen, 
medens den fælles Bearbejdning om Foraaret og ved Tilsaaning 
er udført paa langs. 

Parcelstørrelsen har været "ed Anlæg 75-90 m 2, hvoraf er 
høslet 40 m 2

• Antal Fællesparceller har i Regelen været 6. 
Forsøgene er gentaget med Anlæg i 1945, 1946 og 1947, idet 

de hvert Aar har været tilsaaet med Vaarsæd (Byg eller Havre) 
og med en enkelt Undtagelse udlagt med Kløvergræs, og Udbyttet 
baade af UdJægskorn og Græsafgrøde i 1. Brugsaar er bestemt. 

Af Kornafgrøder foreligger Resultater (se omstaaende Tabel 
1) fra 9 Forsøg paa Lermuld, 11 paa Sand muld eller let Sandjord, 
6 paa Marskjord og 3 paa Lavmose, ialt fra 29 Forsøg, der i Gen
nemsnit har givet følgende Udbytte: 

hkg pr. ha 
Kærne Halm 

a. Roejorden pløjet om Efteraaret . . . . . .. 32.1 40.3 
b. dybharvet om Efteraarct... 32.1 39.8 
C. ubh. ell. letharv. om Efteraar. 31.8 39.8 

Forholdstal 
Kærne Halm 

100 100 
100 99 
99 99 

Der er saaledes opnaaet praktisk taget samme Udbytte efter 
Pløjning og Dybharvning og kun en Antydning af lidt mindre, 
hvor der slet ikke er harvet eller kun letharvet. 

12 
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EnkeItresultaterne har kun givet smaa Afvigelser herfra, men 
som det fremgaar af Tabel 1, har der paa Lavmosen været et 
Merudbytte af henholdsvis 1,5 og 1,6 hkg Kærne (6 pet.) ved 
at dybharve, letharve eller slet ikke harve Roejorden om Efter
aaret, medens Halmudbytlet har været ca. 7 pCt. større efter 
Pløjning. Paa de andre Jorder har Udslagene været lidt yarierende 
fra O til 1 :ol 3 pCt. Paa Lermuld er saaledes høstet 2 pCt. mindre 
Kærne og Halm efter Uybhanning, medens uden Harvning eller 
kun lelharvet har givet samme Udbytte som efter Pløjning. Paa 
Sandjord er der kun ved ubehandlet eller Letharvning høstet lidt 
mindre end efter Pløjning, og selv paa den S\'ære Marskjord har 
Forskellen været ringe. Modningstid og Kærnekyalitet har været 
ganske ens under alle Forhold. 

Af Kløvergræs i 1. Brugsaar er der kun Hesultaler fra 23 
Forsøg, idet der efter den strenge Vinter 1946-47 og i den 
meget tørre Sommer 1947 er gaaet enkelte Udlægsafgrøder tabt, 
navnlig paa Sandjorderne. Gennemsnilsudbyttet af de 23 Forsøg 
har været følgende: 

hkg pl'. ha Forholdstal 
Græs Hø l

) Græs Hø 
a. Roejorden pløjet. .................... . 32R 78.2 100 100 
b. . dybharvel. .......... '" ... . 33R 79.8 103 10~ 
c. ubehandlet eller leLharvct. . 337 79.3 103 t01 

l) kun 20 Forsøg. 

Ogsaa Græs- og Høudbyttet viser saaledes ringe Forskel, 
men der er dog i de fleste Tilt'ælde høstet lid t større Udbytte, 
hvor Roejorden er harvet fremfor pløjet. 

I Udlægsaarene er lige før Høst i de fleste Tilfælde udført 
botaniske Analyser til Bestemmelse af Forholdet mellem Korn, 
Udlæg og Ukrudt. Resultaterne har været præget af Aarencs [01'

skel1ige Fugtighedsforhold, saaledes var Udlægget meget stærkere 
udviklet i det gunstige Aar 1945 end i de to tørre Aar 1946 
og 1947, men uden Forskel af Belydning efter den forskellige 
Bearbejdning, og i Gennemsnit af 22 Bestemmelser fra alle Aar 
har Resultaterne været følgende: 

pet. af samlet Afgrøde 
Utærsket Korn Udlæg Ukrudt 

a. Roejorden pløjet........................... 93.7 4.2 2.1 
b. dybharvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 93.6 5.0 1., 
c. ubehandlet eller let harvet...... 94.0 4.1 1.9 

En Antydning af lidt mere Ukrudt efter Pløjning har i 
enkelte Tilfælde været mere udpræget, hvor der har været en Del 
Frøukrudt, medens Forholdet har været omvendt, hvor Ukrudtet 
mest har været Rodukrudt. I Udlægsa31'et 1946 paa Tys tofte, 
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hvor Ukrudtet mest var forskellige Arter af Pileurter, viste bota
niske Analyser af selve Udlæget saaledes 80 pCt. Ukrudt paa de 
pløjede Parceller, men kun 39 pCt. paa de dybharvede og 27 pCt. 
paa de ubehandlede eller kun letharvede, og tilsvarende "ar 
Ukrudtsindholdet ved Ribe samme Aar 46, 21 og 21 pCt. Omvendt 
viste en Optælling af Tidselsknd paa Parcellerne i Stubben efter 
Høst ved Lyngby 1947 i Gennemsnit kun 14 paa de pløjede (40 m~), 
men 117 og 39 paa de dybt- og letharvede Parceller, og tilsvarende 
Tal fra Højer i 1945 var 14, 20 og 31 Tidselskud. At ogsaa for
lIaandenværende Kvik og andet Rodukrudt vil svækkes ved Pløj
ning fremfor Harvning maa anses for givet. Det maa derfor 
fremhæves, at Roemarkerne i de her omhandlede Forsøg 
som Helhed har været saa godt som rene, og at Resul
taterne maa ses i Forhold hertil. 

Af Kløve rgræsset i 1. Brugsaar er ligeledes udført bota
niske Analyser i de fleste Tilfælde, der i Gennemsnit af 42 Under
søgelser har givet følgende Resultater. 

Kløvergræs, Sammensætn. i pCt. 
Kløver Græs Ukrudt 

3. Roejorden pløjet ...................... . 57 40 3 
57 40 3 
57 41 2 

b. dybharvet .... '" ....... , ... . 
c. ubehandlet eller letharvet .. . 

Der har saaledes ingen Forskel været, og heller ikke de for
skellige Jordbundstyper har 'vist nævneværdig Forskel i saa Hen
seende. 

Som Helhed har de udførte Forsøg paa de forskellige J ord
bundstyper, paa den sværeste lVfarsk, god Lermuld, Sand muld, 
let Sandjord og Lavmose, med stor Tydelighed vist, at h vor 
det drejer sig om Roemarker, der er omhyggeligt ren
holdte og fri for Rodukrudt, kan Pløjning til den efter
følgende Afgrøde, der som i Førsøgene ofte vil være Udlægs
korn, undlades, idet der er opnaaet samme Udbytte, paa Lav
mose endda lidt mere, efter Harvning, ligesom Kløvergræsset 
næste Aar i de fleste Tilfælde har givet lidt mere efter Harvning 
end efter Pløjning. Ukrudtsbestanden har under de givne Forhold 
(rene Roe.marker) vist ingen eller ringe Forskel. Enkelte Tilfælde 
har dog vist mindre Frøukrudt i Udlægskornet, andre mere 
Rodukrudt efter Harvning end efter Pløjning, og det maa stærkt 
fremhæves, at de opnaaede Resultater ikke kan over
føres til Roernarker med en betvdende Bestand af Rod
ukrudt, særlig af Tidsler. At undlade Pløjning kan kun være 
en Lettelse i Arbejdet, hvor Roemarkerne, som de bør, virkelig 
er holdt rene, ligesom Fremgangsmaaden ogsaa kan anvendes 
paa velholdte Kartoffelrnarker f. Eks. paa lette Sandjorder som 
Forfrugt for Rug. 
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Bilag til 429. Meddelelse. 

Tabel 1. Udbyttet af Vaarsæd i hkg pr. ha efter Pløjning 
eller Harvning af Roejord. 

II l' c. Roejorden 
a. Roejorden b. Hoejorden I ubehandlet 

Forsøgssted og Jordbund pløjet dVbharvct'

l 

l I h • el. et arv. 

I Kærne THaim I Kærne I Halm ; i(ærne I Halm -

Lyngby 3 FO;SØg .... : ........... 11 37.2 42.5 '11 35.6 41.0 !.' ~7.8 I 41.3 
Tystofte :I » • . • • • . • • • • • . • . . . 39.0 36.3 39.5 36.4! 38.9 . 35.6 

~:::~ a: 9 FO:SØg' p~~' ~e~~~~l-~~-~ :~:: I :~~:-i-;-::: i:::: 
Tylstrup :I Forsøg........ . . . . . . . 32.9 38.2 -: ~~;~ ---;;~-1-3~~ 
Hornum 2 • . . . . . . . . . . . . . . . 32.3 45.1 32.6 I 47.3 33.2 I 46.9 
Studsgaard 3» . . . . . . . . . . . . . . . 36.9 42.4 36.7 42.4 34.4 41.8 
Jyndevad 3 > • • . • • • • • • • • • • • • 22.9 ;{:l.G 23.3 33.6 23.3 33.1 

Gens. af 11 Forsøg paa Sandjord... 31.2 i-~ ~-r39.7 30.3 I 39.5 

Ribe 3 Forsøg .... -.. - ............ ~ 29.5 II 43.0 I 29.8 I 40.8 1~11~~~ 
Højer 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.0 44.5 I 31.9 44.6 'I 30 8 44.4 

Gens. af 6 Forsøg paa Mal'~}{.i()rd.: -30.7 1_43~~ _30:9- 1-_~2.7 il 30.1 I 43.1 

Fossevangen, 3 Forsøg paa Lavmose . 25.9 I 48.0 I 27.4 I 44.7 I: 27.5 I 44 .• 

Gennemsnit af alle 29 For~~-.-. -.. -11-32.1 I 40 3 11}l2~39~113t-·8-1-39:;-

T a b e l 2. U d b Y tt e a fl. A a r s K l ø ve rg r æ s i h k g p r. h a e ft e r 
Pløjning eller Harvning af Roejord . 

. -

a. Roejorden b. Roejorden c. Roejorden 
ubehandlet 

Antal Forsøg og Jordbund pløjet dybharvet elI. let h arv. 
-

IGræ~r~ Græs I Hø Græs I Hø 

8 Forsøg paa Lermnld ........... I 296 84.0 307 85.0 3081 83.8 
8 • • Sandjord ........... 288 79.0 ' ) 300 82.0 1

) 294 81.7 ' ) 
5 • • Marskjord .......... 442 107.! 447 109.8 _11_ 453 109.1 
2 » » Lavmose ........... 334 115.8') 341 115.8')1 337 i 117.6') I 

I 78.2') 11338 I 79.s') 337-1 79.3') Gennemsnit af alle 23 Forsøg ...... ! 328 

') kun 6 Forsøg, 2) kun 1 Forsøg, a) kun 20 Forsøg. 
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Oktober 1948. 430. Meddelelse. B. Vejledninger. 

Almindelig Kvik. 
(Agropyrum repens). 

Almindelig Kvik hører til Jordbrugets mest besværlige og tabbrin
gende Ukrudtsplanter. Det er en vedvarende Ukrudtsplante. der formerer 
sig ved Frø og ved vidtforgrenede, underjordiske Stængeludløbere (Sene
græs, Kvikker, Kvikrod). 

Særlig ondartet optræder den paa Sandjorder og paa lave, humus
rige Arealer, men den forekommer iøvrigt generende paa alle :1ndre Jor
der lige til de stive Lerjorder; paa sidstnævnte dog især paa lave, vand
lidende Partier af Marken. Store Forekomster af Kvik er altid Tegn paa 
forsømt Jord. 

Formeringen ved underjordiske Udløbere spiller langt den største 
Rolle, men Frøformeringen er ikke uden Betydning. Frøene udvikles i Aks, 
der minder en Del om Rajgræssernes, fra hvilke de dog kendes paa, at 
Smaaaksene vender Fladen til Straaet, medens de hos Rajgræsserne ven
der Kanten til Straaet. Frøene ligner Hajgræssernes og forekommer ofte 
indblandet i Kulturgræssernes Frø, særlig i Alm. Rajgræs og Ager-Hejre. 
I Kornmarkerne er Kvik i Regelen ikke modent samtidig med Kornet, men 
Frøene eftermodner godt og forekommer derfor ofte i urent Sædekorn. 
Straaene er af meget varierende Højde. Hvor der er god Plads, sætter den 
Straa af ringe Højde, medens den i tætte Straaafgrøder gror igennem. 
saaledes at Aksene naar 10-20 cm over Afgrøderne. 

Udløberne formerer sig med rivende Hast. Ifølge Undersøgelser 
ved Statens Ukrudtsforsøg kan 10 cm lange Udløbere i Løbet af 4 Maane
der forøge deres Længde ca. 500 Gange. Hovedmængden af Udløberne fin
des i det øverste 10-12 cm tykke .Tordlag, hvor de gennemvæver .Torden 
paa Kryds og tværs. 

Kvik forekommer ogsaa paa udyrket Jord, hvorfra den ved Hjælp 
af Udløbere vandrer ind paa dyrkede Arealer. En Del af Frøene bliver 
siddende i Aksene og spredes i Løbet af Vinteren ved Vindens Hjælp. 
Frøene er spirevillige straks efter Modningen, og de er i Stand til at 
spire frem fra ret stor Dybde. Ifølge Undersøgelser ved Statens Ukrudts
forsøg spirede nyhøstede Frø i .Tord om Efteraaret med 53, 71, 25 og 
4 pet. fra henholdsvis O, 2, 4 og 6 cm's Dybde. Frøene bevarer Spire
evnen igennem flere Aar. 

Kvik er Værtplante for Sortrust og er saaledes med til at udbrede 
denne farlige Sygdom. Udløberne er næringsrige og har undertiden været 
anvendt til Kreaturfoder og i tørret og malet Tilstand til Indblanding i Mel. 

En Del andre Græsarter, der ligesom Kvik har krybende, under· 
jordiske Udløbere, kan undertiden optræde som besværligt Ukrudt. Dette 
gælder Krybende Hestegræs, Krybende Hvene og Eng-Rapgræs. 
Bekæmpelsen af disse foretages paa samme Maade som af Kvik. 
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Kvikudløbere f.'embragt i Løbet af ca. 4 Maaneder med cct Frø 
som Udgangspunkt. 

Kvikudløbere frembragt i Løbet af c:a. 4 Maaneder med een 

10 cm lang Udløber som Udgangspunkt. 
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Almindelig Kvik. 

Bekæmpelse. 
Paa vandlidende Arealer el' Kvik yderst vanskelig at bekæmpe. 

Kvikbekæmpelse paa vandsyg Jord bør derfor altid indledes med Afvan
ding. Om Efteraaret kan der bekæmpes store Mængder Kvik ved hensigts
mæssig Jordbearbejdning i Stubmarkerne. Da Udløberne som nævnt 
findes overligt i Jorden, er det ved Jordbehandlingen muligt at løsgøre 
dem og føre dem frem til Overfladen. Løsskæringen kan foretages paa 
forskellige Maader, bedst er utvivlsomt en omhyggelig udført Skræl
pløjning i 10-12 cm's Dybde, men den kan ogsaa foretages ved Hjælp 
af Traktorredskaber som stivtandede Stubkultivatorer og flerfurede 
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Tallerkenplove. Efter Løsskæringen bringes Udløberne op paa Jordover
fladen ved gentagne H arvninger med Kultivator, • Marsk Stig., .Tip Top. 
el.lign. Harver, hvorefter Udløberne rystes rene for Jord med lettere Har
ver. Hvor der forekommer store Mængder, rives Udløberne sammen med 
Hesterive og køres bort og uskadeliggøres, - nye trækkes frem med 
Kultivatol' o. s. v. I mindre urene Marker vil det være tilstrækkeligt at 
lade Udløberne ligge fremme paa Jordoverfladen til Udtørring i nogen 
Tid, hvorefter de kan pløjes ned i Jorden ved Dybpløjning. Ploven bør 
under denne være forsynet med en god Forplov, saaledes at Udløberne 
under Pløjningen bliver bragt helt ned i Furebunden. 

Om Foraa ret: Ved Jordbehandling bekæmpes Kvik fortrinsvis om 
Efteraaret, men i mange Tilfælde kan der under Jordens Foraarsbehand
Jing ogsaa ødelægges en stor Mængde. Særlig gælder delte forud for Kar
tofler, der bedst taaler den Udtørring, som en ret kraftig Jordbehandling 
orte medfører. 

I Vækstperioden: I rækkesaaede Afgrøder som Rodfrugter, Kar
tofler og forskellige Frøafgrøder er det meget vigtigt, at Renholdelsen 
paabegyndes rettidigt, d. v. s. inden der endnu er kommet ret mange Spirer 
af Kvik til Syne. Jo hyppigere Rensningen gennemføres Sommeren igen
nem, desto lettere gaar Arbejdet, og desto større Virkning opnaas der. 

Tætte k ra Hige A fgrøder er en stor Hjælp imod Kvik; alle Foran
staltninger, der fremmer Kulturplanternes Frodighed, er saaledes med
virkende til at hæmme dens Udvikling. Hurtigt voksende og stærkt skyg· 
gende Afgrøder som Gu l Sen nep og H a m p kan ikke alene forhindre Kvik 
i at brede sig, men ogsaa nedsætte Mængden direkte. 

I Havebruget bekæmpes Kvik bedst ved Gravning med Gravegreb 
og Rivning, under hvilke alle synlige Kvikudløbere ryste!> fra og fjernes, 
Gravningen kan foretages saavel om Efteraaret som om Foraaret forud 
for Dyrkning af rensende Afgrøder (Kartofler, Kaal 111. fl.l. 

Der bør aldrig plantes Frugttræer, Frugtbuske, Stauder, Jordbær 
o.lign. fleraarige Kulturer, før Jorden er helt renset for Kvik, idet disse 
erfaringsmæssigt ellers er meget vanskelige at holde rene. 

Et nyt Middel mod Græsukrudt, der indeholder Forbindelsen Iso
propylphenylkarbamat, kan forhindre Kvikudløbere og Kvikfrø i at spire, 
naar disse behandles direkte. Desværre er Midlet ikke tilstrækkeligt virk
somt overfor Kvik, der allerede er spiret frem. Virkningen overfor Ud
løbere er afhængig af, at disse bringes frem til Jordoverfladen, inden 
Behandlingen findel' Sted. Midlet er saatedes ikke fordelagtigt at anvende 
i Praksis, idet Udløberne efter at være trukket frem paa Overfladen kan 
bekæmpes paa billigere Maade. Der arbejdes imidlertid fortsat med 
dette o. a. Midler med det Formaal at finde frem til lettere Metoder til 
Bekæmpelse af Kvik. 

Oplysninger om Ukrudt og Ukrudtsbekæmpelse faas gratis ved 
Henvendelse til Statens Ukrudtsforsøg, Kgs. Lyngby. Tlf. Lyngby 2510. 


