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a. Indledning. 

Så længe man almindeligt havde brak som et fast led i sæd
skiftet, blev vintersæden som oftest sået i brakmarken. Den afløs
ning af brakken, der blev indledt omkring 1860-1880, og som 
nu er omtrent afsluttet, begyndte vel som oftest med, at man såede 
»brakafgrøder« d. v. s. bælgsædsblandsæd til opfodring i grøn 
tilstand, turnips o. a. rodfrugter, kartofler, navnlig tidlige, m. fl., 
men efterhånden er også dette spor af brakmarken forsvunden 
og dermed vintersædens faste plads i sædskiftet. Som oftest går 
vintersæden ind som anden afgrøde efter græsmarken med grøn
jordshavre foran eller som første afgrøde efter en etårig græsrnar k, 
der pløjes omkring 1. september. Specielt for rugen gælder det, 
at dens plads ofte bestemmes deraf, at den som regel kun angribes 
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svagt eller slet ikke af de sædskiftesygdomme; der kan give øde
læggende angreb på de andre kornsorter, og at den derfor er vel
egnet som 2. kornafgrøde, hvor to eller tre kornmarker følger 
efter hverandre. 

Fra brakafgrødernes tid har man erfaring for, at kartofler er 
en velegnet forfrugt for rug, og på grundlag af denne erfaring har 
såning af rug efter kartofler holdt sig i nogen udstrækning i sand
jordsegnene, hvor rug og kartofler indtager en forholdsvis stor del 
af arealet. Man møder i disse egne ofte den anskuelse, at man 
hellere må så rug efter kartofler end efter vårsæd, selvom kar
toflerne bliver taget så sent op, at rugen må sås noget senere end 
det gunstigste tidspunkt. En nærmere belysning af disse forhold 
har en væsentlig interesse for rugdyrkningen i sandjordsegnene. 

b. Forsøgsplanen. 
Det vil være klart, at der til en belysning af spørgsmålet om 

vårsæd eller kartofler som forfrugt for rug vil være knyttet en 
række forhold vedrørende vårsædsart, gødskning og såtid, som 
man på forhånd må tage standpunkt til, for at forsøgsplanen ikke 
skal blive så omfattende, at den bliver uoverskuelig. 

Som vårsædsart valgtes havre, og gødskningen til denne blev 
fastlagt til mængder, der almindeligt måtte anses for passende. 

I praksis er gødskning til kartofler enten staldgødning med 
tilskud af kunstgødning eller kunstgødning alene. Det blev antaget, 
at 30 t staldgødning pr. ha. ville ligge omtrent i midten af de i 
praksis anvendte mængder, og dertil blev givet de samme kunst
gødningsmængder, som anvendtes til havre. Som kunstgødning 
alene blev anslået mængder af fosforsyre, kali og kvælstof, der 
nogenlunde ville svare til indholdet i 30 t staldgødning, idet man 
regnede med, at omkring 1/3 af staldgødningens indhold af kvæl
stof kunne udnyttes det første år, d. v. s. en mængde, der svarede 
til lidt mere end staldgødningens sædvanlige indhold af ammoniak. 

Ved optagning af middeltidlige kartofler straks efter modning 
kan man nå at få rugen sået til den tid, der anses for den bedste 
såtid. For sen såning får man ved benyttelse af en sildig kartofIel
sort eller ved sen optagning af en middeltidlig sort, fordi optag
ning straks efter modning og behandling af jorden efter optag
ningen kolliderer med andet nødvendigt arbejde. Der blev derfor 
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fastsat en sen såning af rug både efter den middeltidlige og efter 
en sildig sort. 

På grundlag af disse overvejelser blev forsøgsplanen fastlagt 
på følgende måde: 

1. år, forfrugt. 2. år, rug. 
Gødskning Gødskning 

stald- super- 40 pet. kaIk- super- 40 pct., kalk-
Afgrøde gødn. fosfat kalig. salp. Såtid fosfat kalig. salp. 

t/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha 

a. Havre ... O 200 100 300 1°/9 200 100 300 
b. Havre ... O 200 100 300 1°/9 200 100 400 
c. Havre ... O 200 100 300 1°/9 200 100 500 
d. KarV) .. O 800 400 600 1°/9 200 100 300 
e. KarV) .. 30 200 100 300 1°/9 200 100 300 
f. KarV) .. 30 200 100 300 2°/10 200 100 300 
g. Kart.2) .• 30 200 100 300 2°/10 200 200 300 

1) middeltidlige. 2) sildige. 

Dette forsøg blev anlagt i årene 1948-1952, og rug blev høstet 
i årene 1949-1953 ved Lundgaard, Borris, Studsgaard og Tyl
strup og ved Jyndevad i årene henholdsvis 1948-1951 og 1949-
1952. 

Jyndevad, Lundgaard og Studsgaard har let sandmuld med 
groft sand som undergrund, Tylstrup let sandmuld med finkornet 
sand som undergrund og Borris god sandmuld med ler som 
undergrund. 

c. Udbytte af havre og kartofler. 
Havren blev året før rug sået i tre forsøgsled, der blev gødet 

ens. Forskellen mellem udbyttet i disse tre forsøgsled kan derfor 
betragtes som et udtryk for jordens ensartethed og arbejds
sikkerhed ved forsøgenes gennemførelse. I nedenstående over
sigt er de største afvigelser fra gennemsnit af udbyttet i 5 forsøgsår 
og tre forsøgsled opført: 

hkg pr. ha i pet. af udbyttet 
kærne halm kærne halm 

Jyndevad .••..... O.S 0.4 1.9 1.7 
Lundgaard ....... 0.4 0.6 2.0 2.0 
Borris ........... 0.4 0.7 La 1.6 
Studsgaard ....... 0.4 0.5 1.7 1.7 
Tylstrup ......... 0.4 0.3 1.2 0.8 

30 
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For rug kan man formodentlig regne med en lignende 
sikkerhed i forsøgsarbejdet. 

Gennemsnit af udbytte i de tre forsøgsled for alle år og for
søgssteder er opført i tabel 1. 

Tabel 1. Udbytte af havre, hkg kærne og halm pr. ha. 

1948 I 1949 I 1950 I 1951 I 1952 I Gennemsnit 
kærne] halm ]kærne] halm Ikærnel halm Ikærnel halm Ikærnel halm Ikærnel halm 

Jyndevad ... 7.6 17.41 18.2 21.9/17.8/ 29.0 /1r:!Tt5.0 1- -/15.7 23.8 
Lundgaard .. 13.8 21.8 30.6 36.7 14.6 22.1 18.6 36.7 22.9 30.4 20.1 29.6 
Borris ...... 10.0 16.5 46.6 59.6 41.8/48.9 26.0 149.4 41.9 36.7 42.1 23.6 
Studsgaard .. 16.6 26.1 I 20.9 20.41 27.1 46.0 I 25.8 30.51 27.7 26.91 23.6 30.0 
Tylstrup .... 42.7 57.6 37.1 34.2 30.0 38.0 21.4 19.4 43.4 37.7 34.9 37.4 

I 1948 var udbyttet lille ved alle stationer undtagen Tylstrup. 
Medvirkende til det meget lille udbytte ved Borris var sen såning 
og angreb af fritfluelarver. 1949 hav.de stort udbytte ved de 
fleste stationer særlig stort ved Lundgaard, hvor forfrugten for 
havre var lupin, og i 1950 var udbyttet jævnt, undtagen ved Lund
gaard, hvor der var stærkt angreb afhavreål. I 1951 havde Lund
gaard angreb af havreål, Borris sen såning og angreb af fritflue, 
Tylstrup tørke, og kun Jyndevad og Studsgaard havde forholdsvis 
gode afgrøder. I 1952 var der gode afgrøder ved alle stationer, 
idet dog afgrøden var forholdsvis lille ved Lundgaard, fordi der 
også dette år var angreb af havreål. Alle tre år ved Lundgaard 
med angreb af havre ål var byg forfrugt for havre. Det store ud
bytte i gennemsnit ved Tylstrup skyldes, at der alle år var bælg
planter som forfrugt. 

I kartofler var forsøgsleddene e og f ens gødet og tabel 2 
indeholder gennemsnit af udbyttet i disse forsøgsled, der gav 
meget nær samme udbytte. Endvidere anføres udbyttet i forsøgs
leddene d og g i denne tabel. 

Af middeltidlige kartoffelsorter blev ved Jyndevad anvendt 
Bintje de to første år og Majestic de to sidste, ved Lundgaard 
Majestic, ved Borris Up to date og ved Studsgaard og Tylstrup 
Bintje. Disse sorter har forskellig ydeevne og en sammenligning 
mellem stationerne har derfor ingen interesse. I de fleste tilfælde 
blev væksten betegnet som tilfredsstillende god eller kraftig, idet 
der dog ved Borris var et stærkt angreb af kartoffelskimmel sidst 
i juli 1950 og ved Tylstrup generende tørke i 1949 og 1951. 
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Tabel 2. Udbytte af kartofler, hkg knolde og tørstof pr. ha. 

II 1948 1949 1950 1951 1952 

----~I!LI k~n---'olc-_ -'---1 tør- 1 knof-\ tØ~-lkiiOI-\ tør- \ knol-I tør- 1 knol-I tør
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

d. Middeltidlige kartofler gødet med kunstgødning. 

Jyndevad ........ II 223 42.2 I 181 36.8 356 71.5 1
185 38.31 - -

Lundgaard ....... 406 92.0 360 82.1 313 69.4 319 72.8 306 61.0 
Borris ........... 

//273 
55.2 405 96.1 411 84.2/455 104.6/356 69.2 

Studsgaard ....... 307 64.5 236 54.7 313 62.5 258 55.3 281 54.4 
Tylstrup ......... 393 85.9 200 42.1 277 57.1 149 31.9 230 45.1 

e. og f. Middeltidlige kartofler gødet med staldgødning + kunstgødning 

Jyndevad ........ 297 I 56.91 152 31.41340 I 71.5 1 235 50.3 j - -
Lundgaard ....... 417 92.4 364 82.1 333 74.1 335 75.s 287 60.8 
Borris ........... 336170.9 384 91.5 447196.1 449 100.1 353 68.9 
Studsgaard ....... 385 80.71 222 50.8 I 329 68.31 275 59.61 277 52.6 
Tylstrup ......... 411 89.2 204 43.2 292 61.2 188 41.2 283 54.6 

g. Sildige kartofler gødet med staldgødning + kunstgødning. 

Jyndevad ........ 364 79.9 205 48.8 336176.3 231 57.8 -I -Lundgaard ....... 443 98.7 412 99.7 378 88.0 355 89.6 299 71.9 
Borris ........... 318 87.5 367 105.4 359 100.3 379 99.7 403 106.4 
Studsgaard ....... 374 91.3 226 54.1 369 I 89.6 378 98.1 397 I 92.9 
Tylstrup ......... 534 126.8 401 99.5 435 95.3 396 93.2 386 90.6 

Af sildige sorter blev ved Jyndevad anvendt Erika i 1948, 
Alpha i 1949 og DianeIla i 1950 og 1951, ved Lundgaard Alpha de 
to første og DianeIla de to sidste år, ved Borris Robusta, ved 
Studsgaard DianeIla og ved Tylstrup Odin. Alle disse sorter har 
stor ydeevne, mindst måske Erika, og væksten var kraftig 
ved alle stationer og alle år, undtagen ved Studsgaard 1949, da 
dårlig spiring og sortben nedsatte udbyttet meget. Det meget store 
udbytte af Odin ved Tylstrup skyldes, at forfrugten var bælg
planter. 

I gennemsnit gav gødskning med staldgødning + kunstgød
ning til middeltidlige sorter ved alle stationer større udbytte end 
kunstgødning alene, størst var forskellen ved Tylstrup med 5,5 
hkg tørstof pr. ha mod 1,4 ved Lundgaard, og i gennemsnit af 
alle forsøg var den 4,1 hkg tørstof. For de enkelte år og stationer 
varierede merudbyttet fra 16,2 hkg tørstof pr. ha ved Studsgaard 
i 1948 til -:- 5,4 ved Jyndevad i 1949. 

d. Fodrugtens virkning på rug. 
Tabel 3 indeholder en oversigt over såtider og høsttider og 

notater, der giver en kort karakteristik afvækst og vækstbetingelser. 

30· 
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TabelS. Såtid og høsttid ved tidlig og sildig såning og 
karakteristik af vækst og vækstbetingelser. 

II 

Sået Høstet 

tidlig l sildig l tidlig l sildig 
Bemærkninger 

16/9 23/10 6/8 

"/9 U/lO 31/7 
16/9 2°/10 13/S 
12/9 IO/IO 12/8 

1°/9 2°/10 4/8 

12/9 U/IO 31/7 

"/10 U/IO 17/8 

16/9 2°/10 13/8 
13/9 U/IO 3/S 

~- - -11/
S 18/9 22/10 

2'/9 29/10 8/S 

3/10 24/10 18/S 

"/10 2°/11 13/S 

I 18/10 24/11 8/a 

15/9 23/10 9/S 
12/9 28/10 '/s 

11{9 23/10 18/S 

12/9 20/10 l&/S 

18/9 81/10 8/S 

1°/9 I 9/10 28/7 
16/9 2°/10 28/7 

13/9 2°/10 16/S 
26/9 2°/10 15/S 
18/9 21/10 I 9/S 

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

"/s 
5/S God overvintring, tørke. 

13/S Tynd bestand i f. og g. 
U/s God bestand i alle parceller. 

Lundgaard. 

4/8 

31/7 

1'/8 
18/8 
3/8 

"/S 

8/S 
IB/S 

13/S 
8{a 

God overvintring, god vækst. 
Kraftig i foråret, derefter tørke. 
God overvintring, jævnt udbytte. 
God overvintring, god vækst. 
Salpeter udbragt for sent. 

Borris. 

I 
-;-------;--0-:---------

God overvintr ing, god vækst. 
God overvintr 
God overvintr 

ing, Fodsyge. 
ing. Fodsyge. 

God spiring o 
God spiring o 

g overvintring, god vækst. 
g overvintring, god vækst. 

Studsgaard. 

9/S God overvintring, god vækst. 
'/s Meget tynd bestand efter sen såning, 

iøvrigt god vækst. 
18/S God overvintring. Tørke i maj. 
16/S God overvintring, god vækst. 

8/S God overvintring, god vækst. 

Tylstrup. 

6/S Fritflue i efteråret, god vækst. 
4/S God overvintring. Tørke i maj. 

16/S Sneskimmel. Tørke. 
16/S God overvintring, god vækst. 
9/S God overvintring, god vækst. 

Den første såtid var i de fleste tilfælde forskudt lidt efter den 
i planen fastsatte, men kun ved Lundgaard i 1951, ved Tylstrup 
i 1952 og ved Borris i årene 1950-1953 så meget, at den bedste 
såtid var forpasset. Den sidste såtid var ligeledes i de fleste til
fælde lidt senere end fastsat i planen, men kun ved Borris i 1952 
og 1953 så meget, at man måtte gå ud fra, at det har haft indflydelse 
på udbyttet. 

I de fleste tilfælde blev rugen i alle forsøgsled høstet samtidig. 
Man må gå ud fra, at de få tilfælde, da rugen efter den sene 
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såtid er høstet senere end den tidlige, er et rigtigt udtryk for en 
forskel i modningstid. Der er ingen grund til at antage, at rugen 
efter tidlig såtid har været så overmoden, at der har været tab ved 
høstning, eller efter den sildige såtid så umoden, at den ikke har 
nået fuldt udbytte. 

I de fleste tilfælde er det noteret, at rugen har overvintret godt, 
og i intet tilfælde har der været tale om frostskade. Tylstrup har 
i 1949 haft angreb af fritflue i efteråret og i 1951 et angreb af 
sneskimmel. I flere tilfælde var rugen efter kartofler kraftigere 
i foråret end rugen efter havre. 

Udbyttet af rugkærne og rughalm for alle forsøgsled og alle 
år er opført i tabel 7, og en oversigt over gennemsnit af årene 
findes i tabel 4. 

Tabel 4. Udbytte af rug, hkg pr. ha. 

Forsøgsled. . . . . . . . . . a 
------~-- -~---'-----"---

d 

Forfrugt. .......... . 

Forfrugt gødet med .. 

k~ ~alksalpeter til rug II 
Satid for rug ....... ' I 

Jyndevad .......... . 
Lundgaard ........ . 
Borris ............. . 
Studsgaard ........ . 
Tylsfrup .......... . 

havre I 
middeltidlige I sildige 

kartofler 
kunstgødning I kunstg. I staldg. + kunstg. 

300 I 400 I 500 I 300 I 300 1--~300 I 300 
10/9 10/9 10/9 10/9 10/9 I 20/10 20/10 

Udbytte af kærne, hkg pr. ha. 
22.7 25.7 I 26.4 25.4 I 27.9 
28.5 30.5 33.0 28.9 30.8 
33.6 37.9 41.3 33.6 36.3 
24.2 25.8 27.3 27.2 27.7 
22.9 I 24.7 27.0 25.9 28.0 

22.8 
29.6 
35.8 
22.6 
25.3 

22.2 
30.0 
37.2 
22.6 
25.2 

Gennemsnit ........ , 1---W~1-28.9 31.0 28.2 30.1 27.1 27.4 
Udbytte af halm, hkg pr. ha. 

~~:~ II ~~:: II !~:: II !l:: 
53.4 56.4 58.4 58.3 
36.6 I 38.9 38.8 41.1 

I 32.9 35.8 I 37.9 I 42.6 

Jyndevad ......... . 
Lundgaard ........ . 
Borris ............ . 
Studsgaard ........ . 
Tylstrup ........... . 

44.4 
47.4 
62.7 
44.2 
46.4 

36.6 
45.6 
56.6 
36.8 
37.6 

36.8 
45.1 
56.4 
34.3 
34.7 

Gennemsnit ........ , ! --.w.~-r 43.0 44.5 I 45.0 49.0 42.6 41.4 
~~====~==~====~==~==== 

Ved Jyndevad var udbyttet meget lille i 1950 på grund af 
tørke og merudbyttet for kartofler som forfrugt forholdsvis stort, 
i 1951 var mindreudbyttet for sen såning større end de øvrige 
år på grund af tynd bestand i de sent såede parceller, medens 
både udbytte og merudbytte for kartofler som forfrugt var stort 
i 1952. 
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Lundgaard havde ligeledes og af samme grund et lille ud
bytte i 1950 og et forholdsvis stort merudbytte for kartofler som 
forfrugt, de]," også fandtes efter sen såning. Desuden var udbyttet 
ret lille i 1953, i modsætning til de øvrige stationer, og årsagen 
dertil var for sen udbringning af kalksalpeter. Merudbytterne 
både for tilskud af kalksalpeter og for kartofler som for frugt var 
meget små, og udbyttet for tidlig og sen såning var lige stort. I 
1949 og 1952 var udbyttet stort, førstnævnte år med middelstort 
merudbytte for tilskud af kalksalpeter og lille merudbytte for kar
tofler som forfrugt og sidstnævnte med gennemgående store mer
udbytter. 

B orris havde store og nogenlunde jævne udbytter alle 5 år 
trods sen såning de 4 år og angreb af fodsyge i 1950 og 1951. 
Merudbytterne for kalksalpeter var ligeledes jævnt store alle år 
undtagen i 1950, medens merudbytterne for kartofler som for
frugt i de fleste tilfælde var små, og udbyttet for sen og tidlig 
såning var i gennemsnit omtrent lige stort, men gennemsnittet 
dækkede over ret store forskelle fra år til år. Hverken ved at se 
på kærneudbyttet eller på det samlede udbytte fremgår der nogen 
tydelig forskel mellem de år, da sidste såtid var som angivet i 
planen, og de år, da den var en måned senere. 

Studsgaard havde på grund af tørke i maj et meget lille 
udbytte i 1951, og jævnt store merudbytter. I 1950 var der mis
vækst efter sen såning på grund af meget tynd bestand forårsaget 
af angreb af råger i de sent såede parceller, men iøvrigt var såvel 
udbytte som merudbytte nogenlunde jævne. 

Ved Tylstrup var udbyttet meget lille i 1951 og lille i 1950, 
begge år på grund af tørke. I 1951 var merudbyttet for salpeter 
ligeledes meget lille, og merudbyttet for kartofler som forfrugt 
stort, medens der i 1950 var jævnt stort merudbytte for kalk
salpeter, men kun ringe merudbytte for kartofler som forfrugt. 
U dbyttet var væsentligt mindre for sen såning end for tidlig og 
nogen regelmæssig indflydelse af tørken på dette forhold fremgår 
ikke af udbyttetallene. 

. En sammenligning mellem udbyttet af rug og havre med 
samme gødskning - 300 kg kalksalpeter + 200 kg superfosfat + 
100 kgkaligødning - og kartofler gødet med samme mængde 
kunstgødning + 30 t staldgødning i gennemsnit af alle forsøgs år 
er anført i tabel 5. 
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Tabel 5. Udbytte af rug, havre og kartofler i gennemsnit. 

~II Rug 
Forsøgssted kærne I halm I 

Havre I 
F. E. kærne I halm 

Kartofler, tørst. 
F. E. sildige I mdltidl. 

hkg pr. ha 
Jyndevad. . . 22.7 36.8 30.0 15.7 23.3 18.8 65.7 52.5 
Tylstrup. . . . 22.9 32.9 29.6 34.9 37.4 38.9 101.1 57.9 
Studsgaard . 24.2 36.6 31.. 23.6 30.0 27.3 85.2 62.4 
Lundgaard . 28.5 42.4 37.0 20.1 29.5 24.0 89.6 76.9 
Borris.. . . . . 33.6 53.4 44.3 33.3 42.1 38.4 99.9 85.6 
=-----~-II--=~~ +~~~~~~~~~~~~~~~--=~ 
Gennemsnit. 26.4 J~'S 34.5 25.5 32.5 29.5 88.3 67.0 

Ved sammenligning af disse udbyttetal må det erindres, at 
tallene for rug gælder årene 1949-53, for havre og kartofler 
1948-52. 

Rug og havre gav i gennemsnit omtrent lige stort kærne
udbytte. og rugen gav 25 pct. mere halm end havren. Sildige 
kartofler gav i gennemsnit 3,4 gange så meget tørstof som gennem
snit af rugkærne og havrekærne og middeltidlige 2,6 gange så 
meget, og beregnet af gennemsnit af F. E. i rug og havre gav 
sildige kartofler 2,6 og tidlige 2,0 gange så meget. 

Udbyttet af alle afgrøder var mindst ved Jyndevad og størst 
ved Borris, idet dog Tylstrup, som tidligere anført på grund af 
en god forfrugt, havde lidt mere havrekærne og sildige kartofler. 
Lundgaard havde et meget lille udbytte af havre på grund af 
angreb af havreål. 

En oversigt over udbyttet af rug med havre som for frugt og 
gødet med 300 kg kalksalpeter og merudbytte for de øvrige for
søgsled med rettidig såning af rugen findes i tabel 6. 

Tabel 6. Udbytte og merudbytte af rug med havre og kartofler 
som forfrugt. hkg pr. ha. 

~~ 

Forfrugt havre, kg kalksalp. pr. ha I Forfrugt 

300 I 400 I 500 middeltidlige kartofler 
Forsøgssted udbytte merudbytte I kunstg. I stg.+kst. 

kærne I halmlkærnel halm I kærne I halm I kærne I halm Ikærnel halm 
Jyndevad ........ 22.7 36.3 3.0 I 1.9 3.7 I 3.6 2.7 I 5.1 5.2 I 8.1 I 
Tylstrup ......... 22.9 32.9 1.8 2.9 4.1 5.0 3.0 9.7 5.1 13.5 
Studsgaard ....... 24.2 36.6 1.6 2.3 3.1 2.2 3.0 4 .• 3.5 7.6 
Lundgaard ....... 28 .• 42.7 2.0 2.8 4 .• 4.7 0.4 2.1 2.3 4.7 
Borris ........... I 33.6 53.4 4.3 3.0 I 7.7 5.0 I 0.0 4.9 i 2.7 9.3 
-----,---- --------~ 

26.4 I 40.4 I 2.5 I I I I 1.8 5.3 I 3.8 I 8.6 Gennemsnit ...... 2.6 4.6 4.1 i 
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I gennemsnit af alle stationer var merudbyttet for det første 
tilskud af 100 kg kalksalpeter 2,5 hkg kærne og 2,6 hkg halm og 
merudbyttet for det andet tilskud, 2,1 hkg kærne og 1,5 hkg halm, 
medens der for kartofler som forfrugt var omkring dobbelt så 
store merudbytter af halm som af kærne. Dette forhold giver sig 
også udtryk i kærneprocenten af den samlede afgrøde, idet der 
i gennemsnit fandtes følgende: 

% kærne 

Forfrugt: havre 300 kg kalksalpetertil rug 40.1 
» » 400 » » » » 40.5 
» » 500 » » » » 41.4 
» kartofler gødet m. kunstg. 38.7 
» » }) }) staldg. + kunstg. 38.s 

Der var således en stigning i kærneprocenten for stigende 
salpetertilskud og et betydeligt fald for kartofler som forfrugt. 
Rug efter kartofler har »pralet« noget mere end rug efter havre. 

Beregner man merudbyttet for det første og det andet tilskud 
af 100 kg kalksalpeter til rug efter havre, får man følgende for de 
enkelte stationer ordnet efter udbyttestørrelse : 

1. tilskud 2. tilskud 
kærne ialt kærne ialt 

Jyndevad ........ 3.0 4.9 0.7 2.4 
Tylstrup ......... los 4.7 2.3 4.4 
Studsgaard ....... 1.6 3.9 1.5 1.4 
Lundgaard ....... 2.0 4.8 2.5 4.4 
Borris ........... 4.8 7.3 3.4 5.4 

Gens ............ 2.5 5.1 2.1 3.6 

Merudbyttet var størst ved Borris, der havde det største ud
bytte. Ved Tylstrup og Lundgaard var merudbyttet af kærne for 
det andet tilskud af 100 kg kalksalpeter større end for det første 
tilskud, og det samme var tilfældet for merudbyttet af iaH ved 
Tylstrup. Merudbytterne var små ved alle fire stationer med let 
sandjord, og dette må sammen med de uregelmæssige udbytte-
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kurver tydes således, at andre vækstfaktorer har været mere af
gørende for udbyttestørrelsen end kvælstofgødning. 

Rug efter kartofler blev gødet med 300 kg kalksalpeter pr. ha., 
og man fandt følgende merudbytter beregnet mod rug gødet med 
samme mængde kalksalpeter og med havre som forfrugt. 

Kartofler gødet med 
staldgødning + 

kunstgødning kunstgødning 
kærne iaH kærne iaH 

Jyndevad ........ 2.7 7.8 5.2 13.8 
Tylstrup ......... 3.0 12.7 5.1 18.6 
Studsgaard ....... 3.0 7.5 3.5 11.1 
Lundgaard ....... 0.4 2.5 2.3 7.0 
Borris ........... 0.0 4.9 2.7 12.0 

--_._._----
Gens ............ 1.8 7.1 3.8 12.4 

Rug efter kartofler gødet med kunstgødning gav i gennemsnit 
1,8 hkg kærne og 5,3 hkg halm mere end rug efter havre, og ved 
gødskning af kartoflerne med staldgødning + kunstgødning blev 
merudbyttet forøget med 2,0 hkg kærne og 3,3 hkg halm. 

De to stationer med det største udbytte, Borris og Lundgaard, 
gav det mindste merudbytte af kærne både for kartofler gødet med 
kunstgødning og gødet med staldgødning + kunstgødning, og det 
samme var tilfældet for iaIt efter gødskning til for frugten med 
kunstgødning, medens der ved Borris var lidt større merudbytte 
iaIt end ved Studsgaard efter gødskning til forfrugten med stald
gødning + kunstgødning. 

Ved grafisk interpolation på udbyttekurver tegnet over af
trappede salpetermængder til rug efter havre finder man, at mer
udbytterne for kartofler som forfrugt svarer til følgende mængder 
kalksalpeter i kg pr. ha. 

Kartofler gødet med 
kunstgødning + 

kunstgødning staldgødning 
kærne ialt kærne iaH 

Jyndevad .... 100 over 200 over 200 over 200 
Tylstrup ..... 160 over 200 over 200 over 200 
Studsgaard .. 110 over 200 over 200 over 200 
Lundgaard .. 20 50 120 190 
Borris ....... O 40 60 190 
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Ved Jyndevad, Tylstrup og Studsgaard svarede merudbyttet 
af kærne for kunstgødede kartofler som forfrugt til mellem 100 
og 160 kg og ialt til mere end 200 kg kalksalpeter pr. ha. Ved 
Lundgaard og Borris svarede merudbyttet af kærne til henholds
vis 20 og O kg kalksalpeter for kunstgødede kartofler og mer
udbyttet af iall til 190 kg kalksalpeter for kartofler gødet med 
staldgødning + kunstgødning som forfrugt. 

Inddeler man de høstede udbytter i størrelsesgrupper efter 
det gennemsnitlige udbytte af de tre forsøgsled med havre som 
forfrugt med 4 forsøg i laveste og 5 i hver af de følgende, finder 
man i gennemsnit af grupperne følgende udbytte i a: forfrugt 
havre, rug tilført 300 kg, og merudbytte for første og andet tilskud 
af 100 kg kalksalpeter. 

Udbytte Merudbytte for 100 kg kalksalp. 

Gruppe 300 kg ks. 1. tilskud 2. tilskud 
kærne ialt kærne ialt kærne ialt 

1. ...... 17.8 41.a 1.6 3.4 0.7 2.3 

II ...... 22.9 58.6 1.8 3.4 1.5 La 
111.. .... 26.0 65.s 1.8 5.8 2.2 4.5 

IV ...... 29.2 77.4 3.2 5.4 3.8 4.6 

V ....... 35.0 87.8 4.0 7.3 2.9 5.8 

Merudbyttet var størst i gruppen med det største udbytte, og 
det var, omend noget uregelmæssigt, stigende fra det mindste til 
del største udbytte. 

Merudbyttet for kartofler som forfrugt for rug mod havre 
som forfrugt var følgende: 

Kartofler gødet med 
kunstgødning staldgødning + 

Gruppe kunstgødning 
kærne ialt kærne ialt 

I ....... 3.8 10.8 5.3 13.9 

II ...... 1.7 4.7 3.4 10.1 

III ...... 1.9 9.1 3.a 11.4 

IV ...... 2.4 6.7 4.8 14.5 

V ....... -;.-0.4 5.0 2.7 12.8 

Disse merudbytter var uregelmæssige men dog, navnlig efter 
gødskning med kunstgødning alene, med tendens til fald med 
stigende udbytte. 
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Bestemmes de til merudbytterne svarende mængder af kalk
salpeter ved grafisk interpolation på udbyttekurver, for aftrappede 
salpetermængder til rug med havre som forfrugt, findes følgende: 

Kartofler gødet med 
staldgødning + 

Gruppe kunstgødning kunstgødning 
kærne ialt kærne ialt 

I ...... , over 200 over 200 over 200 over 200 
II ...... 90 200 200 over 200 
III ...... 100 170 160 over 200 
IV ...... 70 130 130 over 200 
V ....... O 70 70 190 

Overalt hvor salpetermængden kunne bestemmes, var der et 
regelmæssigt udtryk for nedgang med stigende udbytte, idet dog 
kærne i gruppe II faldt lidt ved siden af. 

Oprindelsen af forsøgene i de enkelte grupper fremgår af 
nedenstående oversigt, hvori forsøgsstederne er anført foroven og 
årstallene er anført med de to sidste cin:e. 

Gruppe Jyndevad Tylstrup Studsgaard Lundgaard Borris 
kærne kærne kærne kærne kærne 

1. ........... 50 51 51 50 
II ......... , . 49,51 50 50,52 
III .......... 52,53 49,53 53 
IV .......... 52 49 51 51,52 
V ........... 49-52 49,50,53 

ialt ialt ialt ialt ialt 

I. ........... 50 50,51 51 
II. .......... 49,51 50,52 50 
III. ......... 52,53 49 51,53 
IV .......... 52 49 53 49 52 
V ........... 52 49, 50, 51, 53 

I gruppe I er kun 1950 og 1951 repræsenteret, ligesom disse 
to år er stærkest repræsenteret i gruppe II, medens gruppe V er 
stærkest præget af Borris. Sammenholdes dette med tabel 3 finder 
man, at udbyttet i de år og på stationer, der har haft små udbytter, 
har været præget af tørke, og det er således sandsynligt, at det 
lille merudbytte ved de små udbytter skyldes vandmangel- d.v.s. 
at vand har været mere i minimum end kvælstof. 



476 

Det blev ofte iagttaget, at rugen efter kartofler overvintrede 
bedre og kom hurtigere i vækst i det tidlige forår, inden der endnu 
kunne være tale om mangel på vand. Årsagerne dertil og til det 
større udbytte kan have været, at kartoflerne var gødet stærkere 
end havren, at kartoflerne har efterladt en større mængde plante
rester, som har afgivet næringsstoffer, eller at en forskellig jord
struktur har betinget en bedre overvintring og en bedre vandforsy
ning i løbet af sommeren efter kartofler. 

I de tre sidste forsøgsled e, f og g, var forfrugten for rug 
kartofler gødet med staldgødning + kunstgødning, e var sået ret
tidig, f og g sået ca. 1-tl/2 måned senere, f efter middeltidlige og 
g efter sildige kartofler. Merudbyttet for den sildige såning mod 
rettidig var følgende: 

Udbytte 
rettidig 
såning 

kærne halm 

Jyndevad ... , 27.9 
Lundgaard .. 30.8 

44.9 
47.4 

Merudbytte 
sildig såning 

middeltidl. kart. sildige kart. 
kærne halm kærne halm 

+5.6 +7.8 
+1.2 +1.8 

+5.7 
+0.8 

+8.1 
+2.3 

+0 .• +6.1 0.9 Borris.. . . . .. 36.3 62.7 +6.3 
+2.9 +5.1 +3.1 Studsgaard .. 28.7 46.1 +8.1 

Tylstrup. .... 28.0 46.4 +2.7 +8.8 -:-2.6 +11.7 
----~--

Gens.. . . . . .. 30.5 49.4 +2.6 +5.6 +2.3 +7.3 

Ved Studsgaard var udbyttet efter sen såning i 1950 meget 
lille på grund af rågeskade. Dette år er udeladt ved beregning af 
gennemsnit. 

I gennemsnit var udbyttet 2,5 hkg kærne og 6,5 hkg halm 
mindre efter sen end efter rettidig såning. 

Ved Borris var udbyttet af kærne omtrent lige stort ved de 
to såtider, medens der var et betydeligt mindreudbytte af halm. 
Man erindres herved om de uregelmæssige såtider ved Borris. 

Ved Lundgaard var udbyttet ved sen såning ikke meget 
mindre end ved rettidig såning, medens der ved Jyndevad, Studs
gaard og Tylstrup blev høstet mellem 3,9 og 7,4 hkg f.e. eller 
mellem 2,7 og 5,7 hkg kærne mere ved rettidig end ved sen så
ning efter samme for frugt. I gennemsnit af de 4 stationer, hvor 
første såtid var omkring midten af september og sidste i sidste 
halvdel af oktober, var mindreudbyttet 3,1 hkg kærne og 6,7 hkg 
halm pr. ha. 
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Sammenlignes rug gødet med 300 kg kalksalpeter med rettidig 
såning og havre som forfrugt og sen såning med kartofler som 
forfrugt finder man følgende: 

Rettidig såning Sen såning, forfrugt kartofler 
forfrugt: havre middeltidl. kart. sildige kart. 

udbytte merudbytte merudbytte 
kærne halm kærne halm . kærne halm 

Jyndevad .... 22.7 36.3 -;-0.4 O.S -;- 0.5 0.0 
Lundgaard .. 28.5 42.7 1.1 2.9 1.5 2.4 
Borris ....... 33.6 53.4 2.2 3.2 3.6 3.0 
Studsgaard .. 23.8 38.3 2.0 2.7 1.8 -;- 0.8 
Tylstrup ..... 22.9 32.9 2.4 4.7 2.3 1.8 

Gens ........ 26.1 40.7 1.5 2.8 1.7 1.4 

Ligesom ved den foregående oversigt er Studsgaard 1950 
trukket ud ved gennemsnitsberegning. 

Ved Jyndevad gav rettidig sået rug efter havre samme ud
bytte som sent sået rug efter kartofler, ved de øvrige fire stationer 
var udbyttet omkring 2 hkg kærne eller omkring 2,5 hkg f.e. 
større efter kartofler end efter havre, trods den sene såning af 
rugen. I almindelighed var der altså en lille fortjeneste ved at så 
rug efter kartofler, selvom såtiden måtte udsættes 1-F/2 måned. 

Oversigt. 
Forsøgenes formål har været at sammenligne udbyttet af rug 

sået efter vårsæd og efter kartofler. 
Som vårsæd benyttedes havre. For at få mulighed for at om

regne det forventede merudbytte af rug efter kartofler til den 
salpetermængde, der kunne frembringe det samme merudbytte, 
blev der sået havre i 3 forsøgsled, som blev gødet ens, til havre og 
til rug blev gødet med henholdsvis 300, 400 og 500 kg kalksalpeter 
pr. ha. 

For kartoflernes vedkommende blev muligheden for forskellig 
gødskning taget i betragtning, og de to forfrugter blev derefter gødet 
på følgende måde i kg pr. ha. 

Kalk- 40 pet. 
Staldg. salp. Supf. kalig. 

Havre ........................... O 300 200 100 
Kartofler taget op ca. 1/9 •••••••••.• O 600 800 400 

» » » » 1/9 og 10/10 .... 30000 300 200 100 
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Alle kartofler fik efter denne gødskningsplan tilnærmelsesvis 
samme mængde fosforsyre og kali, og indholdet af ammoniak i 
staldgødningen svarede nogenlunde til indholdet af nitrat i 300 kg 
kalksalpeter, medens havren fik 30 tons staldgødning mindre eller 
en gødningsmængde svarende dertil. 

Til optagning 1. september blev lagt middeltidlige kartofler 
for såning afrug omkring 10. september og til optagning 10. okto
ber både middeltidlige og sildige for såning af rug omkring 20. 
oktober. 

Rugen blev grundgødet som havren. Udbyttet blev bestemt 
begge år, og i gennemsnit af alle forsøg høstedes følgende udbytter 
ved samme gødskning af rug og havre og 30 tons staldgødning 
mere til kartofler. 

hkg pr. ha 
kærne halm 

Rug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26.4 40.5 
Havre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25.5 32 .• 

tørstof knolde 
Middeltidlige kartofler. . ... . ... 67.0 314 
Sildige. . ». . . . . . . .. 88.8 361 

Rug og havre med samme gødskning gav i gennemsnit om
trent samme udbytte af kærne, og rugen gav 25 pct. halm mere 
end havren. Forholdet mellem rug og havre i de enkelte forsøg 
var stærkt påvirket af forfrugten for havre og af sygdomme. 

Ved samme gødskning gav sildige foder- og fabrikskartofler 
24 pct. større udbytte end middeltidlige spisekartofler. Udbyttet 
af tørstof i sildige kartofler var i gennemsnit 3,4 gange så stort og 
i middeltidlige spisekartofler 2,6 gange så stort som det gennem
snitlige udbytte af rugkærne og havrekærne. 

Rug efter havre og gødet med forskellige mængder kalk
salpeter gav i gennemsnit følgende udbytte og merudbytte i hkg 
pr. ha. 

Kærne Halm lalt 

300 kg kalksalpeter pr. ha. Udbytte....... 26.6 
400 » » »» Merudbytte.... 2.5 
500 » » » » 4.6 

40.6 
2.6 
4.2 

67.2 
5.1 
8.8 
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Udbyttet var størst ved Borris, som også havde det største 
merudbytte. 

Efter gødskning med 300 kg kalksalpeter til rug fandtes 
følgende merudbytte for kartofler som forfrugt mod havre som 
forfrugt. 

Kærne Halm 

Forfrugt, havre. Udbytte .............................. . 26.6 40.6 

» kartofler gødet med kunstgødning Merudbytte .. 1.8 5.8 
» »»» stg. + kunstgd. » 3.8 8.9 

Dette merudbytte var mindst ved Borris og uregelmæssigt 
stigende med aftagende udbytte. 

Ved deling af de ialt 24 forsøg i 5 grupper efter tiltagende ud
bytte fandtes følgende udbytte for 300 kg kalksalpeter til havre 
og merudbytte for salpetertilskud. 

kg kalksalpeter pr. ha 
300 400 500 

Gruppe kærne halm kærne halm kærne halm 
udbytte merudbytte· 

I. ...... 17.8 23.4 1.6 1.8 2.8 3.4 

II ...... 22.9 35.7 1.8 1.6 3.s 1.4 

III" .... 26.0 39.3 l.s 4.0 4.0 6.3 
IV ...... 29.2 48.2 3.2 2.2 6.& 3.& 
V ....... 35.0 52.s 4.0 3.3 6.9 5.7 

Merudbyttet var stigende med stigende udbytte, og de lave 
udbytter var således i højere grad bestemt af vandmangel end af 
kvælstofmangel. 

Efter den samme deling i grupper fandtes følgende merud
bytter for kartofler som forfrugt mod havre som forfrugt med 
samme gødskning til rug. 

Forfrugt kartofler 
Gruppe Forfrugt havre kunstgødning staldg. + kunstg. 

kærne halm kærne halm kærne halm 

I ....... 17.8 23.4 3.s 6.& 9.1 15.4 

II ...... 22.9 35.7 1.7 3.0 5.1 9.7 
III ...... 26.0 39.3 1.9 7.8 5.1 15.4 

IV ...... 29.8 48.2 2.4 4.8 6.7 14.& 

V ....... 35.0 52.8 -;.-0.4 5.4 2.8 15.0 
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Dette merudbytte var, omend noget uregelmæssigt, aftagende 
med stigende udbytte, og det var i forhold til merudbyttet for 
salpetertilskud større for halm end for kærne. Kærneprocenten 
var således mindre i rug efter kartofler end i rug efter havre, i 
gennemsnit henholdsvis 40,7 og 38,5. 

Rugen overvintrede ofte bedre efter kartofler end efter havre 
og kom tidligere i vækst i foråret. 

Sent sået rug gav omtrent samme udbytte efter middeltidlige 
og sildige kartofler. I forhold til udbyttet ved såning efter kartofler 
i midten af september gav såning i slutningen af oktober 3,1 hkg 
kærne og 6,7 hkg halm mindre, medens såning i slutningen af 
oktober efter kartofler gav 1,3 hkg kærne og 1,0 hkg halm mere 
end såning efter havre midt i september. 

Tabel 7. Udbytte af rug efter havre og kartofler. 

Forsøgsled a b c d e f l g 
hkg kærne pr. ha. 

Jyndevad ......... 1949 22.2 28.5 
I 

29.0 24.2 
I 

26.0 22.7 23.6 
- o ••• 00 •• 1950 19.1 21.2 22.0 22.5 23.7 19.1 18.8 
- •••• 00 •• 1951 22.0 22.8 

I 
23.8 22.2 

I 
27.2 18.2 17.2 

- ........ 1952 27.6 30.1 31.2 32.8 34.8 29.1 29.3 

Gennemsnit. ...... l 22.7 l 25.7 l 26.4 l 25.4 l 27.9 l 22.9 l 22.2 

Lundgaard ....... 
I 

1949 
II 

35.8 37.4 40.6 32.4 I 35.4 34.4 35.6 
- ....... 1950 19.5 20.s 22.2 22.1 24.1 24.7 23.8 
- ••• o ••• 

[ 

1951 27.5 30.0 33.0 28.2 30.7 31.8 31.9 
- ••• 0 0 •• 1952 34.9 38.1 41.5 37.6 39.7 32.4 33.8 
- ....... 1953 25.3 I 26.6 27.9 24.3 23.9 24.5 25.0 

Gennemsnit ....... I 28.5 I 30.& I 33.0 I 28.9 I 30.8 I 29.6 I 30.0 

Borris ........... 1949 33.9 40.4 I 44.0 
I 

29.8 I 33.5 39.7 I 41.0 
- ........ , .. 1950 35.4 37.5 38.8 

I 

35.6 37.4 35.0 35.8 
- •••• 00 ••••• 1951 3l.7 34.9 38.8 3l.4 33.0 31.6 32.2 
- ••••• 00 •••• 1952 31.5 35.1 40.7 33.6 35.2 35.1 34.5 
- ••• 0 ••• IO •• 1953 35.6 I 41.5 44.4 37.5 42.4 37.5 42.9 

Gennemsnit. ...... I 33.6 l 37.9 I 41.5 I 33.6 I 36.3 I 35.8 I 37.2 

Studsgaard ....... 1949 25.6 28.0 [ 29.9 29.6 29.0 

I 
28.7 25.1 

- . , ..... 1950 25.9 24.1 

I 

26.0 25.8 23.9 10.1 10.3 
- ....... 1951 19.8 22.2 22.1 23.9 23.5 

I 
23.0 22.2 

- ....... 1952 24.2 26.6 27.3 29.1 31.2 24.5 25.7 
- • 00 Ol •• 1953 25.8 [ 28.9 31.0 I 27.6 31.1 I 26.9 29.5 

Gennemsnit ....... I 24.2 ! 25.8 l 27.9 l 27.2 I 27.7 I 22.6 I 22.6 

Tylstrup ......... 1949 27.8 32.0 34.9 

I 

32.1 

I 
33.9 

I 
27.6 

I 
28.5 

- ......... 1950 20.0 21.7 25.3 21.5 23.0 24.1 25.1 
- ••• 00 •••• 1951 12.9 13.7 14.0 17.9 

I 

20.9 

I 

15.9 

I 

14.7 
- •• 0 •• 00 •• 1952 26.5 28.3 30.6 

I 
29.3 31.s 28.2 28.3 

- ••••• 00 •• 1953 27.1 27.8 30.4 28.8 30.9 30.5 29.5 
Gennemsnit. ...... l 22.9 I 24.7 l 27.0 I 25.9 l 28.0 l 25.8 l 25.2 

(fortsættes) 
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(fortsat) 

a b c d e -j f T g 
hkg halm pr. ha. 

Jyndevad ........ 1949 38.9 40.3 
t 

42.9 l 39.7 
t 

43.1 35.6 37.5 
1950 25.1 26.0 26.s I 33.4 33.9 28.8 25.3 - ........ 

I 
- ........ 1951 34.8 38.8 

t 

40.9 36.8 
t 

40.8 34.6 34.5 
- ........ 1952 46.5 48.1 49.5 55.8 59.6 47.3 47.7 

Gennemsnit. .. , ... I 36.3 I 38.2 I 39.9 I 41.4 I 44.4 I 36.6 I 36.3 
Lundgaard ....... 1949 

I 
46.3 49.0 51.5 42.6 52.1 - 46.0 

I 
44.8 

- ....... 1950 36.9 37.9 36.7 39.8 . 39.8 37.8 34.4 
- ....... 1951 36.8 40.4 43.1 42.9 43.2 44.3 45.6 
- o.···· . 1952 49.6 55.1 56.4 54.5 57.1 54.7 

t 

56.2 
- ....... 1953 43.9 45.3 49.3 I 44.5 44.9 I 45.1 44.6 

Gennemsnit. ...... I 42.7 45.5 I 47.4 I 44.8 I 47.4 I 45.6 I 45.1 
Borris ........... 1949 

II 
56.5 55.7 59.5 56.8 I 65.2 54.9 I 53.9 

i - .......... , 1950 51.3 54.7 53.9 58.7 60.5 55.2 53.4 
- ........... 195W 52.6 56.0 58.7 58.8 62.6 55.7 54.al 
- o •••••••••• 1952 48.4 54.2 53.8 53.8 56.1 53.6 53.0 
- ........... 1953 58.3 61.5 66.2 63.4 69.1 63.7 67.61 

Gennemsnit. ...... I 53.4 I 56.4 I 58.4 I 58.3 I 62,7 I 56.6 I 56.4 
Studsgaard ....... I .. 

W 

36.4 42.5 I 43.0 46.1 
.-

46.0 
41.11 

32.8 
- •••• 0 •• 1950 30.1 30.7 28.8 33.0 36.6 20.4 19.5 
- ....... 1951 23.1 26.4 27.7 27.3 29.1 24.6 23.5 
- ....... 1952 38.7 30.4 39.4 44.5 50.6 36.8 I 36.1 
- .0.0 ••• 1953 54.9 54.5 55.1 I 54.5 58.8 I 61.3 59.6 

Gennemsnit. ...... I -36.-6 -1-38.9 I 38.8 I 41.1 I 44.2 I 36.8 I 34.8 
Tylstrup ......... 1949 42.5 45.3 48.8 55.5 62.6 44.5 41.4 

- o·.· ..... 1950 29.3 30.6 33.0 38.2 41.7 31.6 27.9 
- ......... 1951 15.4 16.4 17.0 21.2 24.4 19.0 17.3 
- o. 0.0 •••• 1952 36.4 42.1 43.2 48.2 50.0 41.0 40.9 
- ......... 1953 40.9 44.5 47.6 I 49.9 53.5 51.8 45.8 

Gennemsnit. ...... I 32.9 I 35.8 I 37.9 I 42.6 I 46.4 I 37.6 I 34.7 I 

Summary. 

In Denmark winter rye is generally sown after spring cereals but by ex
perience it often gives a higher yield when sown after potatoes. As rye and 
potatoes take up rather a considerable part of the light sandy soit of Denmark's 
agricuItural arc as, it is of importance to have some of the problems attached 
to the sowing of rye after spring cereals or af ter potatoes solved. 

So during the years 1948 to 1953 some experiments were carried through at 
the research stations of Jyndevad, Lundgaard, Borris, Studsgaard and Tylstrup. 
Out of these research stations the Jyndevad, Lundgaard and Studsgaard stations 
are situated on light sandy soil with a subsoil of coarse sand, whereas Tylstrup 
has a subsoll of fine sand and a soll of light sand, and Borris a good sandy soll 
on a subsoil of clay. 

As spring cereals oats were used. In order to make it possibIe to conver tthe 
expected extra yield of rye after potatoes into the quantity of salpeter which 
might give the same extra yield, oats were sown in experiments, devided into 
3 parts, which were equally fertilized for oats and given 300, 400, and 500 kilos 
of nitrate of lime per hectare respectively for rye. 

31 
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As far as the potatoes were concerned, the possibilities of the difIerent sorts 
of manuring were considered, and the two preceding crops were then manured 
in the folIowing way (given in kilos per hectare) : 

Farmyard nitra!e super- 40 per cent 
manure oflime phospate potash 

Oats ................................. O 300 200 100 
Potatoes lifted around September 1st ... O 600 800 400 

» » » » September 1st to 
October 10th .... 30000 300 200 100 

According to this plan of manuring, all potatoes were given approximately 
the same quantities of phosphoric acid and potash, and the contents of ammonia 
in the farmyard manure corresponded more or less with the contents of nitrate of 
300 kilos ofnitrate oflime, whereas the oats were given 30 tons of farmyard manure 
less or a quantity of firtiIizers corresponding with that. 

For lifting around September 1st second-early potatoes were planted with 
a view to sowing of rye around September 10th. Whereas for lifting around 
October 10th both second-early and late potatoes were planted for sowing of 
rye around October 20th. . 

The rye was primarily manured as the oats. The yield was determined in 
both years, and the average yields of all experiments, obtained by the same 
manuring of rye and oals-and 30 tons of farmyard manure more for the 
potatoes - were the folIowing : 

Hectokilos per hectare 
grain straw 

rye. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.4 40.8 
oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.6 32.5 

drymatler 
middle-early potatoes . . . . . 67.0 
late » 88.8 

tubers 
314 
361 

When manured alike, rye and oats gave, on an average, nearly the same 
yield in grain, and the rye gave 25 per cent more straw than the oats. In the 
individual experiments the relation between rye and oats seemed to be heavily 
influenced by the crops preceding the oats and by diseases. 

By the same manuring, late potatoes for fodder and factory use gave a 
yield which was superior to that of second-early table potatoes by 24 per cent. 
The yield in dry malter of late potatoes was, on an average, 3.4 times as big
and for second-early table potatoes 2.6 times as big as the average yield in 
grain of rye or grain of oats. 

Rye after oats, manured by difIerent quantities of nitrate of lime, gave, on 
an aver age, the folIowing yields and extra yields in hectokilos per hectare: 

grain straw total 
300 kilos of nitrate of lime per hectare yield ................ 26.6 40.6 67.2 
400 » » » » » » » ex!ra yield ......... . 2.5 2.6 5.1 
500 » » » » » » » » » '.0.0 •••• • 4.6 4.2 8.8 
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The greatest yield was obtained af Borris where also the greatest extra yield 
was gained. 

After manuring by 300 kilos of nitrate of lime for rye, the folIowing extra 
yield for potatoes as preceding crops compared to oats as preceding crops was 
found: 

grain straw 

preceding crops, oats. Yield. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26.6 40.6 
» »potatoes manured by fertilizer. Extra yield . . . . . 1.8 5.2 
» » » » farmyard manure + 

ferfilizer. Extra yield . . . . . 3.8 8.9 

In this case Borris was found to have the lowest extra yield and it seemed 
to be irregularly increasing by decreasing yield. 

By dividing the total number of experiments-24 in all-into 5 groups 
according to increasing yield, the yield for 300 kilos of nitrate of lime for oats 
and the extra yield for addition al salpetre were found to be the folIowing. 

300 400 500 
kilos of nitrate of lime per hec!are 

Groups grain total grain Straw grain straw 
yield extra yield 

I ....... 17.8 23.4 1.6 1.8 2.3 3.4 
II ....... 22.9 35.7 1.8 1.6 3.3 1.4 
III. ..... 26.0 39.s 1.8 4.0 4.0 6.3 
IV ...... 29.2 48.2 3.2 2.2 6.5 3.5 
V ...•... 35.0 52.8 4.0 3.3 6.9 5.7 

The extra yield was increasing by increasing yield, and thus the low yields 
were to a higher exlent determined by lack of water than by lack of nitrogen. 

According to the same division into groups, the following extra yields for 
potatoes as preceding crops compared to oats as preceding crops to rye-and 
with the same manuring-were found: 

preceding crops, preceding crops, potatoes manured 
oats fertilizer fannyard manured+ 

Groups fertilizer 
grain straw grain straw grain straw 

I. ...... 17.8 23.4 3.8 6.6 9.1 15.4 
11 ....... 22.9 35.7 1.7 3.0 5.1 9.7 
III ...... 26.0 39.3 1.9 7.2 5.1 15 .• 
IV ...... 29.2 48.2 2.4 4.3 6.7 14.5 
V ....... 35.0 52.8 -;- 0.4 5.4 2.3 15.0 

This extra yield was-although a little irregularly-decreasing by incre
asing yield, and it was-compared to the extra yield obtained by additional 
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salpeter greater for straw than for grain. Thus !he grain percentage was lower 
in rye after potatoes than in rye after oats-on an average 40.7 and 38.5 respect
ively. 

The rye often wintered better after potatoes than after oats, and it started 
growing earlier in spring. 

From late sown rye nearly the same yield was obtained af ter second-early 
as after late potatoes. Compared to the yield obtained by sowing arter potatoes 
in the middle of September, sowing at the end of October gave 3.1 hectokilos of 
grain and 6.7 hectokilos of straw less, whereas sowing .at the end of October after 
potatoes gave 1.3 hectokilos of grain and 1.0 hectokilos of straw more than the 
sowing af ter oats in the middle of September. 


