
Forsøg med ukrudtsbekæmpelse 
i køkkenurter. I. 

GuleI'odder, selleri, kepaløg og porre!'. 
Ved H. Ingvard Petersen. 

462. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

Undersøgelser over kemiske midlers virkning på forskellige 
køkkenurter har vist, at der er muligheder for i fremtiden at lette 
bekæmpelsesarbejdet i flere af disse kulturer ved passende anven
delse af kemiske ukrudtsbekæmpelsesmidler. Nærværende beretning, 
der omfatter forsøg i gulerødder, selleri, kepaløg og porrer, er udført 
ved en del af statens forsøgsstationer og ved Statens Ukrudtsforsøg. 
Ved sidstnævnte er forsøgene udført hos gartnere i Københavns om
egn. For velvillig og interesseret bistand bringes forsøgsværterne 
hermed en erkendtlig tak. 

Beretningen er udarbejdet af afdelingsbestyrer H. Ingvard Peter
sen, Statens Ukrudtsforsøg. 

Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

Forsøg i gulerødder. 
Ved statens forsøgsstationer Borris, HOl'num og .Spangs

bjerg smnt ved Statens Væksthusforsøg og ved Statens Ukl'lldfs

forsøg er der i 1949--1951 på friland udført forsøg med petro
leumspræparater til ukrudtsbekæmpelse i gulerødder. Endvidere 
er der ved Statens Ukrudtsforsøg i samme tidsrum udført en 
række forsøg i drivbænk, såvel i koldbænk som i varmbænk. 
Petroleumspræparaternes virkning på de enkelte ukrudtsplanter 
er anført i tabel 13 og 14. 

Sammenligning af virkningen 
a f t o p r æ p a r a t er. 

I tabeller anført resultater af 6 forsøg udført i varmhænk. 
Virkningen af petroleumspræparaterne E s s o W e e d k i l l e r 
3 5 og S h e Il W e e d k i Il e r W er sammenlignet ved sprøjt
ning med 10 liter vædske pr. 100 m 2, hvilket svarer til ca. 200 
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cm3 pr. vindue. PelroleUlllspræparaterne benyttedes således 
som de indkøbtes uden opblanding med vand eller andre ting. 

Vædskemængden blev afnlålt til hvert enkelt vindue, og der 
blev til hvert forsøgsled benyttet 3 vinduer. Sprøjtningen blev 
foretaget med små håndsprøjter, der forstøvede vædsken fint. 
Når det under behandlingen ikke var helt stille vejr, blev der 
henyttet læskærm. Sprøjtnin'g i blæsende vejr blev undgået. 

Behandlingstidspunktet varierede en del fra forsøg til for
søg, idet gulerødderne i de tidligst sprøjtede forsøg var i kill1-
bladsstadiet, nledens de i de sidst sprøjtede havde 2--4 blade 
foruden kimbladene. Optælling og vejning af ukrudtet samt 
bestenlluelse af lugetiden fandt sted, da den fulde virkning på 
ukrudtet kunne konstateres. Håndlugning i de behandlede og 
i de ubehandlede parceller fandt sted salntidig og umiddelbart 
efter de foran Olntalte lu~dcrsøgelser. 

Optagning og vejning af gulerødderne blev foretaget, da 
planterne havde opnået en for en salgsafgrøde passende stør
relse. Straks efter optagningen blev gulerødderne sorteret i tre 
sorteringer, der blev vejet hver for sig. I tabeller for over
skuelighedens skyld kun lll,edtagct to vægUal, nemlig vægten 
af L sortering sal11t vægten af den samlede afgrøde. 

Tabel 1 (Table 1). 

Forsøg i gulerødder med sammenligning af to petroleumspræparater. 

(Experiments in canois ,,-ith eomparison of two petroleumpreparations). 

Gns. af 6 forsøg 
(Average of 6 

experiments) 

10 liter pr. 100 m 2 

Vbehandlet (luget) .... 
(Ul1treated, weeded) 
Esso Weedkiller 35 ... . 
Shell Weedkiller W ... . 

Forsøg i varmbæl1k 
(Experiment in hot bed) 

------ ----------

Udbytte i kg ine. Lugetid i 
top pr. hænkevindue min. pr. m 2 

(Yield in kg including (\Veeding time 
top per frame windO\\-) 

1. sort. 
(1st sort.) 

11.1 

13.3 

13.6 

iaH 
(total) 

12.8 

l5.il 

15.7 

in minutes 
per m 2) 

37.3 

0.9 

1.3 

Ukrudt 

(Weed plants) 
antal g pr. m 2 

pr. m 2 

(number 

per m2) 

576 

6 
7 

(gram per 

m 2) 

542 

6 

8 
---~~-~-~~-"-_ .. _----_._-------.-------.. _--------------
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Det frenlgår af tabel 1, at der i gennenlsnit af de 6 forsøg 
er opnået et merudbytte på ca. 2 kg gulerødder af 1. sortering 
pr. vindue eller en udbyUestigning i forhold til håndlugning 
på ca. 17 pct. 

Der synes ikke at kunne konstateres forskel på virkningen 
af de to præparater. Begge har haft en iInponerende virkning 
over for ukrudtet. I gennemsnit af de 6 forsøg er antallet af 
ukrudtsplanter således formindsket fra 576 pr. m 2 i de ube
handlede vinduer til 6 a 7 i de behandlede. Vægten af ukrudt 
er tilsvarende nedsat fra 542 g pr. m 2 i ubehandlet til 6 og 8 g 

de behandlede. Lugetiden blev nedsat fra 37 minutter pr. In'2 
ubehandlet til kun 1 minut pr. m 2 efter sprøjtningen. 

F o r s ø g In e d f o r s k e Il i g e v æ d s k e m æ n g d e r. 

Virkningen af de foran omtalte petroleumspræparater har 
også været sammenlignet i fqrsøg i varmbænk med forskellige 

Tabel 2 (Table 2). 
Sammenligning af virkningen af to præparater ved forskellige 

vædskemængder. 
(Compnrison af the effect af hvo preparations with dilferent amounts of solution.) 

edhytte i kg ine. Lugetid l;krudt 

top pr. bænkevindue i min. pr. m 2 (Weed plants) 

(Yield in kg including (\Vceding time antal g pr. m 2 

Gns. af :3 forsøg lop per frame windo'\v) in minutes pr. 1112 (gram per 
(Awragc of :i per m 2) (number m 2) 

cxpcriments) 1. sort. iall per m 2) 

(1st sorL) (total) 
---------~-------------

Ubehandlet (luget) .... 10.5 12.0 35.5 374 771 
(U ntreated, [weededJ) 
Esso Wecdkiller 35, 

;) liter/lOO m 2 ••••••• 12.0 13.7 6.0 61 87 
Sllell Weedkiller VV, 

5 liter/lOa m 2 ••••••• lL1 13.5 10.2 92 159 
Esso "Wcedkiller 35, 

7.5 liter/l00 m 2 ••••• 11.6 13.7 3.6 20 17 
Shell \Veedki1ler \Y, 

7.5 liter/100 m 2 ••••• 11.5 13.3 4.0 28 39 
Esso vVeedkiller 35, 

10 liter/lOa m 2 •••••• 11.5 13.3 1.1 9 11 
Shell \Yeedkiller \V, 

10 liter/100 m 2 •••••• 11.7 13.5 2.2 13 15 
--~---- ---~---.. _._-----~-. - ---------------------------
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vædskemængder svarende til 5, 7,5 og 10 liter pr.' 100 IU2 . 

Forsøgene er udført i 1950. Resultaterne af 3 forsøg er anført 
i tabel 2. 

Behandlingen fandt sted den 6. april, da gulerødderne havde 
.2--4 blade foruden kinlbladene. Optælling, vejning af ukrudt 
og bestenlmelse af lugetiden blev foretaget den 21. april. Be
stemmelse af udbyttet blev udført på samme måde som ved 
de forsøg, der er omtalt i tabel 1. 

Anvendelse af vædskemængder fra 5 til 10 liter vædske 
pr. 100 m 2 synes ifølge gennemsnitstallene i tabel 2 ikke at have 
ret stor indflydelse på udbyttet af gulerødder. Virkningen over 

Tabel 3 (Table 3)_ 
Forsøg med forskellige vædskemængder ved to sprøjlelidspunkter_ 

(Experiment vdth different amounts of solution at two spraying times). 

Gulerødderne i kim
bladstadiet 

Udbytte i kg
ine_ top pr. 

bænkevindue 
1. sort. iaIt 

5 forsøg 
(YieId in kg 

(Carrots in seed-Ieaf stage) ind. top per 
frame ",iudow 

Gns. af 6 forsøg 1. sort. total 
(Average of 6 cxperiments) 5 experiments) 

Ubehandlet (luget) . . ..... -
(Untreated, [weededJ) 
Petroleums præp. 51 pr. 100 m 2 -

(Petroleum prep. 5litres per 100 m 2) 

do. 7.5 l do. 
do. 10.0 l do. 

Lugetid 
i min. pr. m 2 

(Wceding time 
in minut es 

per m 2) 

24.5 

0.8 

0.1 
O 

Gulerødderne 2-4 blade foruden kimbladene 
(Carrots with 2-4 leaves besides the seed-Icaves) 
Gns. af 7 forsøg 
(Average af 7 experimcnts) 
Ubehandlet (luget) ........ 11.2 12.6 2G.5 
(Untreated, [weededJ) 
Petroleumspræp.5Ipr.100m2 12.8 14_3 4_5 

(Petroleum prep. 5 litres per 100 TIl 2) 

do. 7.5 l do. 12.2 13.8 2.9 
do. 10.0 l do. 11.9 13.3 0.8 

Ukrudt 
(W ccd plant s ) 

antal 
pr. m 2 

(number 
per m 2) 

1068 

28 

3 

2 

520 

101 

56 

12 

g pr. m 2 

(gram per 
m 2) 

558 

5 

O 
O 

628 

5:') 

18 
6 
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for ukrudtet har været størst, hvor der er anvendt den største 
vædskemængde. 

Dette kOlnmer også tydeligt freIn i tabel 3, hvor resultaterne 
fra iaH 13 forsøg med vædskemængder på 5, 7,5 og 10 liter pr. 
100 m 2 er anført. Udbyttetallene Olnfatter kun 5 forsøg. 

Virkningen af petroleulllspræparaterne ses imidlertid at 
være lneget afhængig af behandlingstidspunktet. Dette frem.:.. 
går tydeligt af tallene for lugetid og ukrudtsmængde. Sprøjt
ning med 5 liter i kiInbladstadiet har f. eks. nedsat lugetiden 
fra ca. 25 Ininutter pr. m 2 til ca. 1 111inut, medens samme væd~ 
skemængde ved den senere behandling kun har nedsat luge
tiden fra ca. 27 til 5 minutter. Det fremgår tydeligt af tallene, 
at den sarnme vædskemængde har størst virkning overfor ukrud
tet, når behandlingen udføres tidligt. 

Ubehandlet. Sprøjtet med p~troleumspræparat. 
(Untreated). (Spraying with petroleumspreparation). 

F O r s ø g Il1 e cl log 2 g a n g e s p r ø j t n i n g. 

Forsøgene er udført i varmbænk og i koldbænk i 1949. Der 
er ved hver sprøjtning anvendt 10 liter vædske pr. 100 m 2 eller 
ca. 200 cm3 pr. vindue. Gennenlsnitsresultaterne af de udførte 
12 forsøg frelngår af tabel 4. 
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Ta b el 4 (Table 4). 

Forsøg med 1 og 2 gange sprøjtning. 
(Experiment with spraying 1 and 2 times). 

U dbyUc i kg ine. top Antal 
Gns. af 12 forsøg 

(Average af 12 experiments) 

10 liter pr. 100 m 2 

(10 litres per 100 m 2) 

Ubehandlet (luget) .................. . 
(D ntreated, [weeded]) 
1 gang sprøjtning ................... . 
(Spraying 1 time) 
2 gange sprøjtning .................. . 
(Spraying 2 times) 

pr. bænkevindue 
(Yield in kg inc1uding top 

per frame window) 
1. sort. iaIt 

(1st sort.) (total) 

8.5 12.3 

8.7 12.<; 

8.7 13.1 

ukrudtsplante r 
pr. m 2 

(Number ol' 

wecd plants 
per m 2) 

113 

8 

Det fremgår af tallene, at to sprøjtninger ikke har forårsaget 
nogen udbyttenedgang. Selv OlU tallene for udbyttet varierede 
en del fra forsøg til forsøg, vil der næppe i praksis være noget 
i vejen for at gennemføre en tidlig sprøjtning samt en sprøjt
ning noget senere, hvis nye ukrudtsplanters fremkomst gør 
dette ønskeligt. 

F o rs ø g p å f r i I a n d. 

Forsøgene er udført ved Blangstedgaard, Borris, Spangs
bjerg, Statens Væksthusforsøg og ved Statens Ukrudtsforsøg. 
I en del forsøg er der foretaget sortering af gulerødderne, end
videre er der i 9 forsøg, hvor der var angreb af gulerodsfluens 
larve, foretaget undersøgelser over behandlingens virkning på 
dette skadedyr. 

F o r s k e Il i g e s p r ø j t e t i d s p u n k t e r. 

Ved undersøgelse af behandlingstidspunktets indflydelse på 
præparaternes virkning på gulerødder og ukrudt blev der gen
neInført· 9 forsøg. Tidspunkterne for sprøjtningen samt gen
nelllsnitsresultaterne af udbytte, ukrudtsmængde og lugetid 
fremgår af tabel 5. 
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T ab el 5 (Table 5). 
Forsøg med forskellige sprøjtetidspunkter på friland. 

(Experiment with difl'erent spraying times outdors). 

Gns. af 9 forsøg 
(Aver age of 9 experiments) 

7.:i liter pr. 100 m 2 

(7.5 litres per 100 m 2) 

Ubehandlet (luget) .............. . 
(UntI'eated) 

Udbytte i kg 
pr. 100 m 2 

(Yield in kg 
per 100 m 2) 

348 

SpI'. på 1 blad foruden kimbladene 437 
(SpI'ayed on 11eafbesides the seed-Ieaves) 
SpI'. på 3 blade foruden kimbladene 411 
(Sprayed on 3leaves besides the seed-Ieaves) 
Spr. på 1 blad + 5 blade foruden 

kimbladene .................. . 
(Sprayed on 1 leaf + 5leaves 

besides the seed-Ieaves) 

408 

Ukrudt Lugetid 
g pr. m 2 min. pr. m 2 

(Weed plants (Weeding time 
gram per m 2) minutes per 

m 2) 

7 forsøg 
(7 experiments) 

5438 13.9 

1529 5.1 

2066 7.9 

833 4,4 

Der er i gennemsnit af forsøgene høstet et stort merudbytte 
for sprøjtning med petroleumspræparater. Det største udbytte 
er opnået ved den tidligste behandling, da gulerødderne havde 
1 blad foruden kimbladene. Virkningen på ukrudtet har været 
størst ved to sprøjtninger. 

Sammenlignes lugetiden ved den tidligste behandling rned 
lugetiden ved to sprøjtninger, er der imidlertid ikke opnået en 
så stor besparelse, som tallene for ukrudtsmængden giver ud
tryk for. Den tidligere sprøjtning, der foretages, medens ukrudt 
og gulerødder endnu står på kimplantestadiet, giver i reglen en 
lneget stor besparelse i lugearbej det. Hvorvidt det i praksis 
kan betale sig at udføre endnu en sprøjtning vil afhænge af, 
hvor meget ukrudt der senere spirer frem. 

F o r s ø g m e d s ID å v æ d s k e m æ n g d e r p å f r i l a n d. 

Ved Statens Ukrudtsforsøg har man udført forsøg med 
sprøjtning direkte på gulerodsrækkerne, medens :mellemrum
met imellelll rækkerne, hvor ukrudtet let kan ødelægges ved 
radrensning, ikke blev behandlet. Derved er det lykkedes at 
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bringe vædskemængden ned til 2,5 liter pr. 100 1112 svarende 
til 250 liter vædske pr. ha. Gennemsnitsresultaterne af 5 forsøg 
fremgår af tabel 6. 

T a b el 6 (fable 6). 

Forsøg med sprøjtning direkte på rækkerne. 
(Experiment with spraying directly on the rows). 

Gns. af 5 forsøg 
(Average or5 experiments) 

Udbytte kg Ukrudt Lugetid 
pr. 100 m 2 (Weed plants) pr. m 2 

(Yield in kg antal g (\Veeding time 
2.5 liter pr. 100 m 2 

(2.5litres per 100 m 2) 

per 100 mil) (number) (gram) per m 2) 

pr. m 2 

(per m 2) 

Ubehandlet (luget) ................. 400 103 1063 6.8 
(Untreated, [weededJ) 
Spr. i kimbladstadiet. .............. 4HO 59 470 3.~ 

(Sprayed in the seed-Ieaf stage) 
S pr. på 1 blad foruden kimbladene .. 522 64 424 2.(; 
(Sprayed on lleafbesides the seed-Ieaves) 
Spr. på 3 blade foruden kimbladene 460 114 872 4.1 
(Sprayed on 31eaves besides the seed-leaves) 
Spr. i kimbl.st. + 1 bl. foruden kimbl.. 538 48 284 2.5 

(S prayed in the seed -leaf stage + 1 leaf besides the seed -lea ves) 
Spr. på 1 bl. + 3 blade forud. kimbladene 504 76 682 3.8 

(Sprayed on 1leaf + 3leaves besides the seed-Ieaves) 

Det højeste merudbytte og den største virkning over for 
ukrudtet er som i de tidligere omtalte forsøg i bænk opnået 
ved de tidligste sprøjtninger. Når gulerødderne på friland er så 
langt fremme i udviklingen, at de har 3 blade foruden kim
bladene, er ukrudtsplanterne i reglen så store, at midlerne ikke 
kan dræbe dem tilfredsstillende. Gulerødderne er endvidere på 
dette tidspunkt blevet hæmmet i væksten. God virkning og 
stort Inerudbytte er opnået ved 2 sprøjtninger, når første sprøjt
ning er foretaget tidligt. 

Hvis man i praksis kan arrangere behandlingen således, at 
der sprøjtes direkte på rækken, og sprøjtningen udføres tidligt 
f. eks., når gulerødderne har et udviklet blad foruden kim
bladene, vil der være nlulighed for at spare en trediedel til 
halvdelen af normal vædskemængde. 
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Sprøjtningens virkning på gulerodsfluens 
l a r v e (Psila rosae) . 

Petroleumspræparaternes virkning over for gulerodsfluens 
larve blev undersøgt i 9 forsøg. Gennemsnitsresultaterne ved 
sprøjtning på forskellige tidspunkter fremgår af tabel 7. 

T ab el 7 (Table 7). 

Virkning af petroleumspræparater overfor gulerodsfluens larve 
(Psila ro s ae). 

(Efi'ect of petroleumpreparations on the Canot Rust FJies). 

Gns. af \-} forsøg 
(Average of 9 experiments) 

pet. angrebne 
planter 

(pereent attaehed) 

Ubehandlet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
(Untreated) 
Spr. på et blad foruden kimbladene... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 58 
(Sprayed on 1 leaf besides the seed-Ieaves) 
Spr. på 3 blade foruden kimbladene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
(Sprayed on 3 leaves besides the sced-leaves) 
Spr. på 1 blad + 5 blade foruden kimbladene. . . .. .. . . . . . . 52 
(Sprayed on 1 leai' + 5leaves besides the seed-lea ves) 

Man har ikke i disse forsøg konstateret nogen virkning 
over for angreb af gulerodsfluens larve. I enkelte forsøg udført 
af De sanlvirkende sjællandske Husmandsforeningers Havebrugs
udvalg har luan deriInod haft en ret god virkning over for 
nævnte skadedyr. Disse sidste forsøg er iInidlertid udført lned 
et petroleumspræparat, der i anden henseende ikke viste sig så 
egnet til ukrudtsbekælnpelse i gulerødder. 

SInagsændring sonl følge af sprøjtningen. 

I en del af forsøgene blev der foretaget smagsprøver, lnen 
der blev ikke konstateret petroleumssmag i gulerødderne. Der
imod viste det sig, at smagen bevaredes længe på den del af 
gulerodstoppen, der var direkte ralllt af sprøjtevædsken. Dette 
forhold bør haves i erindring, hvis petroleumspræparater .be
nyttes til ukrudtsbekæmpelse i skærmblomstrede kulturer, hvis 
top anvendes, f. eks. i persille, kørvel o. lign. 

Medens petroleunlssluagen ikke i forsøgene forplantede sig 



til gulerøddernes rod, blev det konstateret, at sprøjtning udført 
i en periode, hvor gulerøddernes vækst på grund af vandmangel 
var standset, kunne skade kulturerne stærkt, samt at vækst
standsningen kunne forårsage udvikling af bitterstoffer i gule
rødderne. Det må således påses, at gulerødderne ikke nlangler 
vand, når sprøjtningen foretages. 

FOI'SØg i selleri. 

Ved Statens Ukrudtsforsøg er udført forsøg med petroleums
præparater til ukrudtsbekænlpelse i selleri på priklebede. Be
handlingen blev i forsøgene gennemført, da selleriplanterne 
havde 2-4 blade foruden kimbladene. I tabel 8 er anført gen
nelllsnitsresultaterne af 5 forsøg, hvor der er anvendt 5 liter 
pr. 100 m 2 • 

T ab el 8 (Table 8). 

Forsøg med ukrudtsbekæmpelse i selleri på priklebede. 
(Experiments with weed controIon cellery in transplanting beds). 

Lugetid min. Ukrudt Karakter for 
Gns. af 5 forsøg pr. m 2 (Weed plants ) svidning på 
(Average of 5 experiments) (\Veeding time g antal selleri 0-10 

per m 2) (gram) (number) (Making for 
pr. m 2 scorching on 

5 liter pr. 100 m 2 (per m 2) celery 0-10) 
(5 litres per 100 m 2

) 10 = ødelagt 
(10 = ruined) 

-----~- -- - ------ --

Ubehandlet (luget) .......... 28.6 302 512 () 

(Untreated, [weededJ) 
Esso Weedkiller 33 .......... 1.2 3 12 1.3 
Shell Weedkiller \V .. _ ....... 2.2 2 16 1.1 

Som det fremgår af resultaterne har de to prøvede petrole
umspræparafer haft Olutrent samllIe virkning over for såvel 
ukrudt som over for selleri. Anvendelse af 5 liter vædske pr. 
100 m 2 har haft en stærk virkning over for ukrudtsbestanden, 
således at lugetiden i gennenIsnit af forsøgene er nedsat fra ca. 
l/z time til 1 a 2 minutter pr. n12 • Af karaktererne for virkning 
på selleriplanterne frelngår det, at disse i reglen er skadet af 
hehandlingen, men at skaden har været af ret ringe omfang. 
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I tabel 9 er anført resultater af forsøg, hvor lllan har an
ve~ldt den dobbelte vædskemængde d. v. s. 10 liter pr 100 m 2 • 

Behandlingen er udført i priklede selleriplanter, der havde orn
trent samIne udvikling som de i tabel 8 omtalte. 

T ahcl 9 (Table 9). 

Forsøg med ukrudtsbekæmpelse på priklehede. 
(Experimellt with ,vced control in lransplanting beds). 

Gns. af 3 forsøg 
(Average of 3 experiments) 

10 liter pr. 100 m 2 

(10 litres per 100 m 2) 

Ubehandlet .... __ .......... . 
(Untreated) 
Esso \Veedkiller 35 ......... . 
Shell \Veedkiller \V ......... . 

Lugetid 
pr. m 2 

(\Veeding time 
per m 2) 

-~~-- ---

4·3.7 

2.4 

1.5 

Ukrudt 
(\Vced pIants) 

g antal 
(gram) (nurnber) 

pr. m 2 

(per rn2) 

Karakter for 
svidning af 

selleri 0--10 
(Making for· 

sehorching ol' 

eelery 0-10) 
10 = ødelagt 

(10 = ruin ed) 
--_._~_. 

676 756 0_6 

33 10 3.4 

27 2 3.4 

Sanlnlenlignes resultaterne i tabel 8 og tabel 9 frelngår det, 
at der ved forøgelse af vædskemængden fra 5 liter til 10 liter 
pr. 100 m 2 ikke er opnået en tilsvarende besparelse i lugearbej
det, men selleriplanterne har taget ret alvorlig skade af den 
største vædskelnængde. 

Fra enkelte forsøg udført med sprøjtning på frøbede af sel
leri har man ligeledes fastslået, at selleri også på dette ud
viklingstrin gennemgående er mere følsonl overfor sprøjtning 
lned petroleunlspræparater end gulerødder. Behandling af sel
leri i kimplantestadiet skal udføres med forsigtighed. Der bør 
næppe anvendes mere end ca. 3 liter vædske pr. 100 In2, og for
delingen bør være aldeles jævn. 

Som kontrol på behandlede selleriplanters senere vækst i 
lnarken, blev der foretaget udplantning af selleri fra to forsøg, 
hvor. der på priklebed var anvendt 5 og 10 liter vædske pr·. 
100 m 2• Der var tilsyneladende ingen forskel på væksten, lige
sonl knoldudbyUet af de ubehandlede og de behandlede planter 
var praktisk taget ens. 

7 
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FOI'sø!J i kepaløg. 

Forsøgene er udført fra 1949 til 1951 ved Statens Ukrudts
forsøg og ved statens forsøgsstationer Hornlull og Spangsbjerg 
SaInt ved Statens Væksthusforsøg i 1951. 

Behandling før frem-spiringen. 

I tabel 10 er anført resultater af 5 forsøg, der af Statens 
Ukrudtsforsøg er udført hos gartnere i Københavns omegn. Be
handlingen er med alle de i tabel 10 anførte bekæmpelseslllidler 
udført lige før løgenes frem spiring. Lugning af ubehandlet ble" 
foretaget sanltidig 111ed lugning i de behandlede parceller efter 
løgenes fremspiring. 

Tabel 10 ('rable 10). 

Forsøg nu:d forskellige midler for løgenes fremspiring. 

(Expcriment wHh di/ferent preparations before apparation ol' the onions). 

(;ns. af 5 forsøg 

(Average or 5 experiments) 

10 liter pr. 100 m 2 

(10 litres per 100 m 2) 

lJbehandlet (luget) ............. , , 

( U ntreated, ["'ceded J) 
Flammekast(~r .................. 

(Flame-thrower) 

Petroleumspræparat ............. 

(Petroleumprepar ation) 

Aerocyanat 2 pet. ............... , 

» (2 percent) 

Supersinox 2 pct ................ 
}) (2 pereent) 

Udbytte af løg pr. 10 Ih. m 
kg pr. 100 mil (per 10 running ru) 

(Yield of onions g: ukrudt lugetid i min. 

kg per 100 m 2) (gram \Vced) (wceding" tinw 

in minutes) 

204 1197 29.H 

294 100 3.fJ 

265 134 5.0 

285 217 I.ll 

205 143 :L3 

Af resultaterne fremgår det, at ukrudtshestanden lned ud-
111ærket resultat kan bekælnpes før løgenes fremspirillg, og at 
der kan være tale om at anvende forskellige hjælpemidler. 

Det højeste udbytte af løg er opnået efter brugen af flrun
l1ukastel', liges01u behandling lned denne har haft meget stor 
virkning over for ukrudtet. Flammekaster synes at være vel
egnet til bekæmpelse af ukrudt før løgenes frem spiring. Det er 
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tilstrækkeligt at brænde ukrudtet bort i selve rækken, idet der 
alligevel skal radrenses imellenI rækkerne. 

Forsøgene 111ed petl'oleZZlnS]Jl"æ]Jarater er gennelnført dels 
111ed Esso vVeedkilIer 35 og dels med Shell 'Veedkiller 'V. 
Petrolemnspræparaterne har ligesom flan1mekaster haft en 
stærk virkning over for ukrudtsbestanden. Under forsøgsarbej
det hlev det bemærket, at præparaterne ødelagde de løgplanter, 
der var spiret. frem. Hvor løgplanternes spirer havde brudt 
revner i jordoverfladen, således at sprøjtevædsken kunne trænge 
ned i disse, bley planterne ligeledes dræbt. 

Virkning af flammekaster på fuglegræs i kepaløg. 
Flamberingen foretaget før løgenes fremspiring. 
Tv. ubehandlet. Th. hehandlet med flammekaster. 
(Effecf of flame - !hrower used before emergencc) 

Løgene er megel f0lsoIlune Dyer petroleumspræparaterne. 
De pågældende midler kan således kun anvendes, før løgenes 
spirer har begyndt at bryde (danne revner i) jordoverfladen. 

J.1.erocyanat (97 pet. kaliumcyanat) er i forsøgene anvendt 
i 2 pet. styrke. Midler har gennemgående haft en ringere virk
ning over for ukrudtet, end de øvrige anvendte midler. Virk
ningen er ret ringe over for gåsefod og rapgræs, især hvis disse 
planter i udvikling er nået ud over kimplantestadiet. Over for en 
række andre ukrudtsplanter er virkningen ofte stærk. Aero
cyanat, kan i Illodsælning til de øvrige omtalte midler benyttes 
efter løgenes fremspiring, når vædskestyrken ikke er for stor 
(se senere). 

7* 
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Supel'sinox (ammoniumsalt af dinitroortokresol) har i for
søgene haft en stærk virkning overfor ukrudtet, lnen lnidlet 
forårsager undertiden ret stærk skade på løgene,. selv 0111 be
handlingen udføres i god tid inden fremspiringen. Værre i denne 
henseende er dog natriumforbindelsen af dinitroortokresol, så
ledes sonl det fremgår af den følgende forsøgsserie. 

B e h a n d l i n g f ø r o g e f t e r f r e In s P i r i n g en. 

Forsøgene er udført i 1951 på statens forsøgsstationer "ed 
Hornum og Spangsbjerg samt ved Statens Væksthusforsøg og 
Statens Ukrudtsforsøg. Gennemsnitsresultaterne af de udførte 
6 forsøg frelngår af tabel 11. 

Tabel 11 (Tahle11). 
Forsøg med behandling før og efter fremspiringen. 

(Experiments with treatment before and after apparition). 

Gns. af 6 forsøg 

(Averag(' ol' 6 experiments) 

Udbytte af løg 
kg pr. 100 m 2 

pr. 10 m 2 

(per 10 m 2) 

('field of onions g ukrudt lugetid min. 
10 liter pr. 100 m 2 

(10litres per 100 m 2) 

kg per 100 m 2) (gram weed) ( .. veeding time 

Ubehandlet (luget) ... , .......... . 148 1760 

(Untreated, [weeded~) 
Dinitroortokresol før fremspiringen 8R 318 

(Dinitro-orto-cresol before apparition) 

Esso 'Veedkiller 35 » 16H 574 

Aerocyanat l pet. før fremspiring 194 792 

(Aeroeyanate l percent before apparition) 

Aeroeyanat 2 pet. før fremspiring 202 546 

(Aerocyanatc 2 perecnt before apparition) 

Aeroeyanat 1 pet. før + 1 pet. 
efter fremspiringen . . . . . . . . . . . . 176 ;:'2:~ 

(Aerocyanate 1 percent beforc+ 1 percent arter apparition) 

minutes) 

25.1 

8.0 

12.3 

9.0 

10.1 

Natriulnforbindelsen af dinitroortokresol, der bleyanvendt 
i halvdelen af forsøgene viste sig mere skadelig for løgene end 
ammoniumforbindelsen. Sidstnævnte nedsatte dog undertiden 
udbyttet ret stærkt. Dinitroortokresol bør næppe benyttes til 
ukrudtsbekæmpelse i kepaløg. 
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PetroleU111Spræparaier har også i disse forsøg haft en god 
virkning over for ukrudtsbestanden. Udbyttet er dog ikke helt 
på højde Hled det, der efter virkningen på ukrudtet kunne ventes. 
Dette stemlner godt overens 111ed resultaterne i den foran 
omtalte forsøgsserie. Der er næppe noget i vejen for at anvende 
petroleumspræparater til ukrudtsbekæmpelse i løg, D1en .behand
lingen bør finde sted i god tid inden fremspiringen og ikke ulnid
delbart før frenlspiringen, således som det er sket i flere af for

søgene. 
Aerocyanat har haft størst virkning på ukrudtet og givet det 

største udbytte af løg, når lnidlet er benyttet i 2 pet. styrke, og 
behandlingen er foretaget før fremspiringen. Efter fremspirin
gen bør midlet af hensyn til faren for skade på løg næppe anven
des i mere end ca. 1 pet. styrke ved anvendelse af ca. 10 liter 
yædske pr. 100 1ll2. I forsøgene er der sprøjtet med 1 pet. væd
skestyrke i parcellerne, hvor der før fremspiringen ligeledes var 
sprøjtet med 1 pct. styrke. Det er muligt, at virkningen af sidste 
sprøjtning var blevet større, hvis der før frenlspiringen var an
vcndt 2 pet. aeroeyanat, eller der var benyttet flammekaster eller 
et andet effektivt middel. Sprøjtning llled 1 pet. aeroeyanat før 
frem spiringen efterlader ofte en del ukrudtsplanter, der inden 
behandlingen efter fremspiringen opnår en sådan udvikling, at 
virkningen af 1 pet. aeroeyanat bliver ringe. 

I<'Ol'sØg i pol'l'er. 

Forsøgene er af Statens Ukrudtsforsøg udført i 1950 og 1951 
i gartnerier i Københavns omegn. Behandlingen har omfattet 
sprøjtning l11ed aeroeyanat i forskellige styrker. Alle behandlin
ger el' udført efter porrernes frem spiring, da porreplanterne var 
fra ;}-15 eln høje. Gennenlsnitsresultatet af 15 forsøg er anført 
i tabel 12. 

Lugetiden er nedsat fra ca. 37 minutter pr. m 3 til 19, 9, 8 
og 5 minutter efter sprøjtning med aerocyanat i henholdsvis 
0,5,1,0, 1,5 og 2,0 pd, styrke. Det frenlgår af tallene for g ukrudt 
og for antal ukrudtsplanter, at ukrudtslllængden ligeledes er 
aftagende llled stigende vædskestyrke. 

I 6 forsøg, der blev udført i 1951, har Bum foretaget optæl-
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T a b el 12 (Table 12). 

Forsøg med sproj In i ng med forske lIige nells kest~'r ker af aerocy ana t 

i porrer. 
(Experiment with spra.\'ing of various amounts ot' solution 01' Aerocyanatc on leeks). 

Lugetid min. Ukrudt A.ntal porrepI. 

pr. 0.1 m 2 

(Number ol' leck 
pr. m 2 (\Veed plants) 

Gns. af 15 forsøg 

(Average ol' l;''j experlments) 

10 mel' pr.- 100 m 2 

(10 lilres per 100 m 2
) 

(Weeding time 

minutes per 

m 2) 

Ubehandlet (luget) .... _ . . . 3G.G 

(Untreated, rweededJ) 

Aeroeyanat 0.5 pet. . . . . . . . . Hl. s 

Aerocyanat 1.0 pet. . . . . . . . . 9.8 

Aerocyanat 1.5 ptL. . . . . . . . . 7.\0 
A.eroeyanat 2.0 pct. . . . . . . . . .J.f) 

g antal plants per O.l m 2) 

pr. m 2 (number) ubeska- bcska-

(gram pr. m 2 digede diget, 

delvis per m 2) (per m 2)(ullinjurl'd) 

4HH G-i;l 

270 3H 
14..J, 221 
12Si 166 

77 121 

dræJltp 

(injured 

parti.\' kilkd) 
(6 fOl'sog) 

(6 experiments) 

iH)! O 

a.s6 18 
;)54 31 

342 53 
313 88 

ling af ubeskadigede og beskadigede (delvis dræbte) porreplan
ter. Salntidig med behandlingen blev temperaturen målt i driY
bænkene, dels i solen og i en del forsøg tillige i bænkejorden i 
de øverste ceutimeter. 

Af tallene i tabel 12 frell1går det, at antallet af beskadigede 
porreplanter tiltager med stigende vædskestyrke. 

Nogen direkte vejledning om temperaturforholdenes indfly
delse på virkningen af aerocyanat kunne de i 1951 foretagne 
temperaturmålinger ikke give. Disse undersøgelser vil blive fort
sat. Ved forsøg i 1950 blev det imidlertid iagttaget, at stærk sol 
og denned høj tenlperatur i drivbænkene forøgede virkningen af 
aerocyanat såvel overfor ukrudt som over for porrerne stærkt. 

Erfaringerne tyder på, at porrer er mere følsomme over for 
aerocyanat end kepaløg. I praksis bør der næppe henyttes stær
kere vædskestyrke end fra 0,5-1,0 pct. ved anvendelse af 150 
--200 clns vædske pr. vindue. Det må erindres, at for store væd
skemængder og uensartet fordeling i vinduerne kan være lige så 
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farlig som overdosering. Behandlingen bør foretages 
køligt yejr på tørre planter. 

tørt og 

~ogIe kl'milialieI's Yil'kning på fOl'skellige ukl'udtsartel'. 

På statens forsøgsstationer ved Borris, Spangsbjerg og 
Hornum samt ved Statens Væksthusforsøg og ved Statens 
Ukrudtsforsøg har man i en række forsøg undersøgt virkningen 
af de benyttede keluikalier på de enkelte ukrudtsarter. Virknin
gen af petrolemTIspræparater på nogle vigtige ukrudtsplanter i 
gartneri og havebrug fremgår af tabel 13. 

T ab cl 13 (Table 1:1). 
Virkningen af petroleumspræpara!er på de enkelte 

ukrudtsarter i drivbænk. 

(ElTect af petroleum preparations on the individual .... n·cd plants in frame). 

Antal Antal Forholdstal for anlal 

forsøg ukrudtspl. efter spr. med 

(Number i ubehandlet petroleumspræp. 

Art 

(Species) 

af (Kumher of (Helative Humber of· 
experiments) weed plants 

in untreated) 

iaIt 
(total) . 

-- ~~-_.~ ---_._--

Alm. fuglegræs (Stellaria media) ..... 53 3109 
Brandhæger (Senecio sp.) .......... 45 1336 
Alm. hyrdetaske (Capsella hursa-

pastoris) ...................... 4+ 2724 
Liden nælde (Crtica urens) ......... 39 1566 
HYidm. gåsefod (Chenopodium 

album) ....................... 10 788 
Svinemælk (Sonchus, sp.) .......... 18 400 
Enårig rapgræs (Poa annua) ........ H 177 

-~---- ---~-~-

plants 

aner spraying willi 

petroleumprep:ll·.) 

Vhehandlet = 100 

(LTnlreated = 100) 

2 
[) 

3 

2 

O 
..j, 

O 

De onltalte ukrudtsplanter er almindelige og l1leget generen
de. Alm. fuglegræs, brandbæger, alm. hyrdetaske, liden nælde, 
hvidmelet gåsefod samt svinemælk er da også forekommet i et 
stort antal forsøg. Petroleumspræparaterne Esso \Veedkiller 35 
og Shell vVeedkiller W ses at have været meget virksomme over 
for alle de i tabel 12 nævnte ukrudtsplanter. I alle tilfælde er 
over 90 pct. af de pågældende ukrudtsplanter dræbte af hehand-
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Bngen. Petroleumspræparaterne er således meget alsidige og 
slagkraftige ukrudtsmidler. 

Ved bedømnlelse af resultaterne må det dog erindres, at be
handlingen altid har fundet sted, Inedens ukrudtsplanterne var 

T abel 14 (Table 14). 

Virkningen af petroleumspræparater på de enkelte 
ukrudtsplanter på friland. 

(Efl'ecl of petroleumpreparations on the individual weed plants outdoors). 

Antal Antal Forholdstal for antal efter 

forsøg ukrudstpl. spr. med petroleumsp. uheh. 

(Number i ubehandlet = 100 
of iaIt (Relative number of plants aner 

Art experiments) (Number of spraying ,;vith petro1.prep. 
(Species) weed plants untreated = 100) 

in untreated 1 bl. + 3 bl. + spr. 2 

total) kimbl. kimbl. gange 

(1 leaf + (3Ieaves + (sprayed 

seed- seed- (2 times) 
leuvcs) leaves) 

-----

Alm. fuglegræs (Stellaria 

media) ............... 4 12;) 6 2 
Brandbæger (Senecio sp.) .. 10 534 60 108 69 
Alm. hyrdetasie (Capsella 

bursa -pastoris ) ......... H 156 42 44 9 
Gul okseøje (Chrysanthemum 

segetum) .............. -I- 65 60 05 B2 
Hvidm. gåsefod (Chenopo-

dium album) .......... ;) 153 22 91 28 
Agersennep (Sinapis 

arvensis) .............. 2 11 2 4 O 
Enårig rapgræs (Poa annua) 2 146 37 10 ';3 

Lugtløs kamille (!\Iatricaria 
inodora) .............. 4, 21 52 261 il8 

Pileurt (Polygonum sp.) .... 3 58 13 7 [) 
----~-~-- ---------

sma, l reglen i kimbladstadiet. Erfaringerne "iser, at 11lodstands
dygtigheden hos ukrudtsplanter tiltager stærkt lned planternes 
udvikling. Dette vil bl. a. tydeligt fremgå af resultaterne, der er 
anført i tabel 14. Disse undersøgelser over virkningen på nogle 
ukrudtsplanter er gennemført på de forannævnte forsøgssta-
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tioner samt ved Statens Ukrudtsforsøg i forbindelse llled for
søgene i gulerødder på friland. 

Det fremgår af resultaterne, at der gennelllgående ikke er 
så stor virkning på friland sonl i drivbænk, og at lllodstands
evnen hos nogle ukrudtsplanter tiltager stærkt med alderen. 

Alm. fuglegræs hører til de ret få arter, der på alle alders
trin ødelægges af petroleumspræparaterne. Derimod er brand
bæger, gåsefod, gul okseøje og lugtløs kanlille betydelig mere 
modstandsdygtige på et ældre end på et yngre stadium. Del 
skal yderligere bemærkes, at de kurvblomstrede planter også 
på et tidligt udviklingstrin er ret modstandsdygtige, og at de 
samnle arter er betydelig mere nlodstandsdygtige på friland end 
i drivbænk, sallllllenlign resultaterne i tabel 13 og 14. 

Tabel 15 (Table 15). 

Virkning i drivbænk af Aerocyanat pa forskellige ukrudtsplanter. 

(Effed in frame af Aeroeyanate on varions weed plants). 
----------------------------

Antal 

forsøg 

Antal 

ukrudtspL 

(Number of i ubehandlet 

Forholdstal for antal 

efter spr. med Aero

cyanat. ubh. = 100 
Art 

(Species) 
expcriments) iaIt (Relative number af piants 

(Numher uf aner sprayiIlg ,yith Aero-

weed plants cyanate untreated = 100) 

in untreated 1 pet. 2 pet. 
total) (l per cent) (2 per cent) 

-------~--, --_ .. _-------_ ... _ .. 

Alm. fuglegræs (Stellaria 

media) .................. 12 2fiJD 29 ;) 

Alm. hyrdetaske (Capsella 

burs a -pastoris) ........... 3 214 28 12 
Liden nælde (Urtica urens) ... 8 1277 2J 10 
Sort natskygge (Salanum 

nigrum) ................ 6 1222 14 2 
Svinemælk (Sonehus. sp.) .... 2 188 47 16 

Forsøgsresultaterne giver nlulighed for at undersøge virk
ningen af Aerocyanat på enkelte ukrudtsplanter. I tabel 15 er 
anført resultater af virkningen af Aeroeyanat i 1 og 2 pet. styrke 
over for 5 ukrudtsplanter i drivbænk. 

Virkningen har været tydelig stærkere af 2 pet. styrke end 
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af 1 pet. Af de anførte arter synes ahu. fuglegnl's og sort nat
skygge at "ære de 111est følson1me. 

S3mnH~ndl'a9' 

Ved Statens Ukrudtsforsøg og ved en del af statens forsøgs
stationer er i 1949-51 udført forsøg i køkkenurter : Gulerødder, 
sel1eri, kepaløg og porrer. 

G u l e r ø d d e r. Der ble" udført forsøg med ukrudtsbe
kæmpelse ved hjælp af petroleull1spræparater i drivbænk og på 
friland. Behandling med præparaterne Esso \Veedkiller 35 og 
Shell \Veedkiller \V gay begge anledning til en udbyUeforøgelse 
på ca. 17 pd. Lugetiden blev nedsat fra 37 111inutter i ubehand
let til kun 1 lninut pr. vindue efter sprøjtningen (tabel 1). 

I forsøg Illed forskellige vcl>dskemamgder, nemlig 5,0, 7.5 
og 10,0 litcr pr. 100 m:!, havde den største v<:edskem:rngde størst 
virkning over for ukrudtet. Dettc var især fremtrædende, når 
hehandlingen fandt sted på et sent tidspunkt (tabel 2 og ;{). 

Forsøgene lued sprøjtning een og to gange "iste, at der 0111 

fornødent kan sprøjtes to gange i drivbænk (tabel 4). 
Også på friland (tabel 5 og 6) blev der opnået gode resul

tater. Der blev opnået større virkning ved tidlig end ved sen 
sprøjtning. 

I forsøg Ined sprøjtning direkte på rækkerne blev væd ske
lnængden nedsat til 2,5 liter pr. 100 m 2 (tabel 6). Der opnåedes 
størst virkning på ukrudtet og størst udbytte af gulerødder, når 
behandlingen blev foretaget tidligt. 

Behandling med petroleumspræparater havde ikke i forsø
gene nogen virkning over for gulerodsfluens larve. 

S e I l e r i. Der blev udført forsøg n1ed petroleUInspræpa
rater på priklebede med sprøjtning med 5 liter pr. 100 In2 (tabel 
8). Behandlingen var meget effektiv over for ukrudtet, medens 
selleriplanterne kun blev lidt skadede. Ved anvendelse af 10 liter 
pr. 100 ill:! tog selleri ret alvorlig skade af behandlingen (tabel 
9). Selleri var nIest følsOIn på kimbladstadiet. Der bør på deUe 
tidspunkt næppe benyttes luere end ca. 3 liter pr. 100 nI:.!. I ud
plantningsforsøg blev det konstateret at sprøjtning af sel1eri p[l 

priklebede ikke generede plantens vækst senere i marken. 
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K e p a l ø g. (tabel 10 og 11). Yed hjælp af flmnm.ekastel' 
eller af petroleumspræparater kunne ukrudtet bekænlpes effek
tivt før løgenes fremspiring. Aeroeyanat (kaliumcyanat) havde 
ikke så stor betydning over for ukrudtet SOlU flammekaster eller 
petroleumspræparater, lnen luidiet kan benyttes såvel før som 
efter løgenes fremspiring. Dinitroortokresol skadede ofte løgene, 
selvom behandlingen blev udført 1 a 2 uger før frenlspiringen. 

p o r r e r (tabel 12). Forsøgene blev udført med forskellige 
vtcdskestyrker af Aerocyanat nemlig 0,5, 1,0, 1,5 og 2,0 pct. styrke 
efter porrernes fr~mspiring. Ukrudtslllængde og lugetid aftog 
st~prkt Iued stigende vædskestyrke. Kulturplanterne tog ret stærk 
skade af de to største vædskestyrker. I praksis bør der ikke 
anvendes st~rkere vædskestyrke end 0,5-1,0 pet. ved anvendelse 
af 7,5-10 liter vædske pr. 100 m 2 • 

U k r u d t s Il l a n t e r. I tabel 13 og 14 er anført resultater 
af undersøgelser over virkningen af petroleunlspræparater på 
enkelte ukrudtsarter. Virkningen var i drivbænk, tabel 13, langt 
større end virkningen på friland, tabel 14. På friland var del 
især de kurvblomstrede (Compositae) f. eks. alm. brandbæger 
(Sellecio vulgal'is), gul okseøje (Chrgsanl1zem11lTI segeium) og 
lugtløs kalllille (l'Vlafl'icaria inodol'a), der voldte vanskeligheder. 

Aerocyanat har i forsøg i drivhænk haft god Yirkning DyeT 

for de anførte ukrudtsplanter (tabel 15). 

SUIUmaI'Y· 

At the State Institutc for vVeed Research and at part of the SLak 
ExperimenteJ Stations in 1949----51 experiments have been carricd 
Oll t i n \'cge1able plan1s: Carrots, celery, kepa onions, and leeks. 

C a r r o t s. Expcriments wc re carricd out in forcing frames and 
outdoors. The results of 1he experimen1s with 2 preparations of 
petroleum in hotbed are shown in table 1. The two prcparations 
have had aver)' great effect on the weed and both have caused an 
increase in yield of aboul 17 per cent. The \,veeding time has been 
decreased from 37 minutes in untreated to only 1 minute per window 
after the spraying. 

In the tables 2 and 3 are shown the results. of the experiments 
with amounts of solution 5,0; 7,5; and 10litres per 100 square meters. 
All amounts of solution gave a greal reduetion in weeding time. The 
highest amount af solution had the greatcst effect on the \Vccd. 
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The difference in effeet of the lowest and the highest solution 
\Vas espeeiaIly evident when tlle spraying ViTaS undertaken at a late 
time. From the results in table 4 it appears that if neeessary, the 
spraying may be repeated 2 times in forcing frames. 

Good results of the treatment also have been sehieved outdoOl'S 
(table 5). The effeet on the weed, however, is not so great as in. 
frame. Greater effeet has been optained by carly than by late spray
ing. Two sprayings of whieh the first treatment was undertaken 
carly gave the greatest effeet on the weed. 

In experiments with spraying direetly on the rows the amount 
of solution was redueed to 2,5 litres per 100 quare mctcrs (table 6). 
The greatest effeet and the greatest yield havc been obtained where 
treatment was undertaken early. Spraying two times of whieh the 
first spraying was carried out whcn ealTots were in seed-Ieaf stage 
gave the highest inercase in yield and the greatcst effeet on the ,veed. 

Thc cffeet on the larva of the Carrot Rust Fly (Psila rosae) \vas 
investigated in 9 cxperill1cnts ({ahle 7). No cffect \vas fonnd on this 
pest. 

C e l e ry. Experimenls with preparations containig petroleum 
for \\'eed controIon eelery were carried out in transplanting beds 
\>.,'ith the results mentioned in table 8. 5 litres per 100 quare meters 
were applied. The eelery plants were only slightly atiaeked. 

In table 9 the results are stated where the double amount of 
solution was used i. e. 10 lilres per 100 squarc meters. AstrOlIg effect 
on the weed was obtained, but lhe eelery p]ants were heavy injured 
by the trealment. Celery is more suseeptible to preparations eon
taining petroleum than carrots are. EspeciaIly at the seed-Ieaf stage 
celery is suseeptible. At this. time no more than about 3 litres per 
100 quarc meters has to be applied, and the distribution must be 
quite regular. In two transplanting experiments it was ascertained 
that spraying eelery in transplanting heds did not restrain the plants 
in their gro'\vlh Jater Oll in the fieId. 

K e p a o n i o n s (tables 10 and 11). The weed ean \vith good 
result be eombatted before germinalion of the eultivated pIanls. Till' 
flamethrov,rer gave, \vhen applied at this time, the highest inerease 
in yield of onions (table 10) just as the effeet on thc wred was 
extrcmely good. 

Spraying with pctl'olcumprcparations ean also bc used before 
germination of the onions but under no eonditions af ter germination 
as thc onions are very susecptible to thc petroleumpreparations. 

Aerocyanate (Kaliulllcyanatc) does not cffeet tlle wccd as mueh 
as flame-thrower and petroleum, but the preparation ean be useu 
as \veU before as after apparition of the pIants. Before gcrmination 
a 2 per cent concentration of solution ean be uscd while after the 
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apparition - because of the onions -- 110 more than 1 per eent 
ougth to be used. 

Dinitro-orto-cresol injures often the onions even if the treatmcnt 
is undertaken 1-2 weeks before tIle germination. The sodium com
pound js more injurious than the ammonium compound. 

L e e k s (table 12). The experiments have been carried out witb 
various eoncentrations of Aerocyanate i. e. 0,5; 1,0; 1,5; and 2,0 per 
cent af ter apparition of the leeks. The results show that the number 
of weeds and the weeding time is strongly decreasing with increasing 
concentration. The cultivated plants are rather strongly injured by 
the highest concentrations. Lecks are more susceptible to Kalium
cyanalc than kepa onions. After apparition of the leeks ~ when 
applying 7,5-10 litres solution per 100 square meters - in practice 
barely no higher concentration ought to be used than 0,5-1,0 per 
cent, and the distribution of the solution has to be exlremely uniform. 

'Ve e d p l a n t s. In table 13 and 14 are shown the results of 
the investigations i the effeet of petroleumpreparations on some 
weed species. The effect in forcing frame (table 13) "vas far 
greater than the effeet outdoors (table 14). Ou tdoors it was especially 
the compositæ e. g. Senecio yulgaris, Chrysanthemum segeturn and 
Matricaria inodora that caused troubles. 

In experiments in frarnes Aerocyanate has had good effeet on 
the weea plants mentioned (table 15). 


