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Indledning 

HORMONPRÆPARATERNES BETYDNING 

Danmark er et af de lande i verden, der gør mest brug af 
hormonpræparater til ukrudtsbekæmpelse. Det årlige forbrug af 
hormonpræparater er af en sådan størrelsesorden, at omkring 
to tredjedele af landets kornareal kan behandles. 

Når man i landbruget er gået stærkt ind for brugen af hormon
præparater, skyldes det disse midlers udprægede selektive egen
skaber. Ved rigtig og rettidig behandling tåles de relativt godt 
af kornarterne og af en del andre græsser, medens de effektivt 
dræber en række skadelige ukrudtsplanter. Medvirkende til den 
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udstrakte anvendelse er også det forhold, at de er lette at arbejde 
med og relativt ugiftige for mennesker og større dyr, således at de 
egner sig så udmærket til organiseret brug. 

DE BENYTTEDE FORBINDELSER 

Til ukrudtsbekæmpelse i landbrugsafgrøder anvendes der i øje
blikket overvejende to forbindelser, nemlig 4 klor-2 metylfenoxy
eddikesyre og 2,4-diklorfenoxyeddikesyre. Konstitutionsformlen 
for disse to hormonpræparater er følgende: 

C H 2 COOH (Na) 
O 

OCH. 
Cl 

4 klor-2 metylfenoxyeddikesyre 
(M-hormon eller 4K-2M) 

C H 2 COOH (N a) 
O OC] 
Cl 

2,4 diklorfenoxyeddikesyre 
(D-hormon eller 2,4-0) 

Af disse to stoffer har navnlig 4 klor-2 metylfenoxyeddikesyre 
fået stor betydning her i landet, men også 2,4-diklorfenoxy
eddikesyre anvendes i ret stor udstrækning. 

Forbindelserne forhandles som natrium- og kaliumsalte, eller 
som amin- og ammoniumsalte, undertiden også som esterforbin
delser, da forbindelserne som syrer er tungtopløselige. 

Foruden forannævnte har følgende to forbindelser været med 
i enkelte af de undersøgelser, der omtales i det følgende. 

C H 2 CH2 CH2COOH (Na) 
O 

OCH, 
Cl 

4 klor-2 metylfenoxysmørsyre 
(4K-2MB) 

Cl 
2,4-diklorfenoxyætylester 

(2,4-D ester) 
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I denne beretning vil der blive benyttet følgende forkortelser: 

4K-2M = natriumsalt af 4 klor-2 metylfenoxyeddikesyre 
4K-2MB = natriumsalt af 4 klor-2 metylfenoxysmørsyre 
2,4-D = natriumsalt af 2,4-diklorfenoxyeddikesyre 
2,4-D-ester = esterforbindelse af 2,4-diklorfenoxyeddikesyre. 

Esterforbindelser er ofte mere virksomme overfor ukrudtet end 
de forannævnte salte, men da de i reglen er mindre selektive, og 
da de tillige har den uheldige egenskab at kunne frembringe 
skade på naboafgrøder ved fordampning har man hidtil frarådet 
anvendelse af disse forbindelser. 

Det skal dog tilføjes, at esterforbindelserne af de højere alko
holer er mindre flygtige end esterforbindelserne af de lavere alko
holer. 

En ny type af hormonpræparater er smørsyreforbindelsen, hvis 
konstitutionsformel er anført foran. Fra engelsk side hævdes det, 
at dette stof ikke har hormonvirkning på planterne, men at 
visse plantearter igennem en enzymatisk proces kan omdanne 
det til virksom forbindelse. Stoffet, der endnu kun er prøvet i 
mindre omfang under danske forhold, synes at være skånsomt 
over for visse græsmarksbælgplanter. 

HORMONPRÆPARATERNES VIRKNING 

PÅ PLANTERNE 

Man var tidligere af den opfattelse, at enkimbladede planter var 
modstandsdygtige over for hormonpræparaterne, medens tokim
bladede var følsomme. Undersøgelser og erfaringer har imidlertid 
vist, at denne inddeling kun delvis er rigtig. En del enkimbladede 
planter er således ret ømfindtlige over for behandlingen (kepaløg 
og en del andre løgvækster ), medens en række tokimbladede 
planter er særdeles modstandsdygtige (ærenpris. gul okseøje, 
burre snerre m.fl.). 

En række enkimbladede planter og herunder de for landbruget 
vigtige kulturformer : korn og ,fodergræsser , hører til gruppen 
af modstandsdygtige planter. Undersøgelser og forsøg viser imid
lertid, at også korn og fodergræsser kan skades af hormon
præparater. Iblandt de faktorer, der især spiller en rolle, kan 
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nævnes: behandlingstidspunkt, dosering, præparattype, vej rfor
hold, vækstforhold m.m. 

Formålet med de undersøgelser, der omtales i denne beretning 
er at belyse nogle vigtige faktorers indflydelse på virkningen af 
hormonpræparater på de fire kornarter: hvede, rug, byg og 
havre. 

Litteraturoversigt 
Virkningen af hormonpræparater på kornarterne har været gen
stand for undersøgelser ved institutioner, landøkonomiske for
eninger og enkeltpersoner i ind- og udland. 

Axel Pedersen og medarbejdere udførte (1947-48) omfattende 
undersøgelser og iagttagelser over virkningen på byg og havre. 
Dette arbejde blev fortsat med påvisning af sammenhæng mellem 
kornets udviklingsstadium og forekomst af abnormiteter ved be
handling med varierende doser af hormonpræparater. S. Ander
sen og J. Hermansen (19'50') og Andersen (1954). S. Andersen 
har søgt at finde sammenhæng imellem frugtstandens udvikling 
og antallet af blade på hovedstænglen (1952) og endvidere virk
ningen på forskellige sorter og virkningen af forskellige såmæng
der m.m. (1955). 

Landbo- og husmandsforeningernes kemikalieudvalg og kon
sulenter har igennem årene udført op imod et tusind forsøg til 
belysning af hormonpræparaternes betydning til ukrudtsbekæm
pelse i byg og havre. Dette omfattende og værdifulde materiale er 
offentliggjort bl. a. i: Beretning om fællesforsøg i landbo- og hus
mandsforeningerne (1948-57). 

Ved Statens Ukrudtsforsøg har man i samarbejde med statens 
forsøgsstationer haft forsøg og undersøgelser løbende over hor
monpræparaternes virkning bl. a. på kornarterne, siden disse 
midlers fremkomst i 19'46. En tidlig beskrivelse af deformiteter 
m. m. blev givet allerede i januar W47, L. Edelberg og S. Thorup. 
Hormonpræparaternes anatomiske og fysiologiske virkninger er 
nærmere beskrevet i bogen: Hormonpræparaterne i Land- og 
Havebrugets Tjeneste, H. Ingv. Petersen og Sv. Dalbro (1948). De 
to forbindelsers virkning på høstudbyttet af byg og havre, ved 
behandling såvel om foråret som om efteråret, er offentliggjort i 
434. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 
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H. Ingv. Petersen (1950). Virkning på kornarterne er endvidere 
beskrevet i bogen: Ukrudt og Ukrudtsbekæmpelse af Henry Frede
riksen, P. Grønived og H. Ingv. Petersen (1950). Hormonpræpa
raternes skadevirkning i forbindelse med lav temperatur er be
skrevet af H. Ingv. Petersen og Karen Ravn (1953). 

Nogle af de første undersøgelser, der blev udført i Europa ved
rørende hormonpræparaternes virkning på korn er foretaget i 
Frankrig af Jean Lhosie og Lucienne Ravault (1946) over virk
ningen af 2,4-D på hvede. Senere har mange forskere beskæf
tiget sig med virkningen af begge hormontyper på kornarter og 
på kornsorter, Friesen (1949), Klingmann (1947), Slaats og 
Styrkers (19'51). 

Hagsand (1954) fandt, at 4K-2M var mindre skadelig for hvede 
end 2,4-D. Strådeformiteter på hvede forekom især ved behand
ling om efteråret, aksdeformiteter ved behandling om foråret. 
Fælles for vårhvede, byg og havre var, at deformiteter i strået 
fandtes ved tidlig behandling, medens deformiteter i aks og toppe 
fandtes ved sprøjtning på lidt senere tidspunkt. 

Interessant er Rademachers (1956) undersøgelser af, at 2,4-D 
er noget mere skadelig for havre end 4K-2M, særlig efter frost. 
Udbyttet kan gå ned uden at synlige deformiteter fremkommer. 
Virkningen af 2,4-D er regionalt meget forskelligt. Forbindelsen 
er mest skadelig i tempererede og kolde områder, Nordtyskland 
og Skandinavien. Skadevirkningen aftager mere og mere jo læn
gere man kommer imod syd, Sydtyskland og Italien. 

O. Smith (1954) har undersøgt temperaturens og luftfugtig
hedens indflydelse på hormon præparaternes virkning, og fandt 
at disse ved lav temperatur og tør luft gav mindre virkning end 
ved høj temperatur og fugtig luft. 

En af de nyere opdagelser inden for hormonpræparater er 
gj ort af R. L. Wain (1955), idet han ved fremstilling af et nyt 
præparat har erstattet eddikesyregruppen i 4K-2M og 2,4-D med 
smørsyre. Det vil af resultaterne i denne beretning fremgå, at 
4K-2MB gennemgående er mere skånsom over for vårsæd end 
4K-2M og 2,4-D. 

Anvendelse af radioaktive isotoper har skabt nye muligheder 
for undersøgelser over ukrudtsbekæmpelsesmidlernes transloka
tion i planter. 
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A. S. Cratts (1956) har offentliggjort sine undersøgelser og for
søg med ukrudtsbekæmpelsesmidlers translokation i planter ved 
hjælp af isotopen C14. Den af Crafts angivne teknik har dannet 
grundlag for de undersøgelser, jeg har iværksat med samme 
isotop. 

Esterforbindelse er mere skadelig end amin- og natriumsalt, 
hviLket er undersøgt af Allen (1952). Dosis af 4K-2M og 2,4-D 
til praktisk brug i de forskellige kornarter er undersøgt og an
givet af mange forfattere. Zonderwijk (1954), Stummeyer og Ranf 
(1954). Virkning på hvedens kvalitet er undersøgt af Bure (1951), 
på havre af Waterson (1954) og på byg af Elliott (1954). Hormon
præparater påvirker også strået, M æshtakoD m. fl. (19'54). 2,4-D 
kan forøge stråstyrken, men overdosis forårsager ofte lejesæd, 
Bochman (1954). 

Sammenligning mellem udbyttet og antallet af deformiteter er 
foretaget bl.a. af Fryer (1954), Elliott (1954) og Longehamp 
(1951). Det har imidlertid vist sig vanskeligt at finde en sådan 
sammenhæng. 

Undersøgelser over virkningen af 2,4-D på hvedens indhold af 
protein er undersøgt af flere forskere, Eriksen, Seedly og Klages 
1948, Shaw, Willard (1 \)48 og 1949). Bode, Shaw og Willard har 
undersøgt virkningen af 2,4-D på hvedens melkvalitet og bage
evne (19)50). Ved undersøgelser over virkningen af 2,4-D på 
hvede, havre og byg fandt Shaw, Willw'd og Bernard (1955), at 
en behandling i disse kornarters mest følsomme periode gav an
ledning til udbyttenedgang, medens proteinindholdet steg, 

Forsøgsmetodik 
Virkningen på kornarternes spiring og morfologi har til stadig
hed været genstand for undersøgelser ved Statens Ukrudtsforsøg, 
Lystoftegaard, Skovlunde. Undersøgelserne er udført dels i labora
toriet, dels i små parcelforsøg i marken og dels i mere omfattende 
udbytteforsøg. 

Laboratorieforsøgene har omfattet hormon præparaternes virk
ning på spiringen, især hos byg. En række af disse undersøgelser 
er offentliggjort i 441. beretning fra Slatens Forsøgsvirksomhed 
i Plantekultur af Søren Thorup. Undersøgelserne har omfattet 
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SpIrIng på spireapparat eller i petriskåle, efter at kærnerne var 
udblødt i een time i forskellige koncentrationer af hormonpræpa
rater. Laboratorieundersøgelserne har endvidere omfattet varig
heden af hormonpræparaternes virkning i jorden, nedbrydnings
hastigheden og dennes indflydelse på spiringen og på spirernes 
udvikling m.m. 

Forsøg i små parceller har haft til formål, at undersøge hor
monpræparaternes virkning på kornarternes spiring i marken, 
samt virkningen på kornarternes morfologiske forhold m. m. 

Parcelstørrelsen har i reglen været 10 m2 , og der er i vækst
perioden behandlet fra 6-10 gange, hvoraf første sprøjtning er 
foretaget før kornets fremspiring. 

I alle fire kornarter er der anvendt 1, 4 og 16 kg virksomt stof 
pr. ha af forbindelserne 4K-2M og 2,4-D, i vårsæd er der tillige be
nyttet forbindelsen 4K-2MB i mængderne 1,7, 7 og 28 kg virk
somt stof pr. ha. Sprøjtningen er foretaget med rygsprøjte, og der 
er anvendt 500 liter vædske pr. ha. 

I de parceller, der er behandlet før fremspiring, er der fore
taget optælling af fremspirede planter, og i vækstperioden er 
der givet karakterer for vækst og lejesæd. Endvidere er der fore
taget optælling af abnormiteter i såvel de behandlede som i de 
ubehandlede forsøgsled. Parcellerne er høstet hver for sig, og der 
er foretaget spiringsbestemmelse og bestemmelse af litervægt. I 
en del af forsøgsleddene er tillige udført analyse af kvælstofind
holdet i den høstede kærne. 

Udbytteforsøgene er udført som rækkeforsøg med 40-50 m 2 

store parceller og 4~6 fællesparceller. Forsøgene er anlagt i 
vårsæd på forskellige jordtyper, behandlet på forskellige tids
punkter, og med varierede doser af 4K-2M og 2,4-D. 

Sprøjtningen er foretaget med rygsprøjte, og der er anvendt 
500 liter vædske pr. ha. I vækstperioden er foretaget bestemmelse 
af ukrudtsmængden, samt optælling af deformerede aks og toppe, 
og i de tilfælde, hvor der har været tale om lejesæd, er der givet 
karakterer for denne. Der er udført udbyttebestemmelse samt 
foretaget bestemmelse af den høstede kærnes litervægt og spi
ringsprocent. 
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Laboratorieforsøg 
VIRKNING AF FORSKELLIGE TYPER AF HORMON

PRÆPARATER PÅ SPIRING HOS BYG 

Som eksempel på forskellige hormontypers virkning på SPIrIn

gen hos byg og på bygspirernes udvikling anføres resultater af 
laboratorieforsøg i tabel 1. Bygkærner blev udblødt i 1 time i de 
anførte koncentrationer af hormonpræparater. Kærnerne blev 
derefter tørret og lagt til spiring i petriskåle på filtrerpapir vædet 
med rent vand. 

Tabel 1. Forskellige hormonpræparaters virkning på spiringen hos byg 
og bygspirernes udvikling efter 5 døgn 

Gennemsnit af 2 forsøg 

pet. spiring efter behandling med 
4K-2M 2,4-D 2,4-D ester* 

Ubehandlet .................. 95 95 95 
0.05 pet. virksomt stof ......... 91 91 49 
0.10 » » » ........ . 87 89 8 
0.20 » » » ......... 72 81 O 

Vægt pr. 100 spirer i gram 
Ubehandlet. ................. 7.42 7.42 7.42 
0.05 pet. virksomt stof ......... 4.79 4.31 2.27 

0.10 » )} » ... ' ..... 3.63 3.34 1.S1 

0.20 » )} » ......... 2.11 2.58 O 

* butylglykolester 

Natriumsaltene af 4K-2M og af 2,4-0> har haft omtrent ens virk
ning på spiring og på vægt af spirerne, medens 2,4-D ester har 
tydelig stærkere virkning på såvel spireprocent som på spirernes 
udvikling. 

Trods esterpræparaternes større virkning har man, som tid
ligere omtalt. hidtil frarådet brugen af disse midler i praksis. 
Dette skyldes først og fremmest midlernes flygtighed. 

I tabel 2 anføres resultater af forsøg til undersøgelse af ester
præparaternes fordampning i sammenligning med natrium
saltene. Forsøgene blev udført på den måde. at bygkærner blev 
lagt til spiring i petriskåle. Midt i hver petriskål blev anbragt en 
lille glasskål med 1 cms af det pågældende præparat, se figur 1. 
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Fig. 1. Dampvirkning af ester- og natriumforbindelser af 4K-2M og 2,4-D. 
Evaporation effect ol ester and sodium compounds ol MCPA and DCl'A. 
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Tabel 2. Hormonpræparaternes tilbøjelighed til fordampning 

~-_ .. 

Ubehandlet. .............. 
4K-2M, Na ............... 
4K-2M, butylglykolester .... 
2,4-D, Na ............... 
2,4-D ætylester ............ 

pet. spiring 
af byg 

2 døgn 
(spireha- 5-6 døgn 
stighed) 

70 95 
40 63 
36 46 
65 92 
27 72 

Vægt af spirer 
efter 

5 døgn 
byg vikke 

g g 

5.30 2.25 
3.68 Lu 
2.94 0.90 
5.51 2.07 
3.29 O 

Det ses, at esterpræparaterne har et betydelig større damptryk 
end natriumsaltene, hvilket tydeligt fremgår af virkningen på 
vægten af spirerne af byg og vikke. Af denne grund har man kun 
i mindre omfang arbejdet med esterpræparaterne i udbytte
forsøg. 

FORSØG MED MERE ELLER MINDRE HÅRDT V AND 

Ved sprøjtning af kornmarkerne i praksis kommer man ud for 
brugen af vand af forskellig hårdhed, alt efter om man tager 
vandet fra brønd, vandledning eller fra mergel- og tørvegrave. 
Da hårdheden af vandet kunne tænkes at have betydning også 
for kulturplanternes reaktion, er der udført forsøg med de i 
tabel 3 anførte vandtyper. 

Tabel 3. Indflydelse af vandets hårdhed på virkningen af hormon
præparater. Gennemsnit af 5 forsøg 

Vandtype 

Destilleret vand ................. 
Vand fra mergelgrav ............. 
Vandværksvand ................. 

do. mættet med CaCOa 

Destilleret vand ................. 
Vand fra mergelgrav ............. 
Vandværksvand ................ 

do. mættet med CaCO. 

Vægt i gram af 100 bygspirer efter 
Vandets udblødning i 1 time i 4 vandtyper , 

hård- indeholdende pet. virksomt stof af 
hedsgrad 4K-2M 

O 0.05 0.1 0.2 

O 6.69 2.67 2.02 1.51 
3.0 5.93 2.59 1.92 1.41 

16 .• 6.13 2.81 2.00 1.56 

18.5 6.04 2.84 2.11 1.62 

Forholdstal 
O 100 40 30 23 
3.0 100 44 32 24 

16.5 100 46 33 25 
18.5 100 47 35 27 
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Fig. 2 og 3. Bygspirers udvikling 5 dage efter såning i jord opbevaret 8 uger efter behandling med 4K-2M og 2,4-D. 
Development ot barley sprouts 5 days atter sowing in soil kept for 8 weeks uf ter treatment with MCPA and DCPA. 



Ved anvendelse af helt blødt vand, d. v. s. destilleret vand, er der 
antydning af større effekt af 4K-2M end ved brugen af meget hårdt 
vand, d.v.s. vand med en hårdhedsgrad på 18,5. Forskellen i virk
ning er imidlertid kun 3-4 pet., og forskelle af denne størrelses
orden vil man ikke kunne registrere ved behandling i praksis. 

V ARIGHEDEN AF HORMONPRÆPARATERNES 

VIRKNING I JORDEN 

Da hormonpræparater er stærkt spirehæmmende, er det for bru
gen af disse midler til sprøjtning i korn og andre afgrøder aldeles 
afgørende, at virkningen i jorden forsvinder fuldstændig og 
inden for relativ kort tid. 

Med det formål at undersøge, hvorlænge hormonpræparaterne 
bevarer virkningen i jord med forskellig reaktion, blev to jord
partier, lermuld med pH henholdsvis 7,2 og 4,9, behandlet med 
4K-2M og 2,4-D i en mængde svarende til 100 kg virksomt 
stof pr. ha indblandet i 10 cm dybde (0.004 pet). Jordpartierne 
blev holdt passende fugtige og porøse og opbevaret ved ca. 20° C. 
Såning af byg og vikke fandt sted 13 gange med een uges mel
lemrum. 

I figur 2 og 3 ses bygspirernes udvikling 5 dage efter såning i 
jord opbevaret i 8 uger efter behandling med henholdsvis 
4K-2M og 2,4-0. 

I tabel 4 er anført vægt i gram af 100 bygspirer 5 dage efter 
såning i jord, der havde været opbevaret il, 2, 4 og 8 uger efter 
behandling med hormonpræparater. 

Tabel 4. Varighed af 4K-2M og 2,4-D i kalkrig og kalkfattig jord 

Antal uger efter behandling: 2 4 8 

Vægt i g af 100 bygspirer 5 dage efter såning 

Lermuldet jord pH: 7.2 4.9 7.2 4.9 7.2 4.9 7.2 4.9 

Ubehandlet ............... 6.03 5.54 6.84 7.09 6.69 6.31 5.58 6.27 

4K-2M, 100 kg virksomt 
stof/ha ................. 2.23 1.25 6.02 1.06 4.72 l.S9 5.75 5.16 

2,4-D, 100 kg do. 1.45 1.19 4.08 3.22 4.98 6.78 6.24 6.45 
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Fig. 4. Byg, sået i stedliseret jord 15 dage efter behandling med 4K-2M. Fra 
venstre: Behandlet med 0,01 pct. 4K-2M, uden tilsætning af 4K-2M, tilsat 

4K-2M og bakt. l, tilsat 4K-2M og bakt. 2. 
Barley sown in sterilized soU 15 davs atter treatment with MCPA. From 
left: Sterilized soi! treated with 0,01 pct. MCPA; sterilized soil without 
addition of MCPA; sterilized soil with MCPA and microbe 1 added to it; 

sterilized soil + MCPA + microbe 2. 

Det fremgår, at den spirehæmmende virkning af hormonpræpa
raterne over for byg først er forsvundet efter 4--8 ugers forløb, 
og at spirehæmningen især af 4K-2M er stærkere i sur end i 
alkalisk jord. Ved benyttelse af mere følsomme planter kan hor
monpræparaternes spirehæmmende virkning følges i noget læn
gere tid. 

Fig. 5. Byg, sået i steriliseret jord 15 dage efter behandling med 2,4-D. Fra 
venstre: Behandlet med 0,01 pet. 2,4-D, uden tilsætning af 2,4-D, tilsat 2,4-D 
og bakt. 1, tilsat 2,4-D og bakt 2. Bemærk: Bakterie 2 er i stand til at ned-

bryde begge forbindelser. 
Barley sown in sterilized soil 15 dags af ter treatment with DCPA. From 
left: Sterilized soil treated with 0.01 pct. DCPA; sterilized soi! without 
addition of DCPA; sterilized soi! with DCPA and microbe 1 added to it; 
sterilized soil + DCPA + microbe 2. Note. Microbe 2 is capable of decom-

posing bofh compounds. 

I autoklaveret jord bevares virkningen af 4K-2M og 2,4-D, men 
nedbrydes i ikke autoklaveret jord samt i autoklaveret jord tilsat 
visse bakteriestammer. Disse bakterier opformeres i jord, der 

210 



gentagne gange er behandlet med de pågældende forbindelser. 
Hormonpræparaternes omsætning i jorden skyldes således mikro
biologisk nedbrydning, figur 4 og 5. Gentagne behandlinger af 
samme jord medfører, at nedbrydningstiden forkortes. Der er så
ledes ingen fare for, at den omfattende anvendelse af hormon
præparater i praksis skal medføre nogen fare for planteavlen, 
se iøvrigt H. L. Jensen og H. Ingvard Petersen »Decomposition of 
horrnone herbicides by bacteria«. Acta AgricuIturæ Scandinavica 
11 :3, 1952. 

Markforsøg 
Forsøgene i marken har dels omfattet etårige forsøg i små par
celler og dels flerårige udbytteforsøg. 

Forsøgene i små parceller er udført ved Statens Ukrudtsfor
søg på Lystoftegaard i Skovlunde i vintersæd og i vårsæd i vækst
sæsonen 1955-56. I tilslutning til disse forsøg er der foretaget 
observationer over vejrforholdene. 

VEJRFORHOLD 

Målingerne, der har omfattet luftfugtighed, nedbør, solskinstimer 
og temperatur i 1955-56, er vist i figur 6. Temperatur og luft
fugtighed er konstateret på Lystoftegaard i en højde af 2 meter 
over jordoverfladen. Nedbørsmængden er ligeledes målt ved Lys
toftegaard. Dette gælder dog ikke nedbøren i månederne december, 
januar, februar og marts. Nedbørsmængden i denne periode samt 
antallet af solskinstimer er anført på grundlag af målinger, der er 
foretaget ved den kgl. veterinær- og landbohøjskole. 

I forbindelse med sprøjtningens virkning spiller især tempe
ratur og nedbør en overordentlig stor rolle. Det er således en al
mindelig erfaring, at nedbør inden for et døgn nedsætter virknin
gen på ukrudtsplanterne i marken. Behandlingen, der er udført 
den 11. maj, giver imidlertid eksempel på, at vårsæd kan på
virkes stærkt, selvom der falder nedbør samme dag. Den 11. maj 
faldt der således 6 millimeter regn efter behandlingen, men trods 
dette er der i henhold til tallene i tabel 13 konstateret et stort an~ 
tal deformiteter, især i byg, som følge af behandlingen den på
gældende dag. 
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Fig. 6. Vejrforholdene i perioden fra d. l/IO 1955 til d. 1/8 1956. 

Weather conditions during the period from 1st Oet., 1955, to 1st Aug., 1956 
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Den ringe nedbørsmængde i maj måned prægede afgrøderne 
ved behandlingen den 23. maj og især ved behandlingen den 6. 
juni. Den 8. juni faldt der imidlertid 21 millimeter regn, og af
grøderne rettede sig meget i løbet af kort tid. Afgrøderne havde 
gunstige vejrforhold i den øvrige del af vækstperioden. 

Behandlingstidspunktet synes at spille en langt større rolle for 
fremkomst af deformiteter end nedbør, luftfugtighed og tempera
turforhold. 

Inden for den følsomme periode er der dog ingen tvivl om, at 
især ekstreme vejrforhold har stor indflydelse på kornarternes 
modstandsevne over for hormonpræparaternes virkning. Det vil 
af figur 6 fremgå, at temperaturen før og lige efter behandlingen 
den 20. december var særlig lav i korte perioder, og endvidere at 
det var streng frost i slutningen af januar, en stor del af februar 
samt nogle dage i begyndelsen af marts. Af oversigten side 214 vil 
det fremgå, at vintersædens vækst har været standset i hele 
denne periode. Længden af den periode, i hvilken vintersæden er 
følsom over for hormonpræparater, er således afhængig af tem
peraturforholdene. 

Vintersæden har omkring sprøjtetidspunktet den 28. marts 
været ude for stærkt svingende temperaturer med nattefrost og 
med indtil 8 o varme om dagen. Dette medførte, at navnlig hveden 
tog stærk skade af behandlingen. 

FORSØG I SMÅ PARCELLER 

Vintersæd 

Forsøgene, der var anlagt på Lystoftegaard i Skovlunde, er gen
nemført i hvede (Baneo) og i rug (Kongsrug II) efter følgende 
plan: 

a. Ubehandlet. 
b. 1 kg virksomt 
e. 4 kg » 
d.16 kg » 

stof pr. ha. 
» » 

» » 

Den i praksis anvendte dosis af de to forbindelser er i alminde
lighed 1-2 kg virksomt stof pr. ha. Når der også er anvendt 
væsentligt større doser ved disse undersøgelser, er grunden den, 
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at man gerne ønskede at få stoffernes virkning på vintersæden 
tydeligt frem. 

Følgende oversigt angiver sprøjtetidspunkter, vejrforhold, jor
dens tilstand samt hvedens og rugen s udvikling ved behand
lingen. 

HVEDE OG RUG 
Oversigt over sprøjtetidspunkter, vejrforhold, afgrødens udvikling m.m. 

Dato for Vejrforhold Temperatur Jord- Bemærkninger vedrørende afgrø-
sprøjtning Co tilstand dens udvikling ved sprøjtning m.m. 

8/10-55 let skyet 10 meget hveden og rugen begyndt at spire, 
fugtig men endnu ikke kommet op. 

25/10-55 let skyet 8 fugtig hveden og rugen har 2 blade, det 
3. blad skimtes enkelte steder. 

12/11-55 tåget 5 meget hveden har 3, rugen 3-4 blade, og 
fugtig rugen begyndt at buske sig. 

20/12-55 overskyet, -:-2 frossen hveden har busket sig lidt og har 
let frosttåge 4-5 blade, rugen har 5-6 blade. 

Rimfrost på bladene og imellem 
planterne ligger et fint lag sne. 

"/1 -56 overskyet -:-1 frossen hveden og rugen er ikke vokset si-
den den 20/12• 

2S/3 -56 sol 1-3 frossen det har i de sidste dage frosset fra 1 
ved at tø til 3° C om natten. Solen har tøet 

jorden om dagen. Hveden har fået 
en rødbrun farve og mange blad· 
spidser er svedne af frosten. Rugen 
er grøn, mange bladspidser er dog 
svedne af frosten. 

13/4 -56 overskyet 6 fugtig hveden har igen fået grøn farve og 
skuddene har strakt sig lidt. Rugens 
vækst begyndt, de nye skud 1-2 cm 
lange. Vejret har siden den 28/3 væ-
ret koldt. N aUefrost af og til. 

23/5 -56 sol 18 tør hvedeplanter har 4-6 skud og de 
skorpe enkelte skud har 4--5 grønne blade. 

Hveden 15-20 cm høj. Rugen 35-40 
cm høj 

14/6 -56 sol 18 fugtig hveden ca. 55 cm høj, rugen be-
gyndt at blomstre. De første støv-
dragere ses uden på akset. 

9/7 -56 sol 23 tør hveden og rugen afblomstret. 
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Virkning på hvedens og rugen s spiring 

Hveden og rugen blev sået den 1. oktober 1955, og første sprøjt
ning blev, som det fremgår af oversigten, foretaget den 8. ok
tober, da hveden og rugen var begyndt at spire, men endnu ikke 
kommet op. 

Virkningen på fremspiringen blev konstateret ved optælling 
af antallet af skud pr. løbende meter række den 2. maj 1956. 

Tabel 5. Virkning af 4K-2M og 2,4-D ved behandling af hvede og rug 
før fremspiring i marken 

Antal skud pr. løbende meler række 
hvede rug 

4K-2M 2,4-D 4K-2M 2,4-D 

Ubehandlet. .................. 119 111 153 162 
1 kg virksomt stof pr. ha ...... 136 124 125 136 
4 kg » » » 103 61 123 139 

16 kg » » » ...... 47 36 82 84 

Forholdstal 
Ubehandlet. .................. 100 100 100 100 

1 kg virksomt slof pr. ha ...... 114 112 82 84 
4 kg » » » 87 55 80 86 

16 kg » » » .... '. 39 32 54 52 

Det fremgår af tabel 5, at behandlingen med de to hormontyper 
før afgrødernes fremspiring tydeligt har nedsat antallet af skud, 
noget mere i hvede end i rug. I hvede har behandlingen med 
2,4-D virket lidt stærkere end behandling med 4K-2M. 

Den 2. maj er der i hvede tillige foretaget optælling af antal 
skud pr. løbende meter række efter de behandlinger, der var ud
ført inden dette tidspunkt. Resultaterne er anført i tabel 6. 
Det fremgår, at behandling med 4K-2M og 2,4-D har haft en 
tydelig hæmmende virkning på skududviklingen hos hvede. 
Denne har været næsten ens for de to hormontyper og stærkt 
stigende med stigende dosering. Den skudhæmmende virkning 
er størst ved den tidlige sprøjtning og aftager jævnt indtil den 
13. april, hvor selv store doser ikke længere påvirker skududvik
lingen. Hvedens skuddannelse er på dette tidspunkt omtrent 
afsluttet. 

215 



Tabel 6. Virkningen på antallet af skud på hvede ved behandling 
med 4K-2M og 2,4-D 

Sprøjtetider : 25/10 12/11 20/12 9/1 '8/S 13/4 
antal blade m. m. 

Hvedens udvikling: 2 3 4-5 4-5 4-5 vækst 
begyndt 

Behandling 

4K-2M 
Ubehandlet. .............. 135 138 145 132 138 135 
1 kg virksomt stof pr. ha .. 117 143 127 114 124 123 
4 k!; » » 85 95 96 98 111 131 

16 kg )} )} 41 49 67 71 112 129 

2,4-D 
Ubehandlet ............... 138 140 139 128 144 134 

1 kg virksomt stof pr. ha .. 111 131 124 101 128 122 
4 kg )} » 70 84 98 91 107 127 

16 kg » » 53 61 63 72 126 130 

Virkning på hvedens og rugens strålængde 

Målinger af strålængden blev i hveden foretaget den 25. juli og 
i rugen den 22. juni. De to kornarter var ved de pågældende tids
punkter fuldt gennemskredet. Resultatet af målingerne fremgår 
af tabel 7 og 8. 

HVEDE 

Det fremgår af målingerne, at både hormontype og hormon
mængde spiller en rolle for hvedens strålængde. Behandling med 
4K-2M i mængderne 1, 4 og 16 kg virksomt stof pr. ha har i gen
nemsnit af samtlige sprøjtetider medført en reduktion i strå
længden på henholdsvis 2, 5 og 13 pct., medens de samme doser 
af 2,4-D har nedsat strålængden med 6, 13 og 19 pet. Også tids
punktet for behandlingen har haft indflydelse på strålængden. 
Som det ses har især behandlingen den 28. marts medført en stor 
reduktion. Hveden har i henhold til oversigten side 214 haft en 
svag periode netop på dette tidspunkt. Jorden var en tid frossen, 
og hveden havde en rødbrun farve og var i det stadie, da den 
netop skulle begynde at gro efter vinteren. 
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Tabel 7. Hvede. Virkning af 4K-2M og 2,4-D på strålængden 

Slrålængde i cm den 25/7. Gns. af 10 målinger 

Sprøjtetider : 8/10 25/10 12/ 11 2°/12 9/1 28/3 13/4 23/5 14/6 "/7 Gns. 

antal blade m. m. 

Hvedens udvikling: o 2 3 

Behandling 

---_ .. _-----

4K-2M 

Ubehandlet. . . . . . .. 104 103 
1 kg v. st/ha ..... 102 102 
4» »}) 98 97 

16» »». . . .. 96 83 

97 98 101 103 105 100 
97 104 101 97 99 96 
94 102 101 87 94 96 
84 94 92 68 88 88 

Forholdstal 

98 101 104 
92 101 99 
82 103 95 
79 101 87 

Ubehandlet. ....... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1 kg v. st/ha . . . .. 98 99 100 106 100 94 94 96 94 100 98 
4» »» 94 94 97 104 100 84 90 96 84 102 95 

16» »». . . .. 92 81 87 96 91 66 84 88 81 100 87 

2,4--D 

Ubehandlet. . . . . . .. 83 
l kg v. st/ha . . . .. 87 
4» »» 84 

16}) »». . . .. 84 

Ubehandlet. . . . . . .. 100 
1 kg v. st/ha ..... 105 
4» »» 101 

16» »». . . .. 101 

RUG 

85 
87 
81 
79 

85 97 93 97 103 
78 89 86 72 88 
77 76 82 60 78 
68 74 69 53 67 

Forholdstal 

99 
96 
94 
84 

98 100 
96 98 
90 96 
78 98 

94 
88 
82 
75 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
102 92 92 92 74 85 97 98 98 94 
95 ~11 78 88 62 76 
93 80 76 74 55 65 

95 
85 

92 96 
80 98 

87 
81 

Rugens strå længde synes at blive påvirket omtrent ens af de to 
forbindelser. Sprøjtetidspunktet den 28. marts, ved hvilken hve
dens strålængde blev stærkt nedsat, har ikke haft samme tyde
lige virkning på rugens, men rugen var også på dette tidspunkt 
længere fremme i vækst og heller ikke så stærkt påvirket af vejr
forholdene. 
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Tabel 8. Rug. Virkning af 4K-2M og 2,4-D på strålængden 

Strålængde i cm den "/6. Gns. af" 20 målinger 

Sprøjtetider : "/10 25/10 12/n 2°/12 9/1 28/3 13/4 23/5 14/6 Gns. 

antal blade ru. m. 
.... ~ 
o:: 

Rugens udvikling: O 2-3 3-4 5-6 5-6 5-6 .; ~b 
]~ 

o~E? .: '" Behandling .q<,.<: >-8 
æ~ .;, 8 ""o <J)~ 
... ..Q t':><.> ..Q..Q 

4K-2M 

Ubehandlet. ............ 108 119 130 130 131 133 130 131 132 127 
1 kg v.st/ha .. o o ••••••• 110 116 133 125 124 131 128 128 130 125 
4 » » » o •••••••••• 102 100 125 117 120 126 126 118 132 118 

16 " » » •.•.•• o 000 o 96 71 99 103 102 111 102 99 117 100 

Forholdstal 

Ubehandlet. ... o • o • o o ••• 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1 kg v.st/ha .... o o ••••• 102 97 102 96 95 98 98 98 98 98 
4 » » » • 0.0 ........ 94 84 96 90 92 95 97 90 100 93 

16 » »» ........... 89 60 76 79 78 83 78 76 89 79 

2,4-D 

Ubehandlet. ............ 116 122 134 132 124 135 131 132 131 129 
1 kg v.st/ha ...... o o ••• 117 122 134 125 122 130 127 128 129 126 
4 » » » ••••••• 0'0. 120 111 123 116 112 127 129 118 126 120 

16 }) » » •••••• 0.0 •• 77 89 109 111 99 104 105 98 117 101 

Forholdstal 

Ubehandlet. . o • o • o o ••••• 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1 kg v.sl/ha ........... 101 100 100 95 98 96 97 97 98 98 
4 » » » ...... " ... 103 91 92 88 90 94 98 89 96 93 

16 » » » •• 0.0 •••••• 66 73 81 84 80 77 80 74 89 78 

Aks- og strådeformiteter 

Hormonpræparaterne fremkalder på alle kornarter mere eller 
mindre veldefinerede unormale morfologiske karaktertræk. Disse 
er i reglen nært knyttet til behandlingstidspunktet, men som det 
senere vil fremgå, spiller også dosering og hormontype en væ-
sentlig rolle for det antal, der fremkommer på et givet behand-
lingstidspunkt, ligesom vej r- og væk stforhol d m.m. er af be-
tydning. 
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Fig. 7. Fra venstre: Ubehandlet, 2. unormal skl'idning, 3. unormal skridning, 
4. dobbelt aks, 5. modsat stillede småaks, 6. golde småaks. 2 og 3 forekommer 
især ved sprøjtning om efteråret og i det meget tidlige forår, 4 og 5 ved 

sprøjtning om foråret~ og 6 ved behandling omkring skridning. 

From lefl: Untreated; 2. abnormal heading; 3. abnormal heading; 4. double 
spikes; 5. opposite spikelets; 6. barren spikelets. 2. and 3. occur especially 
af ter spraying in autumn and very early in spring, 4. and 5. af ter spraying 

in spring, and 6. af ter trealment aboul heading stage. 

HVEDE 

De almindeligste skridnings- og aksdeformiteter er afbildet i 
figur 7, 8 og 9. Tabel 8 giver en samlet oversigt over mængden af 
deformerede aks samt over strå med unormal kærnesætning i 
forsøgene. Fremkomsten af disse unormaliteter er tydelig af
hængig af behandlingstidspunkt, dosis og af den anvendte hor
montype. Der er gennemgående et større antal deformiteter efter 
brugen af 2,4-D end efter anvendelse af 4K-2M. 

Ved anvendelse af 1 kg virksomt stof, der ikke ligger langt fra 
den i praksis benyttede dosering, fremkom det største antal 
unormale aks og strå med unormal gennemskridning ved behand
lingen, der foretoges i tidsrummet fra hveden kom op om efter-
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Fig. 8. Nærbillede af modsatstillede småaks. 
elose-up showing opposite spike leis. 

Fig. g 1\ ærbillede af bojet sta~llgel som følge af unol'mal skridning. 
Glose-up showing bent slem resulting [mm abnormallIeading, 



Tabel 9. Hvede. Aks- og strådeformileter 
Sprøjtetider : "(w 25/10 l'(n '0(12 "(l 2"(3 13(4 23/5 14(6 9(, 

antal blade m. m. 

Hvedens udvikling: O 
S'O ...... 

2 3 4-5 4-5 4-5 -" ~ =:l~ S '" "."" 
Behandling 

~O~OOI El .9~ ~ @ I ~~ <> 
~,g~..;,S ID al::: 

,r> '" '" --------_ .. _-------

4K-2M 

0(0 aJ{s med unormal kæl'nesæining 

Ubehandlet ............. O O O O O O O O O O 
1 kg v.st/ha ........... :3 7 6 3 5 29 5 4 2 
4 » )) » ........... 9 14 5 6 20 64 26 9 O 

16 » )) )} 
00 •••••••• • 11 33 16 13 36 35 80 52 10 O 

2,4-D 

Ubehandlet. ............ O O O 3 1 O O O O 
1 kg v.st(ha ........... O 5 10 13 29 70 76 2 3 2 
4 » » ) ........... 5 15 16 26 41 85 95 4 12 1 

16 » » » ........... 18 58 34 41 51 70 100 32 16 2 

4K-2M 9/0 strå med unormal skridning og bø.iede stængler 

Ubehandlet. ............ O O O O O O O O O O 
1 kg v.st(ha ........... O O O O O 8 O O O O 

4 » » » ........... O O 1 O O 15 O O O O 
16 » » » ........... O O 1 3 21 19 8 4 O O 

2,4-D 

Ubehandlet ............. O O O O O O O O O O 
1 kg v.st/ha ........... O O 6 7 22 69 17 O 1 O 
4 » » » ........... O 5 8 7 50 58 9 O O O 

16 » » » ........... 6 8 19 52 46 29 O 1 O 

året, den 25. oktober, og indtil det tidlige forår, den 13. april. 
Højere doseringer ses at frembringe deformiteter også ved senere 
behandlinger. 

I aksene forekommer en del mere eller mindre vel adskilte de
formiteter, der hver især i nogen grad er knyttet til behandlings
tidspunktet. Dette fremgår tydeligt af figur 10. 

Sammentrængte aks, der forekommer ved behandling såvel om 
efteråret som om foråret, er en følge af, at aksets midterakse er 
forkortet, således at småaksene især i den øverste del af akset er 
rykket tæt sammen. De øverste småaks kommer derved til at sidde 
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Fig. 10. Hvede. Fra oven: sammentrængte aks, forlængede aks, krumme aks, 
modsatte og kransstillede aks, dobbelte aks, unormal skridning, bøjede strå. 
Søjlerne til venstre for den punkterede streg angiver antallet af deformiteter 
efter sprøjtning efterår og vinter og til højre deformiteter efter behandling 

forår og sommer. 
Wheat. From top: Shortened spikes, lengthened spikes, crooked spikes, op
posite and whorled spikes, double spikes, abnormal heading, bent straws. 
The columns to the left of the dotted lines indicate the percentage of de
formities af ter spraying in autumn and winter and those to the right the 

deformities af ter spraying in spring and summer. 

__ 4K-2M (MCPA) _ 2,4-D (DCPA) 



Fig. 11. Unormal gennemskridning og dobbelt aks i rug. Unormal skridning 

kan give anledning til at strået knækker. 
Abnormal heading and double spikes in r!le. Abnormal heading ean result 

in the breaking of the straw. 

omtrent vinkelret ud fra midteraksen, således at aksets øverste 
del er bredere end den nedre. 

Krumme aks fremkommer ved, at aksets midterakse er unor~ 
malt bøjet, snoet eHer krummet. En del af disse deformiteter er 
vanskelige at skille fra skridningsdeformiteterne. 

Forlængede aks kan enten skyldes, at internodierne er for~ 

længede eller at småaksene to og to er rykket sammen og om~ 
trent er blevet modstående, således at internodierne synes 

længere. 
Modsatte og kransstillede. Småaksene sidder lige over for hin~ 

anden, og der synes at være tendens til, at denne deformitet ryk
ker højere op i akset, jo senere planterne er behandlet. Hvor 
planterne er meget stærkt hormonskadet, er der undertiden iagt
taget tre til fire småaks i krans på midteraksen. Disse deformi
teter er, som det fremgår af figur 10, hyppigst ved forårsbehand
lingen. At de forekommer på et senere tidspunkt i hveden end i 
rugen kan skyldes, at rugen er tidligere i udvikling. 

Dobbelte aks. Dobbelte eller flerdobbelte aks forekommer i be-
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Fig. 12. Unormal kærnesætning i rug, se teksten. 

Abnormal development of seed in rIJe. See text. 

grænset antal. Deformiteten skyldes formentlig en deling af 
aksets midterakse. 

Skridningsdeformileler skyldes, at øverste blad vokser sammen 
til et rør, der sprænges af aksets vækstpres. Ved sprængningen 
bliver aksets øverste del imidlertid ofte hængende, således at 
hele akset bøjes. 

Bøjede og buklede stængler umiddelbart under akset skyldes 
antagelig også de strådeformiteter, der er årsag til unormal gen
nemskridning. 

RUG 

De almindeligste forekommende deformiteter i rug er afbildet i 
figur 11 og 12. 

Unormal kærnesætning fremkommer ved, at småaksene er 
modsat stillede. Aksets midterakse er ofte svagt på dette sted og 
kan undertiden knække. Det fremgår af tabel 10 og fig. 13, at 
denne deformitet især forekommer ved behandling i perioden fra 
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Tabel 10. Rug. Aks- og strådeformiteter 

Sprøjtetider : 8/ 10 25/10 12/11 2°/12 9/1 28/3 13/4 23/5 14/6 9/7 
antal blade 

S 
Oll 

Rugens udvikling: 
Q 

O 2-3 3-4 4-5 5-0 5-5 .; " :E.; li: 
.... Q o 

Ol ~ o 
Behandling: Ol "., "" 

S _ .... 
~"O/l ~.Q ..9 O) eb ~ Ol 
>..0 O?.s::: ..0..0 d", 

------
% aks med unormal kærnesætning 

4K-2M 

Ubehandlet. ............ O O O O O 2 O O O 
1 kg v.st/ha ........... O O 43 45 47 17 10 O O O 
4 )} » » .......... . 2 53 74 53 89 12 O O O 

15 » » )} 0.0 •• 0.0 ••• O 5 74 79 53 100 10 O O O 

2,4-D 

Ubehandlet. .. _ ......... O O O 5 3 O O O O O 
1 kg v.st/ha ........... O 4 57 80 71 35 8 O O O 
4 » » » .......... . O 28 79 82 78 79 5 O O O 

16 » )} » .......... . O 12 75 77 69 97 11 O O O 

% strå med unormal gennemskridning, herunder skruesnoede aks 

4K-2M 

Ubehandlet. ............ O 2 O O O O O O O O 
1 kg v.st/ha ........... 2 12 O O O O O O O O 
4 » » » ........... 5 20 3 O O O O 

16 » » » ........... 10 30 4 O O O 

2,4-D 

Ubehandlet. ............ O O O O O 
1 kg v.st/ha ........... 4 20 5 O O O O 
4 » » » ........... o 40 3 O O O O 

16 » » » ........... 21 45 4 O O O O 

25. oktober og indtil 13. april. Behandling med l og 4 kg virksomt 
slof af 2,4-D har frembragt et større antal de.formiteter end be
handling med 4K-2M, medens de to hormontyper har givet om
trent samme antal deformiteter, når der er anvendt 16 kg pr. ha. 

Den unormale kærnesætnings placering i akset følger, lige
som i hveden, sprøjtetidspunktet ret nøje. Efter behandlingen 
den 25. oktober forekommer den i reglen nederst i akset, medens 
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Fig. 13. Rug. Fra oven: Unormal kærnesætning, dobbelte aks, unormal skrid
ning, skruesnoede aks. Søjlerne til venstre for den punkterede streg angiver 
antallet af deformiteter efter sprøjtning efterår og vinter og til højre defor-

miteter efter behandling forår og sommer. 

Rye. From top: Abnormal development of seed, double spikes, abnormal 
heading, screw-shaped spikes. The columns to the left of the dotted lines 
indicate the percentage of deformiiies atter spraying in autumn and winter 
and those to the right ihe deformities alter treatmenf in spring and summer. 

den er placeret omtrent midt i akset efter sprøjtning den 12. 
november, og øverst i akset efter behandling den 13. april. 

Dobbelte aks. Der er konstateret op til 5 aks på samme strå, 
men oftest er der tale om tvedelte aks som afbildet i figur 11 til
højre. Dobbelte aks frembringes formentlig ligesom spring i ak
sene på et meget tidligt trin af kornartens udvikling. 
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Unormal gennemskridning og skruesnoede aks er en strådefor
mitet, der skyldes, at bladrandene på øverste blad vokser sam
men til et rør. Ved vækstpresset sprænges røret, men en del af 
akset bliver oftest hængende og danner en tid lang en skarp bue. 
Hos rugen kan dette give anledning til, at den øverste del af strået 
knækker, og undertiden falder akset af. Det er således en alvor
lig deformitet, hvis den forefindes i større antal. I rugen fore
kommer den dog kun ved behandling om efteråret, og da rugen 
ikke i almindelighed behandles på dette tidspunkt af året, har 
denne deformitet mere teoretisk end praktisk interesse. 

Golde blomster forekom både i hvede og i rug efter behand
linger, der blev udført umiddelbart før og efter skridningen (fig. 
12, tilhøjre ). 

Lejesæd forekom kun som bøjede, opstigende strå. Disse er en 
følge af, at et eller flere knæ på strået vokser mere i den ene end 
i den anden side, og ofte skifter dette, således at strået vokser 
i zigzag. 

Tabel 11. Rug. Virkningen af 4K-2M og 2,4-D på 
rugens lejetilbøjelighed 

Karakter 0-10 for lejesæd. O = ingen lejesæd, 10 = helt i leje d. 11(8 

Sprøjtetider: 8(10 25(10 "(u 2°(12 9(1 28(a 13(4 23/5 14/6 9/7 
antal blade 

E 
CJ) 

Rugens udvikling: O 2-3 3-4 4-5 5-6 5-6 
::: 

S ... Q 'bO; "O ..... ::: <=> <Il::: o 
Behandling "'» ..,;< St';;:i5åj ~CJ) , .-

!il '" Le> IS> ..9Q)~~ 
i;-":! ""..c: ,.Q~ ~~ 

4K-2M 

Ubehandlet. ............ 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 kg v.st(ha ........... 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
4 » » » ........... 2 3 3 1 2 2 2 3 3 4* 

16 » » » 0.0 •••••••• 2 3 2 1 :1 2 4* 

2,4-D 

Ubehandlet ............. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 kg v.st/ha ........... 3 3 3 2 2 3 2 3 3 4 
4 » » » ••.•••••• o. 3 3 3 1 2 2 1 3 4 5* 

16 » » » ........... 3 3 2 1 2 O 2 2 5* 

* Den øverste del af strået bøjet ned. 
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l tabel 11 er anført karakterer for lejesæd i rug. Det fremgår, 
at de første sprøjtetider ikke har påvirket stråstivheden. 

Behandlinger med store doser i perioden fra den 20. december 
til 13. april gav nærmest et stivere, kortere og tykkere strå. Ved 
den sidste sprøjtetid den 9. juli konstateredes derimod noget 
blødere strå efter benyttelse af de store doser. 

Vårsæd 

Forsøgene i hyg (Herta) og i havre (Stål) hlev udført på ret 
stærk lermuld på Lystoftegaard i Skovlunde i 1956. Planen for 
forsøgene, der blev udført med tre typer af hormonpræparater, 
fremgår af følgende: 

4K-2M 2,4-D 4K-2MB 

Ubehandlet Ubehandlet Ubehandlet 
1 kg virks. stof/ha 1 kg virks, stof/ha 1,7 kg virks. stof/ha 
4 » » » 4 » » » 7 » » » 

16 » » » 16 » » » 28 » » » 

Præparatet indeholdende 4K-2MB skal i henhold til engelsk an
givelse henyttes i noget større doser end de to andre typer, nem
lig med 1,7 kg virksomt stof pr. ha som laveste dosis. Denne 
mængde skulle i henhold til engelske undersøgelser i virkning 
omtrent svare til virkningen af 1 kg virksomt stof pr. ha af 
4K-2M og 2,4-D. De højere doser er for alle 3 forhindeiser 4 og 
16 gange større end laveste dosis. 

Der blev i byg foretaget sprøjtning på 6 forskellige tidspunkter 
og i havre på 8 forskellige tidspunkter, således som det vil fremgå 
af den efterfølgende oversigt, der også indeholder oplysninger om 
vejrforhold, jordens tilstand samt afgrødernes udvikling ved de 
enkelte behandlinger. 

Virkningen på byggens og havrens spiring i marken 

Byggen og havren blev sået henholdsvis den 18. og den 4. april 
1956, og den første behandling blev foretaget i byg den 24. og i 
havren den 13. april. Kærnerne af såvel byg som havre var bulnet 
ud, men spirerne var endnu ikke brudt tydeligt frem. 
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Oversigt over sprøjtetidspunkter, vejrforhold, afgrødens udvikling m.m. 

Byg, sået den 8. april 

Dato for Vejrforhold Temperatur Jordens Bemærkninger vedrørende afgrø-
sprøjtning CD tilstand dens udvikling ved sprøjtning m. m. 

2</4 overskyet 4 tør kærnerne begyndt at bulne ud. 
skorpe 

U(5 skyet 11 fugtig byggen har 1-2 blade. 

23j5 sol 18 tør byggen har 3-5 blade. 
skorpe 

--------

6/G sol 17 do. byggen har 5-6 blade og er 10-15 
cm høj. 

------- - ---_.------.. -

14/6 skyet 16 fugtig byggen er ca. 25 cm høj. 

9/7 sol 23 tør byggen blomstret færdig. 

Havre, sået den 4. april 

13/4 overskyet 6 tør havrekærnerne er bulnet ud, og spi-
skorpe ren ses som en hvid prik på kærnen. 

2(S overskyet våd havren står med 1 blad, 3-4 cm 
langt 

11/5 skyet 11 fugtig havren har 2 blade. 
--,----_. 

23/5 sol 18 tør havren har 3-5 blade. 
skorpe 

6/6 sol 17 do. havren har 5-6 blade og er 20-25 
cm høj 

14/6 skyet 15 fugtig havren har 5-7 blade og er 40-45 
cm høj 

23/6 overskyet 18 tør havren er ca. 60 cm høj, men den 
er endnu ikke begyndt al skride 

9/7 sol 23 tør havren er færdig med blomstringen, 
er 1-1,1 m høj 

Virkningen på frem spiringen blev konstateret ved optælling af 
antal planter pr. løbende meter række i de parceller, der var 
blevet behandlet før fremspiringen. Optællingen i byggen fandt 
sted den 7. maj og i havren den 3. maj. Resultaterne fremgår af 
label 12. 

229 



Tabel 12. Virkning på hyggens og havrens spiring i marken 

Byg, sået d. 18/4 og Havre, sået d. 3/4 og 
behandlet d. 24/4 med behandlet d. 13/4 med 

Behandling 4K-2M 2,4-D 4K-2:-.m 4K-n-r 2,4-D 4K-2MB 

Antal planter pr. løbende meter 

lJbehandlet ............... 48 50 49 51 47 60 
1 kg v.st./ha ............ 29 38 31' 41 41 441 

4 » » » ... -, .... , .. 20 28 26" 42 31 44" 
16 » » » ......... , .. 14 16 2P 29 34 393 

Forholdstal 

Ubehandlet. .............. 100 100 100 100 100 100 
1 kg v.st/ha ••••••• 0.0 •• 60 76 63 80 87 73 
4 » }) » ••• 0'0. 0.0 •• 42 56 53 82 66 73 

16 » » » ....•••• 0.0. 29 32 43 57 72 65 

1. 1,7 kg, 2. 7 kg, 3. 28 kg virksomt stof pr. ha 

Alle tre forbindelser har reduceret plantetallet i såvel byg som 
havre. Selv den mindste dosis har nedsat spiringen i marken ret 
stærkt. De tre forbindelser har stort set haft ens virkning på 
spiringen af samme kornart. Byg er imidlertid tydelig mere føl~ 
som end havre, således har behandling med 4 henholdsvis 7 kg 
virksomt stof pr. ha nedsat plantetallet i byg med ca. 50 pct., 
men i havre kun med ca. 25. Ved anvendelse af 16 henholdsvis 28 
kg virksomt stof pr. ha er plantetallet i byg blevet reduceret med 
ca. totrediedele, men i havre kun med en trediedel. 

Ved senere iagttagelser viste det sig, at forbindelsen 4K-2MB 
var langt mindre skadelig for såvel byggens som havrens fortsatte 
udvikling. I figurerne 14, 15 og 16 ses havrens udvikling efter 
behandling, før fremspiringen, med henholdsvis 16 kg 4K-2M, 16 
kg 2,4-D og 28 kg virksomt stof af 4K-2MB pr. ha i sammenlig
ning med ubehandlet. 
Forbindelserne 4K-2M og 2,4-D hindrede havren i at udvikle 
strå og top, medens 4K-2MB vel udtyndede bestanden i henhold 
til optællingerne i tabel 12, men de tilbageværende planter fort
satte udviklingen på omtrent normal måde. 
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Fig. 14. Havre. Behandlet før frem spiring. Til venstre ubehandlet, til højre 
16 kg virksomt stof pr. ha af 4K-2l\f 

Oals. Treated before sprouting. To the leN: Untreated; to the right: Treated 
with 16 kilos effective substance af MCPA per heciare. 

Fig. 15. Havre. Behandlet før ftemspiring. Til venstre ubehandlet, til højre 
16 kg virksomt stof pr. ha af 2,4-D. 

Oats. Treated before sprouting. To the lefl: Untreated; to the right: Treated 
with 16 kilos effective substance af DCPA per hectare. 
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Fig. 16. Havre. Behandlet før fremspiring. Til højre ubehandlet, til venstre 
behandlet med 28 kg virksomt slof pr. ha af 4K-2MB. 

Oats. 1'reafed before sprouting. 1'0 the right; Unlreated; to the left: Treated 
with 28 kilos effective substance of MCPB per hectare. 

Virkning på byggens og havrens strålængde 
BYG 

I gennemsnit af alle sprøjtetider har anvendelse af 1 kg virksomt 
stof pr. ha af 4K-2M, i henhold til resultaterne, der er anført i 
tabel 13, kun medført en reduktion på 1 pct. af strålængden, 4 
og 16 kg virksomt stof har forkortet strået med henholdsvis 3 
og 7 pet. 

Strålængden hos byg er således blevet tydelig mindre påvirket 
af 4K-2M end strålængden hos vintersæd. 

For 2,4-D omfatter målingerne kun een sprøjtetid. Det frem
går, at 2,4-D har påvirket strålængden hos byg stærkere end 
4K-2M. Doserne 1, 4 og 16 kg virksomt stof af 2,4-D har således 
reduceret strålængden med henholdsvis 2, 16 og 23 pet. 

Præparatet, indeholdende forbindelsen 4K-2MB har selv i de 
høje doseringer 1,7, 7 og 28 kg virksomt stof, kun påvirket strå
længden i yderst ringe omfang, nemlig med henholdsvis 5, O 
og 10 pct. 
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Fig. 17. Udvikling af aks og top hos byg og havre ca. 2 måneder efter såningen, 
når planterne har 5-6 blade. 

Development of spikes and tip in barley and oats about 2 montllS af ter sowing, 
when the planis have 5-6 leaves. 

Tabel 13. Byg. Virkning på strålængden 

4K-2M 2,4-D 4K-2MB 

Sprøjtetider: 24(4 U(5 "(5 6(S 14(S 9(7 Gns. 11(6 14(6 

antal blade 
Byggens udvikl.: O 1-2 3-5 5-6 25 cm afblom- 25 cm 25 cm 
Behandling høj stret høj høj 

Strålængde i cm. Gennemsnit af 10 målinger 
Ubehandlet. .... 70 74 74 72 74 71 73 83 77 

1 kg v.st/ha ... 69 72 75 69 74 74 72 81 73 1 

4 » » » 66 67 71 72 74 73 71 70 772 
16 » » » ... 65 66 72 70 60 73 68 64 69 3 

Forholdstal for strålængde 
Ubehandlet. .... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1 kg v.st(ha ... 99 97 101 96 100 104 99 98 95 
4 » » » ... 94 91 96 100 100 103 97 84 100 

16 » }) » 
'" 93 89 97 97 81 103 93 77 90 

1. 1.7 kg, 2.7 kg, 3. 28 kg virksomt stof pr. ha. 
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Fig. 18. Havre i 2-3 bladstadiet. Oals at 2-3-lea{ stage. 

Fig. 19. Havre i 4-5 bladstadiet. Oals in 4-5-1ea{ slage. 



Tabel 14. Havre. Virkning på strålængden 

Strålængde i cm. Gennemsnit af 10 målinger 

Sprøjtetider: 1"/4 2/5 "/5 23/5 6/S 14/6 23/6 "/7 Gns. 

antal blade m. m . 

Havrens udvikling: O 2 3 5 5-6 .§ El '0' 
EJ ..::l<> ,.<:: 

.-'=lo El ° Behandling o:.O~''='" <> ::c!~ 
, \m<S> o ....... 

,,",0"<:: 00 0::';;; 
------_._ .. 

Virkning af 4K-2M på sirålængde 

Ubehandlet. ........ 125 120 119 108 117 124 117 114 118 
1 kg v.st/ha ....... 118 116 115 117 115 120 113 113 116 
4 » » » 109 117 104 109 116 120 114 119 114 

16 » » » ....... 75 109 98 104 107 109 106 119 103 

Forholdstal for strålængden 

Ubehandlet ......... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1 kg v.st/ha ....... 94 97 97 108 98 97 97 99 98 
4 » » » 87 98 87 101 99 97 97 104 97 

16 }) }) }) ....... 60 91 82 96 91 88 91 104 87 

Yirkning af 2,4-D på sfrålængde 

Ubehandlet. ........ 125 117 116 117 109 113 111 113 115 
1 kg v.st/ha ....... 118 118 117 112 113 118 113 112 115 
4 }) }) » 116 115 91 96 106 113 114 107 107 

16 » }) }) ....... 78 104 93 92 104 107 111 107 100 

Forholdstal for strålængde 

Ubehandlet. ........ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1 kg v.st/ha ....... 94 101 101 96 104 104 102 99 100 
4 » » » 93 98 78 82 97 100 103 95 93 

16 » » » ....... 62 89 80 79 95 95 100 95 87 

Virkning af 4K-2MB på strålængde 

Ubehandlet. ........ 119 116 120 108 115 116 114 114 115 
1,7 kg v.st/ha ...... 113 117 116 112 114 115 119 118 116 
7,0 » » » 114 116 114 112 113 116 122 119 116 

28,0 }) » }) ...... 112 111 106 104 105 112 111 122 110 

Forholdstal for strålængde 

Ubehandlet. ........ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1,7 kg v.st/ha ...... 95 101 97 104 99 99 104 104 101 
7,0 » » » 96 100 95 104 98 100 107 104 101 

28,0 » » » ...... 94 96 88 96 91 97 97 107 96 
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HAVRE 

Strålængden hos havre fremgår af tabel 14. Ved anvendelse af 
1, 4 og 16 kg virksomt stof pr. ha af 4K-2M er strået forkortet 
med 2, 3 og 13 pct. i gennemsnit af alle sprøjtetiderne. Ved be
handling før havrens fremspiring har den største dosis af 4K-2M 
og af 2,4-D nedsat strålængden stærkere end ved de øvrige sprøj
tetidspunkter. 

2,4-D har omtrent haft samme virkning på havrens sirålængde 
som 4K-2M, hvorimod forbindelsen 4K-2MB næsten ikke har 
hæmmet stråets længdevækst. 

Sammenfattende kan det konstateres, at alle kornarternes strå
længde reduceres i større eller mindre omfang, når der benyttes 
høje doseringer af 4K-2M og 2,4-D. Ved anvendelse af den nor
male dosering, der i vintersæd omfatter 1-2 kg virksomt stof 
pr. ha og i vårsæd 01,5-1 kg pr. ha, vil stråets længdevækst i 
almindelighed kun blive hæmmet i mindre grad. 

Forbindelsen 4K-2MB, der er prøvet i vårsæd, synes at reducere 
strålængden i mindre omfang end de almindeligst benyttede hor
monpræparater. 

Aks-, top- og stl'ådefol'mitetel' 

Ved behandling af byg og havre på et tidligt udviklingstrin med 
hormonpræparater opstår der ligesom i hvede og rug forskellige 
aks-, top- og strådeformiteter. 

BYG 
De almindeligst forekommende aks- og strådeformiteter i byg er 
afbildet i figur 21 og 22. 

I akset hos byg kan der ligesom i akset hos rug og hvede være 

tale om dobbeltaks, modsat stillede småaks, kransstillede småaks 
m. fl. 

Modsat stillede og kransstillede småaks fremkommer ved, at to 
henholdsvis flere småaks rykker tæt sammen, således at de sidder 
ud for hinanden på midteraksen eller rundt om denne. Disse de
formiteter giver ofte anledning til spring i akset, d.v.s., at det til
svarende stykke midterakse ikke er besat med kærner, men står 
»nøgent«. Akset er på dette sted ret svagt og kan knække ned, 
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Fig. 20. For oven. Byg: aksdeformiteter, unormal skridning. Nederst. Havre: 
sammentrængt top, kransstillede og ensidig ansatte topgrene, sammenvoksede 
smll.aks, strll.deformiteter. Søjlerne angiver antallet af deformiteter ved de 

forskellige sprøjtetidspunkter. Første sprøjtning længst til venstre. 

Above. Barley: Deformities of spike, abnormal heading. Below. Oats: SIlOrte
ned tip, whorled and secund top branching, spikelets grown together, de
formities af straw. The columns indicate the percentage af deformities at 

the different dates of spraying. Firsf spraying farthest to the left. 

_ 2,4-D (DCPA) ~~~;o~ 4K~2M (MCPA) ...... 4K~2MB (MCPB) 

undertiden falder den ovenfor siddende del af akset helt af. Dette 
er især tilfældet, når deformiteten forekommer i den nedre del af 
akset. Den øverste del er da tung. Knækketilbøjeligheden tiltager 

237 



Fig. 21. Dobbeltaks samt unormal skridning hos 
byg. 

Double spikes and abnormal heading in barley. 

Fig. 22. Unormal kærnesætning hos byg. Til 

venstre: modsatte smaaks. Til højre: sammen
voksede smaaks. Spring i akset. 

A bnormal development of seed in barley. Lefl,' 
Opposite spikelels. Right: Spikelets grown to

gether. Spihes at scattered intervals. 



med modenhedsgraden, ligesom storm kan forøge nedknækningen. 
Spring i akset kan også skyldes, at en eller flere kærner tilsyne
ladende helt mangler i akset. 

De/ormerede kærner. I deformerede aks forekommer der 
næsten altid et større eller mindre anlal deformerede kærner, 
»sprængte« kærner, afskallede kærner m. fl. Ofte forekommer 
disse kærner på steder i akset, hvor dette er unormalt, men de 
kan også forekomme andre steder i akset samt i tilsyneladende 
normale aks. 

Strådeformiteter. Unormal gennem skridning skyldes ofte, at 
randene på øverste blad er vokset sammen, således at der dannes 
et rør. Akset hindres da i normal gennem skridning. Når røret som 
følge af vækstpresset sprænges, kommer en del af akset til syne, 
men stakken bliver i reglen hængende fast i bladrøret. Akset får 
derved den bøjning, der er afbildet i figur 21 . 

Bøjede og buklede stængler forekommer i reglen som følge af 
den unormale gennem skridning, idet strået umiddelbart under 
akset udsættes for stærkt pres under bladrørets sprængning. 

I tabel 15 og i figur 20. er der givet en oversigt over mængden 
af aks- og strådeformiteter, der forekom i forsøgene efter be
handling på forskellige tidspunkter med stigende mængder af 
4K-2M, 2,4-D og 4K-2MB. 

Tabel 15. Byg. Aks- og strådeformiteter 

Byggen sået den 18. april 

Sprøjtetider : 24/4 "/5 23/5 "/6 
antal blade m. m. 

Byggens udvikling: O 1-2 3-5 5-6 
Behandling 

4K-2M % aks med unormal kærnesætning 

Ubehandlet ............... O O O 3 

1 kg v.st/ha ............. O O 18 O 

4 » » » .. ~ .......... O 6 95 O 

16 » » » ............. O 6 100 O 

2,4-D 
Ubehandlet. .............. O O O O 

1 kg v.st/ha ............. O 9 19 O 

4 » » » ............. O 13 84 O 
16 » » » ............. O 16 92 O 

14/6 9/7 

25 cm afblom-
høj sIret 

O O 
O O 
O O 

O O 

O O 

O O 
O O 
O O 

(fortsættes) 
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Tabel 15 (fortsat) 

Byggen sået den 18. april 

Sprøjtetider : '/6 
antal blade m. m. 

Byggens udvikling: o 1-2 3-5 5-6 
Behandling 

4K-2MB o / o aks med unormal kærnesætning 

Ubehandlet. ............. . 
1,7 kg v.st/ha ........... . 
7 » »» ........... . 

28 » » » 

o 
O 
O 

O 

o 
O 

O 
O 

O 

O 
O 

9 

O 

O 

O 
O 

4K-2M % strå med unormal gennemskridning 

Ubehandlet. . . . . . . . . . . . . . . O O O O 
1 kg v.st/ha. . . . . . . . . . . . . O O 1 O 
4» »». . . . . . . . . . . . . O 12 O O 

16» »» •............ 

2,4-D 
Ubehandlet. ............. . 

1 kg v.st/ha ............ . 
4 » 

16 » 

» » 
}) }) 

4K-2MB 
Ubehandlet. ............. . 

1,7 kg v.st/ha ........... . 
7 » »» •.••.....••• 

28 » »» ........... . 

o 

O 
O 
O 
O 

O 

O 

O 
O 

31 

O 

6 
26 
29 

O 

O 

O 
O 

O 

O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 

O 

O 
O 

O 

O 

O 

O 

O 
O 

25 cm afblom-
høj stret 

O 
O 
O 

O 

O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 

O 

O 

O 
O 

O 
O 
O 

O 

O 
O 
O 
O 

O 

O 
O 
O 

O 
O 

O 
O 

Det fremgår af optællingerne, tabel 15 og figur 20, at aksdefor
miteterne ganske overvejende er begrænsede til sprøjtetids
punkterne den 11. og den 23. maj, da byggen havde henholdsvis 
1-2 og 3-5 blade. Forbindelserne 4K-2M og 2,4-D frembringer, 
især ved de største doseringer, 4 og 16 kg virksomt stof pr. ha, et 
overordentlig stort antal deformerede aks, der endog ved sprøjt
ning i 3-5 bladstadiet går op til 100 pet. Det er bemærkelses
værdigt, at forbindelsen 4K-2MB kun i ringe omfang har forår
saget aksdeformiteter. 

Det største antal strådeformiteter, unormal gennemskridning, 
er fremkommet efter sprøjtningen, da byggen havde 1-2 blade. 
Det er tydeligt, at strådeformiteterne i byg forårsages på et tid-

240 



ligere udviklingstrin end aksdeformiteterne, ligesom det er til
fældet for vintersædens vedkommende. Forbindelsen 4K-2MB har 
selv ved anvendelse af 28 kg virksomt stof pr. ha ikke frembragt 
strådeformiteter. 

Golde blomster. Ved de meget sene behandlinger fremkom der 
et ret stort antal golde blomster i aksene, således som det frem
går af tabel 16. 

Tabel 16. Byg. Aks med golde blomster 

% aks med. goMe blomster 

Sprøjtetider : 6/6 H/S "/7 
antal blade m. m. 

Byggens udvikling: 5-6 25 cm afblom-

Behandling høj stret 

4K-2.ilI 
lTbehandlel. . .... O 5 7 

1 kg v.st/ha ..... O 4 9 
4 » » )f O 7 6 

16 » » » ••• o- O 51 6 

2,4-D 
Ubehandlet. ...... O 9 7 

1 » » » O 16 O 
4 » » » O 34 O 

16 )f » » 12 45 8 

4K-2MB 
Ubehandlet. ...... O 8 O 

1,7 kg v.st/ha .... O 13 O 
7 » ») » O 15 O 

28 » » H .... O 11 O 

Det ses, at sprøjtning da byggen var ca. 25 cm høj, d.v.s. kort 
før begyndende skridning, med store doser 4K-2M og 2,4-D tyde
lig har øget antallet af aks med golde blomster. Forbindelsen 
4K-2MB har også i denne henseende vist sig skånsom. Årsagen 
til golde blomster skyldes, at støvkornenes spiring hindres. 

HAVRE 

De almindeligst forekommende deformiteter havre er afbildet 
i figur 23 og 24. 
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Hg. 23. Unormal kærne sætning og unormal skridning hos havre. I midten 
forkortede og ensidig ansatte topgrene. Strået fortykket. Til højre unormal 

skridning. Bladrøret sprængt og faldet af. 

Abnormal development of seed and abnormal heading in oats. In the middle 
shortened and secund top branches. The straw thiekened. Right: Abnormal 

heading. The ieaf-tube burst and come off. 

Sammentrængt top fremkommer som følge af, at topgrenene 
er stærkere opadrettede end normalt. Undertiden er topgrenene 
så korte, at småaksene danner en klump. 

Eensidige topgrene skyldes, at alle topgrenene findes anbragt 
på samme side af toppens midterakse, medens kransstillede top
grene er en følge af, at nogle af topgrenene er samlet i en krans
stillet sektor på midteraksen. 

Sammenvoksede små aks skyldes, at to, i sjældnere tilfælde 
flere, småaks er vokset sammen, og de til småaksene hørende 
yderavner sidder uden på hinanden. 

Strådeformiteter, som unormal gennemskridning og flere 
toppe fra øverste knæ, forekom kun i et mindre antal. Buklede 
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Fig. 24. Havre. Til højre sammenvoksede småaks. 

Oats. Right: Spikelets grown together. 

stængler umiddelbart under toppene samt buklede topgrene fore
kom derimod hyppigt. 

I tabel 17 og i figur 20 er der givet en oversigt over de i for
søgene forekommende top- og strådeformiteter. 

Det fremgår, at deformiteten, der er benævnt sammentrængt 
top, kan forekomme efter sprøjtning, der udføres over et langt 
tidsrum, nemlig fra behandling før fremspiringen og indtil 
havren har 5-7 blade og er ca. en halv meter høj. 2,4-D har gen
nemgående givet det største antal sammentrængte toppe, men an
tallet efter behandling med 4K-2MB ligger tydeligt under antallet 
efter sprøjtning med de to andre typer. 

Kransstillede og eensidigf ansaHe topgrene er kun forekommet i 
større mængde efter behandling med den højeste dosis af 2,4-D. 
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Disse deformiteter fremkommer kun ved behandling på et ret 
tidligt tidspunkt, i disse forsøg i perioden indtil 3-5 blads stadiet. 

Resultaterne af optælling af sammenvoksede småaks er ikke 
medtaget i tabellen. Antallet fremgår af figur 20. Det vil ses, at 
denne deformitet kun er forekommet i meget begrænset antal 
efter sprøjtningen den 23. maj. 

Strådeformiteterne er i tabel 17 delt i skridningsdeformiteter 
og i strå med bøjning eller bukling umiddelbart under toppen og 
af topgrene. I figur 2~ er alle strådeformiteter slået sammen. 

Det fremgår af tabel 17, at skridningsdeformiteter samt flere 
toppe fra øverste knæ forekommer i ret ringe antal og over
vejende ved de tidlige behandlinger. Bøjede og buklede stængler 
og topgrene forekommer ligeledes i større antal efter de tidlige 
sprøjtninger, især 2,4-D har dog ved anvendelse i store doser 
kunnet frembringe denne deformitet ved sen behandling. 

Tabel 17. Havre. Top- og strådeformiteter 

Hanen sået den 4. april 

Sprøjtetider : 13/4 "/5 U/,a 23/5 6/s 14/6 23/6 9/7 
antal blade 

ol) '0' 
Havrens udvikling: O 1 2 3-5 5-6 'O"" .<:i E ..s --r·S 

A~~ El o 
Behandling <> :Ed.} 

";' "00 El o ,-,", 

""0<> ~ 0;" 
~-----

4K-2M 
% loppe med sammentrængt top 

Ubehandlet. ...... O O 2 2 1 O 
1 kg v.st/ha ..... O O 5 6 4 O 2 O 
4 )l II )l 8 5 19 24 3 O 2 O 

16 » » » ..... 52 19 26 53 15 10 O O 

2,4-D 
Ubehandlet ....... 1 O 1 O 4 2 O O 

1 kg v.st/ha ..... 2 8 28 17 6 4 O O 
4 )) ), » 8 27 52 62 12 5 O O 

16 l) ll» 73 29 43 60 18 14 O O 

4K-2MB 
Ubehandlet. ...... O O O O O O O O 

1,7 kg v.st/ha .... O O 2 4 3 O O O 

7 )l » l) 3 O 4 16 4 O O O 
28 » » » .... 23 9 26 43 11 O O O 
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Tabel 17 (fortsat) 

Sprøjtetider : 13/, 2/5 11/5 23/5 "/6 14/6 23/6 9/7 
antal blade 

'" 'S 
Havrens udvikling: O 1 2 3-5 5-6 'OLQ .<:: El ~-.:'I'.~ _ , IS> 

E ,Q~.<:: ° Behandling '-' :Q t} 
S" w E o "-'./:I '-"'0'-' <:O 0$ <Il 

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

4K-2M Ofo kransstillede og eensidig ansatte topgrene 

Ubehandlet. ...... O O O O O O O O 
1 kg v.st/ha ..... O O O O O O O O 
4 }} }} » O O 11 O O O O O 

16 » )} » .... ~ O O 5 O O O O O 

2,4-D 

Ubehandlet. ...... O O O O O O O O 
1 kg v.st/ha ..... O O 10 2 O O O O 
4 » » » O 1 3 3 O O O O 

16 » » » ..... 7 3 30 3 O O O O 

4K-2MB 
Ubehandlet ....... O O O O O O O O 

1,7 kg v.st/ha .... O O O O O O O O 
7 » » » .... O O O O O O O O 

28 » » }) .... O O 5 O O O O O 

4K-2M % strå med skridnings deformiteter, samt strå med lo toppe fra øverste knæ 

Ubehandlet. ...... 1 O O O O O O O 
1 kg v.st/ha ..... O O O O O O O O 
4 » » » 2 1 O O O O O 

16 » » » ..... O 3 O O O O O 

2,4--D 
Ubehandlet ....... O O O O O O O O 

1 kg v.st/ha ..... 1 2 3 O O O O O 
4 » » » 1 2 O 4 O O O O 

16 » » » ••• o- 6 1 9 6 O O O O 

4K-2MB 

Ubehandlet. ...... O O O O O O O O 
1,7 kg v.st/ha ... O O O O O O O O 
7 » » » .... O O O O O O O O 

28 » )}» ..... 3 1 O 1 O O O O 

4K-2lvI G/o strå med bøjning og bukling a[ stråene under toppen og af topgrenene 

Ubehandlet. ...... O O O 3 3 1 2 O 
1 kg v.st/ha ..... O O 3 5 4 O 2 O 
4 » » » O 2 21 4 2 O O O 

16 » » )} ..... 2 22 12 1 2 7 O 
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Tabel 17 (fortsat) 

Sprøjtetider : 13/4 2/"6 "j5 23/5 "/6 14/6 23/6 9/7 

antal blade 
.., '6 

Havrens udvikling: O 1 2 3-5 5-6 "0'-'> 
EJ ~~.~ ..<:: 

- , Q S ,J:i~..<:: o 
Behandling <,) -... 

~ 'oJ)S ,J:i'" o ........ 
""0<'> ~ ~-;;; 

2,4-D % strå med bøjning og bukling af stråene under toppen og af topgrenene 

Ubehandlet. , ..... O O O O O 1 O 
1 kg v.st/ha ..... O 7 24 5 1 O 1 3 
4 » » » 12 27 47 7 2 O 5 2 

16 » » » 19 13 36 10 3 5 21 3 

4K-2MB 
Ubehandlet. ...... O O O O O O O O 

1,7 kg v.st/ha ... , O O 3 2 1 O O O 

7 » » » O O 4 4 O O O O 

28 » » » .... O O 21 20 O O O O 

Lejesæd. Ved sprøjtning i byg den 6. juni og den 9. juli har alle 

tre forbindelser givet blødere strå og dermed øget kornets leje-

tilbøjelighed, Dette fremgår af karakterer, der er anført i tabel 18. 

Tabel 18. Byg. Lejetilbøjelighed, karakterer 0-10, O :=: ingen lejesæd, 
lO:=: kornet helt i leje 

Sprøjtetider : 

Byggens udvikling: 
Behandling 

4K--2M 

Ubehandlet. , ............ . 
1 kg v.st/ha ............ . 
4 }) 

16 » 

2,4-D 

» » 
» » 

Ubehandlet. ............. . 
1 kg v.st/ha ............ . 
4 » 

16 » 

4K-2MB 

» » 

» » ............ . 

Ubehandlet ......... , .... . 
1,7 kg v.st/ha ........... . 
7 » »» ........... . 

28 » »» ........... . 
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Karakter givet den 13/8 

24/4 U/, 23/5 616 

antal blade 
O 1-2 3-5 5-6 

3 
3 
2 

4 

3 

3 

2 
4 

3 

3 

2 

2 

3 
3 

2 
2 

3 
3 
2 

2 

3 
3 

2 
3 

3 
3 
2 
2 

3 
3 
2 

2 

3 

3 
2 

3 

2 

4 
4 

5 

2 
3 

4 

5 

2 

3 

5 

6 

25 cm afblom-
høj stret 

5 
5 
4 

3 

4 
4 

3 
3 

S 
S 
5 
4 

3 
4 

4 

5 

3 
4 
4 
S 

3 
4 
4 

5 



Fig. 25. Havrcslrå. Nederste knæ vokset tydelig mere i den ene end i den 
anden side efter behandling med 2,4-D. 

Oat-straw. Lowest knee has grown more in one side af ter treatment with 2,4-D. 

Lejesæd forekom ikke i havre, men ved de sene sprøjtninger og 
især efter anvendelse af 2,4-D forekom der bøjede strå med et 
opstigende forløb. 

Som det fremgår af figur 25 er knæene tydeligt vokset mere 
i den ene end i den anden side. Denne deformitet, der i udseende 
ganske svarer til den voksemåde, der er almindelig ved lejesæd i 
korn, er konstateret hos alle fire kornarter. 

De foran omtalte undersøgelser blev for en sikkerheds skyld 
gentaget i 1951-58, og resultaterne af disse faldt i store træk 
pænt sammen med resultaterne fra 1955-56. 

Undersøgelserne i 1957-58 omfattede foruden virkningen af 
2,4-D, 4K-2M og 4K-2MB også virkningen af følgende forbindelser: 
4K-2M-propionsyre, blanding af 4K-2M og triklorbenzosyre, hlan-
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ding af 4K-21H og DNOC (dinitroortokresol) samt DNOC. De 
sidstnævnte forbindelser er i øjeblikket til nærmere afprøvning i 
udbytteforsøg og resultaterne vil derfor senere blive offentlig
gjort. 

Det kan dog nævnes, at forbindelsen 4K-2M-propionsyre var 
mindre tilbøjelig til at frembringe deformiteter på de fire korn
arter end 4K-2M og 2,4-D. Blandingen 4K-2M + triklorbenzosyre 
og blandingen 4K-2M + DNOC gav derimod ved visse behandlings
tidspunkter et større antal deformiteter end 4K-2M og 2,4-D. 

FORSØG MED FROSTVIRKNING PÅ BEHANDLET BYG 

I foråret 1952 viste der sig mange steder svidning på kornet efter 
sprøjtning med hormonpræparater. Da der samme forår forekom 
en del nattefrost samtidig med sprøjtningen af korn og frøgræs, 
var det nærliggende at slutte, at der var et sammenhæng mellem 
lav temperatur og svidning efter sprøjtning med hormon
præparater. 

For at belyse dette problem nøjere, blev der sået byg i kasser på 
3 forskellige tidspunkter. Da byggen fra 1. såning havde ca. 6 
blade, fra 2. såning ca. 4 blade og fra 3. såning ca. 2 blade, blev 
der foretaget sprøjtning med 4 kg virksomt stof af 4K-2M pr. ha, 
og umiddelbart derefter blev halvdelen af kasserne anbragt en 
nat i frostbox på 0toftegaard. Temperaturen nåede ned på ca. 
--o- 5 o C. Resultatet fremgår af følgende: 

Forsøg med sprøjtning og nedfrysning 

Karakterer for svidning 0-10, 
O = ingen svidning pct. 

10 dage 18 dage defor-
efter sprøjtning miteter 

Byg m. 2 bL + spr. -;- frysning ........ . 3.3 3.3 83.7 
g2.2 

83 ·1 

g4.3 

40.6 

58.0 

» ), 2» , 
)} + » g.8 i.r. ...,- ... 

» » 4» ,- » » ... - ... 1.s 2.0 
» » 4)} + )} + » ..... 5.3 3.8 

» » 6» + }} » . .. .. 1.5 3.3 

» » 6}) + }) + }) ..... 2.8 3.3 

Som det fremgår af tabellen, er der fremkommet en stærkere 
svidning af byggen efter sprøjtning med hormonpræparater, hvor 
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den har været udsat for frost lige efter sprøjtningen, dette gælder 
særlig, hvor sprøjtningen er foretaget på bygplanter med 2 blade. 

Antallet af deformiteter i kornet er ligeledes forøget, hvor byg
gen har været udsat for frost efter sprøjtningen. 

Forsøget blev gentaget i 1953 efter samme plan, men der frem
kom ejendommeligt nok ikke forøgede svidninger eller deformi
tetcr som følge af frostbehandlinger i dette år. 

Udbytteforsøg 
VINTEHSÆD 

I henhold til arbejdsplanen udførtes der forsøg i vintersæd med 
stigende mængder 4K-2M og 2,4-D, endvidere forsøg med sprøjt
ningefterår og forår med 1 og 2 kg virksomt stof pr. ha af 
4K-2M. Forsøgene, der blev påbegyndt i 1955, er endnu ikke af
sluttede, og de indtil nu foreliggende resultater er ikke medtaget 
i denne beretning. 

Nogle tidligere undersøgclser viser, at vintersæd kan tage ret 
stærk skade ved sprøjtning om efteråret med hormonpræparater. 

VÅRSÆD 

Forsøgene, der omtales i det følgende, er en fortsættelse af for
søg, der er offentliggjort i 434. beretning fra Statens Forsøgs
virksomhed i Plantekultur; Forsøg med kemiske midler imod 
ukrudt i vårsæd- og stubmarker. 

Forsøg i byg og havre med hormonpræparater, anvendt i forskel-
lige koncentrationer og udsprøjtet på forskellig tid 

I 1950,>--55 er der på god lermuld ved Rønhave hvert år udført 
forsøg i byg og havre med udlæg, omfattende to hormontyper, 
nemlig 4K-2M og 2,4-D. 

Hver af disse to hormontyper er benyttet i 4 koncentrationer, 
idet der er anvendt 0,,25, 01,50" 1,0,0 og 2,0,0, kg virksomt stof pr. 
ha. Der er igennem årene anvendt præparater indeholdende 101, 
30' og 25 pet. 4K-2M og præparater indeholdende 401 og 50 
pet. 2,4-D. 

Hvert middel og koncentration er prøvet på 3 tidspunkter, 
henholdsvis når kornet havde 1-2, 3-4 og 6-8 blade. 
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I 1950-52 var forsøgene tilrettelagt således, at man indenfor 
hver kornart havde 6 rækkeforsøg liggende side om side i samme 
mark, og hvert forsøg omfattende 5 forsøgsled med de nævnte 4 
doseringer. De 6 forsøg var behandlet efter følgende plan: 

1. Hormonpræparat 4K-2M udspr. når kornet havde 1-2 blade 
2. » » » » » » » 3-4 » 
3. » » » » }) » » 6-8 » 
4. » » 2,4-D » » » » 1-2 » 
5. » » » » }) » » 3-4 » 
6. » » » » » » » 6-8 » 

For 1953-55 blev planen ændret således, at de enkelte forsøg 
nu omfattede sprøjtetidspunkterne og havde følgende 4 for
søgsled: 

a. Ubehandlet 
b. Sprøjtet med hormonpræparat når kornet havde 1-2 blade 

c. »» » »»» 3-4» 
d. » » » » 6-8» 

Der udførtes i hver kornart 8 forsøg, således: 

1. Hormonpræparat 4K-2M, 0.25 kg virksomt stof pr. ha 
2. » » 0.50 )} » » » » 
3. » » Lou » )i » » » 
4. » » 2.00 » » » » » 
5. » 2,4-D, 0.25 » » » » » 
6. » » 0.50 » » » » » 
7. » » 1.00 » » » » » 
8. » » 2.00 » » » » » 

Dato fol' sprøjtningerne i de enkelte år fremgår af følgende: 

Antal blade på kornet ved udsprøjtningen 
Ar byg havre 

1-2 3-4 6-8 1-2 3-4 6·8 

1950 .... 12j5 16j5 23j5 10/5 17j5 2/6 

1951. ... '3/5 30/5 11/6 19/5 2j6 6/6 
1952 .... 25/4 7/5 27 /5 2B/4 ' /5 5/6 

1953 .... "/4 6/5 1/6 1/5 12j5 2Bj5 

1954 .... 8j5 17js 3j6 10j5 17j5 3j6 

1955 .... l'j5 26j5 10j6 2Djs 31j5 18/6 

Såvel sprøjtetidspunkterne som intervallerne mellem dem har 
varieret fra år til år. Sprøjtningerne er altid udført i tørt vejr, ofte 
i solskin. Forsøgene er iøvrigt gennemført som omtalt på side 204. 
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Bestemmelse af pct. ukrudt i afgrøden er foretaget ca. 1. juli. 
Ved skridning bestemtes pet. planter med unormal skridning 

og før høst optaltes pet. unormale aks. 
løvrigt udførtes forsøgene med normal udbyttebestemmelse af 

kærne og halm (40 m2 parceller) og i kærnen bestemtes rum vægt, 
og der udførtes spiringsundersøgelser. 

FORSØG I BYG 

Der anvendtes Majabyg i 1950~53, Rikabyg i 1954 og Hertabyg 
i 19,55. Alle forsøgene kan betegnes som vellykkede med middel 
til stort udbytte og uden lejesæd. ' 

Som det fremgår af følgende sammendrag af pct. ukrudt i af
grøden ca. 1. juli, har jorden været meget ren. Derfor må forsøgs
resultaterne hovedsagelig betragtes som et udtryk for hormon
præparaternes virkning på kornafgrøden, selvom der måske også 
er en mindre, gavnlig virkning af en reduktion af den lille ukrudts
bestand. 

pet. ukrudt i afgrøden ca. 1. juli 

ubehandlede sprøjtede 
parceller parceller 

1950 ...... 8-12 1-6 
1951. ..... 2-8 1-4 
1952 ...... 7-11 1-5 
1953 ...... 7-18 2-9 
1954 ...... 1-2 0-2 
1955 ...... 2-6 1-5 

Da ukrudtsmængden er så lille, bliver alle forskellene på 
ukrudtsprocenterne mellem hormonpræparater, koncentration og 
sprøjtetidspunkter så usikre, at de ikke kan tillægges nogen 
værdi. Tiltagende mængde hormonpræparater giver dog ret sik
kert aftagende ukrudtsbestand. 

Udbyttet af kærne fremgår af hovedtabel 1, s. 280, venstre halv
del, betegnet som virkelige udbyttetal, samt af tabel 19, der viser 
gennemsnitstallene fra de 6 forsøg. 

Der er foretaget følgende omregning, hvis resultater er anført 
i hovedtabel l og 2, højre side, under betegnelsen »korrigerede 
udbyttetal«. Der er beregnet gennemsnit af udbyttet af ubehand-
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Tabel 19. Forsøg med hormonpræparater i byg 

Gns. af 6 forsøg 1950-55 

Udbytte af kærne Forholdstal 
Byggens udvikling hkg pr. ha ubh. = 100 

Antal blade ved SPI.: 1-2 3-4 6-8 1-2 3-4 6-8 
Behandling 

4K-2M 
()behandlet. ........ 39.2 39.2 39.2 100 100 100 
0.25 kg v.st/ha ...... 39.8 39.5 39.1 98 101 100 
0.50 II II II 40.0 39.9 39.7 102 102 101 
1.00 » l) }} 39.3 39.4 39.5 100 101 101 
2.00 » II }} 37.7 37.8 38.4 96 96 98 

2,4-D 
0.25 kg v.st/ha ...... 38.9 39.2 38.8 99 100 99 
0.50 }) }) }) 38.4 38.8 39.1 98 99 100 
1.00 }) » )1 36.7 37.7 38.3 94 96 98 
2.00 II » )} 34.9 36.4 38.0 89 93 97 

4K-2M Udbytte al halm hkg pr. ha 

Ubehandlet ......... 38.9 38.9 38.9 100 100 100 
0.25 kg v.st/ha ...... 36.9 36.9 37.5 95 95 96 
0.50 » » » 35.4 35.7 35.0 91 92 90 
1.00 » » » 33.6 33.3 34.6 86 86 89 
2.00 )l » » 31.s 32.6 33.2 82 84 85 

2,4-D 
0.25 kg v.st/ha ...... 36.4 35.5 35.1 94 91 90 
0.50 l) » }} 35.4 34.4 33.6 91 88 86 
1.00 » » » 34.6 33.7 33.1 89 87 85 
2.00 » }} » 34.5 33.3 32.2 89 86 83 

% planter med unor- % planter med unOf-
Byggens udvikling mal skridning male aks 

Antal blade ved SPI.: 1-2 3-4 6-8 1-2 3-4 6-8 
Behandling 

._-_. 

4K-2M 

L'behandlet. ........ O O O O O O 
0.25 kg v.st/ha ...... 0.1 O O 2.4 0.3 0.1 

0.50 » » » 0.1 0.1 0.1 10.8 3.6 0.6 
1.00 )1 }) » 0.6 0.2 0.2 22.4 6.7 1.6 
2.00 » » }) 1.3 0.5 0.3 38.8 19.3 4.9 

2,4-D 
0.25 kg v.st/ha ...... 0.4 0.3 0.4 11.7 3.1 2.7 
0.50 » » » 1.4 1.2 0.1 22.8 9.8 6.3 
1.00 » » » 3.8 0.9 0.6 53.7 23.9 11.0 
2.00 » » l) 5.4 1.4 0.4 69.5 27.7 15.6 
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let i de 6-8 forsøg udført samme år. Derpå er for hvert forsøg 
beregnet forskellen mellem udbyttet på ubehandlet og dette gen
nemsnit. Denne forskel er adderet til udbyttet af hver af for
søgets ~5 udbyttet aI. For eksempel er gennemsnit af ubehandlet 
i 1950 33,3, hvorfor der til hvert af udbyttetallene i førstnævnte 
forsøg (4K-2M, 1-2 blade) er lagt n,2 hkg = (33,4 -7- 33,2) og i 
de følgende forsøg er korrektionen 33,4 -7- 33,6 = -7-0,2, 33,4 -7-
33,3 = +0,1 o. s. v. 

Tilsvarende beregninger er foretaget for halmudbyttet, men de 
enkelte års udbyttetal foreligger, sammen med enkeltresultaterne 
af de øvrige nævnte optællinger og analyser, kun som maskin
sJuevne hovedtabeller, der af interesserede kan lånes på Statens 
Planteavlskontor. 

Det fremgår af tabel 19, at 4K-2M har ringe indvirkning på 
kærneudbyttet undtagen i største styrke, 2 kg virksomt stof pr. 
ha. %, og % kg virksomt stof giver en mindre, positiv virkning, 
måske på grund af reduktion i den lille ukrudtsbestand. Derimod 
har 2,4-D en tydelig skadevirkning på kærneudbyttet, når der 
anvendes 1---2 kg virksomt stof pr. ha, og der er tendens til 
skadevirkning allerede ved mindre styrke. 

Af 4K-2M med 2 kg virksomt stof og 2,4-D med over l kg er 
skadevirkningen størst ved tidlig sprøjtning, når kornet har 1-2 
blade, og der er aftagende skadevirkning desto ældre kornet er. 
Der er dog nogen variation i virkningen ved forskellig sprøjtetid 
gennem de 6 år; også i de sidste 3 år, hvor sprøjtetidspunktet er 
prøvet direkte indenfor hvert forsøg, men hovedreglen, at det er 
den tidlige sprøjtning, der har størst mulighed for at skade, er 
givetvis vigtig. 

Halmudbyttet nedsættes tydeligt selv ved anvendelse af 0,,25 
kg virksomt stof pr. ha, og nedgangen tiltager med øget hormon
mængde, medens der ikke her er nogen tydelig forskel mellem 
de to hormontyper eller de tre sprøjtetider. Nedgangen af halm
udbyttet for mindste koncentration, der er af størrelsesordenen 
5-8 pet., kan skyldes reduktion af ukrudtsmængden i afgrøden, 
men de højere hormonkoncentrationers virkning er en direkte 
skade på kornet. 

Hormonpræparaternes indvirkning på bygafgrøden er også i 
disse forsøg søgt belyst gennem optælling af unormal skridning 
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og unormale aks. De gennemsnitlige resultater heraf er også 
opført i tabel 19. Det fremgår, at der efter anvendelse af 4K-2M 
kun har været få, op til 1,3 pet., af planterne med unormal skrid
ning, men dog flest ved størst koncentration og tidlig sprøjtning. 
2,4-D giver op til 5 pet. unormalt skridende planter og her er 
der en tydelig virkning af koncentration og sprøjtetid, således 
at der er størst skade ved største stofmængde og tidligste sprøjt
ning. 

Antallet af unormale aks forårsaget af hormonpræparaterne er 
langt større, og her er 2,4-D tydeligt mere skadeligt end 4K-2l\:1. 
Antal unormale aks tiltager tydeligt med stigende koncentration, 
og skadevirkningen er størst ved tidlig sprøjtning og aftager 
væsentligt, jo senere der sprøjtes. Der er dog, med hensyn til 
unormal skridning og antal unormale aks, en stor variation fra 
år til år. 

FORSØG I HAVRE 

Der er udført forsøg i Stålhavre alle 6 år, 1950~55, men af for
skellige grunde, stor uregelmæssig ukrudtsbestand og lejesæd i 
forsøget, er resultater fra 1951 ikke medtaget. løvrigt var afgrø
derne store og veludviklede. 

De fleste år har ukrudtsbestanden været yderst ringe i disse 
forsøg, således at forsøgsresultaterne hovedsagelig er et udtryk 
for hormonpræparaternes virkning på havren. 

pct. ukrudt i afgrøden ca. 1. juli 
ubehandlede sprøjtede 

parceller parceller 

1950 .......... 17 0-4 
1952 .......... 1-12 0-3 
1953 .......... 0-1 0-1 
1954 .......... 0-1 0-1 
1955 .......... 1-2 0-2 

Sprøjtningen med hormonpræparater har nok nedsat ukrudts
mængden, men forskellene mellem bestanden i de sprøjtede for
søgsled er så usikker, at der ikke kan tillægges den nogen be
tydning. 

Udbyttet af kærne i de enkelte år er vist i hovedtabel 2 side 281. 
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Tabel 20. Forsøg med hormonpræparater i havre 

Gns. af 5 forsøg 1950-55 

Forholdstal 
Havrens udvikling ubh. = 100 

Antal blade ved spr. 1-2 3-4 6-8 1-2 3-4 6-8 

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

4K-2kl Udbytte af kærne hkg pr. ha 
Ubehandlet. ........ 47.6 47.6 47.6 100 100 100 

0.25 kg v.st/ha ...... 47.9 47.~ 47.8 101 100 100 

0.50 » » » 47.6 47.1 47.1 100 99 99 

1.00 )} }} )} 47.6 48.3 46.4 100 101 97 

2.00 » )} )} 47.5 47.5 46.~ 100 100 97 

2,4-D 
0.25 kg v.st/ha ...... 47.0 48.1 47.4 99 101 100 

0.50 » » » 46.2 46.8 47.2 97 98 99 

1.00 » )} » 45.2 43.1 45.3 95 91 95 

2.00 )} )} » 44.0 39.7 43.7 92 83 92 

4K-2M Udbytte af halm hkg pr. ha 

Ubehandlet. ........ 50.0 50.0 50.0 100 100 100 

0.25 kg v.st/ha ...... 50.6 49.2 51.0 101 98 102 

0.50 » » » 50.1 49.6 51.l 100 99 102 

1.00 » }) » 49.5 50.2 50.6 99 100 101 

2.00 )} )} » 49.4 4i!.~ 48.5 99 97 97 

2,4-]) 
0.25 kg v.st/ha ...... 50.1 51.0 49.8 100 102 100 

0.50 » » » 50.4 50.7 50.6 101 101 101 

1.00 » » » 50.1 51.7 49.0 100 103 98 

2.00 » )} » 50.5 52.0 48.9 101 104 98 

% planter med O! o planter med 
Havrens udvikling unormal skridning unormal top 
Antal blade ved spr. : 1-2 3-4 6-8 1-2 3-4 6-8 

Behandling 

4K-2M 
Ubehandlet. ........ O O O O O O 

0.25 kg v.st/ha ...... O O O O O O 
0.50 » » » 0.1 O O 1.0 O O 
1.00 }) » » 0.5 O O 2.1 O O 

2.00 }) )} » 0.5 O O 2.9 0.4 O 

2,4-D 
0.25 kg v.st/ha ...... O 0.6 O 0.2 1.8 O 
0.50 )} }) » O 0.8 O 1.2 5.4 O 
1.00 » » }) 1.2 1.0 O 4.2 9.2 O 

2.00 » » » 1.5 2.0 O 11.3 17.1 O 
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Der er her udført samme omregning som omtalt under byg, og i 
tabellens højre side er opført de korrigerede udbyttetal. 

Gennemsnit af disse korrigerede udbyttetal er for kærne og 
halm opført i tabel 20. Det ses heraf, at 4K-2M kun har ringe 
skadelig virkning på udbyttet af havre, såvel kærne som halm. 
Kun for de største koncentrationer og sidste sprøjtetid er der 
tendens til udbyttenedgang. 

Derimod har 2,4-D haft en tydelig skadevirkning på kærne
udbyttet, når der anvendes 1-2 kg virksomt stof pr. ha, og der 
er allerede ved 0,5 kg en tendens til skadevirkning. Skadevirk
ningen i kærne af de store doser er i gennemsnit størst for 2. 
sprøjtetid, når havren havde 3-4 blade, men ser man på de 
enkelte års resultater, finder man variation fra år til år. I 1950' er 
udbyttet lavest efter den sidstc sprøjtning, medens der er størst 
skadevirkning efter 2. sprøjtning i 1952, 1953 og 1954 og efter 
den tidligste sprøjtning i 1955. 

I halm er virkningerne små og uregelmæssige. 
På samme måde som for byg er der optalt unormale skridnin

ger og unormale topdannelser. Resultaterne er opført i tabel 20, 
og det ses heraf, at 4K-2M kun har givet få dcformiteter ved den 
tidlige sprøjtning. 2,4-D- har givet nogle unormalt skridende 
planter, op til 2 pet., ved de to første sprøjtninger, tiltagende 
antal med øget koncentration. Dog fremkalder 2,4-D en del unor
male toppe, tiltagende antal med øget stofmængde, op til 17 pet., 
men også kun for de to første sprøjtetider. Forekomsten af defor
miteter er dog langt mindre i havre end i byg til trods for, at 
skadevirkningen på kærneudbyttet er størst i havre. 

Betydningen af byggens udvikling på forskellige jordtyper 

Forsøgene er udført på lermuld ved Aarsleu, TlJstofte og ved Sta
tens Ukrudtsforsøg, på sandmuld ved Lundgaard og Studsgaard 
og på lavmose ved Statens Moseforsøg. 

Der er i forsøgene anvendt l kg virksomt stof af 4K-2M pr. ha. 
Forsøgsafgrøden var byg, der blev sprøjtet på 3 forskellige ud
viklingstrin. Resultater fra de enkelte år og stationer er anført 
i hovedtabel 3 side 282, medens gennemsnitsresultaterne fremgår 
af tabel 21. 
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Tabel 21. Betydningen af byggens udvikling på forskellige jordtyper 

1 kg virksomt stof pr. ha 

Antal forsøg: 

Ubehandlet. ............ . 

Konsta
teret 

ant. bl. 
i gns. 

12 

Spr. da kornet havde 1-2 bl. 1.9 

Il II II II 3-4 II 3.9 
,) }) » II 5-6)) 6.1 

Ubehandlet ............. . 
Spr. da kornet havde 1-2 bl. 

}) l) 

II )) 

}) 

}) 

Antal forsøg: 

» 3-4 II 

l) 5-6}) 

Ubehandlet ............. . 
Spr. da kornet havde 1-2 bl. 

1.9 
3.9 
6.1 

12 

1.9 
» l) 

» II 

» 
), 

» 3-4» 3.9 
» 5-6» 6.1 

ler

muld 

9 

:\R.6 

38.6 

38., 

39.5 

43.7 
43.6 
41.4 

39.5 

Kærne 
hkg pr. ha 

sand- lav- ler-

muld mose muld 

3 

30.6 

29.3 
28.2 

29.7 

hkg pr. ha 

44.7 

42.6 

35.7 

39.4 

2 

35.7 

35.8 

34.5 
35.7 

9 

100 
100 
100 
102 

Halm 

38.0 
36.2 

36.3 

36.6 

100 
100 
95 
90 

pet. ukrudt i afgrøden på 
ler

muld 

5 

3.2 

0.8 
0.6 

0.4 

sand
muld 

1 

1.0 

O 
0.2 

O 

lav
mose 

2 

2.3 
1.6 
1.7 
1.6 

forholdstal 

sand- lav
muld mose 

3 

100 
96 
92 

97 

forholdstal 

100 
95 
80 

88 

2 

100 
100 
97 

100 

100 
95 
96 
96 

Udbyttet af kærne på lermuld, sandmuld og på lavmose er om
trent ens ved alle sprøjtetidspunkter. Da ukrudtsmængden er 
så lille i alle forsøgene, at dens bekæmpelse næppe betyder noget 
for høstudbyttet, må grunden til, at kærneudbyUet ikke påvirkes 
af behandlingen, være den, at 1 kg virksomt stof af 4-K-2M ikke 
skader kornets afkastning af kærne. 

Disse resultater er i overensstemmelse med de tidligere omtalte 
forsøg fra Rønhave. 

Halmudbyttet er nedsat en del ved de to sidste sprøjtetider. 

Virkningen af lJ.K-2M og 2,lJ.-D på byg på forskellige jordtyper 

Forsøgene er udført på lermuld ved Am'slev, Lyngby og ved Sta
tens Ukrudtsforsøg, på sand muld ved Lllndgaard og Tylstrup og 
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på marsk ved Højer og Ribe. Sprøjtningen er udført, da byggen 
havde 4-5 blade. 

Hormonpræparat indeholdende 2,4-D er benyttet i mæng
derne 0,25 og 0,50 kg virksomt stof pr. ha, medens 4K-2M er an
vendt i tre styrker, nemlig: 0,25,0,5 og 1,0 kg virksomt stof pr. ha. 

Resultaterne fra de enkelte år og stationer er anført i hoved
tabel 4 side 283, medens gennemsnitsresultaterne fremgår af 
tabel 22. 

Tabel 22. Virkningen af 4K-2M og 2,4-D på byg på 
forskellige jordtyper 

Kærne 

hkg pr. ha forholdstal 
sand- ler- marsk sand- ler- marsk 
muld muld muld muld 

Antal forsøg: 5 6 5 5 6 5 
-- -- ----- -- --------

Ubehandlet. .................... 30.7 4-2.5 30.7 100 100 100 

4K-2M, 0.25 kg v.st/ha ........ , .. 30.6 43.2 34.0 100 102 111 
}} 0.50 » » » .... ~ ...... 30.6 43 .• 35.0 100 102 114 
}) 1.00 » » » .•••.•••••• 30.4 42.4 35.3 99 100 115 

2,4-D, 0.2" » » » .... ~ ...... 30,8 42.8 33,5 100 101 109 

» 0.50 » » » ........... 31.0 43.2 34.3 101 102 112 

Halm 
hkg pr. ha forholdstal 

Ubehandlet. , . , . , ........... , , .. 30.6 47.2 44.s 100 100 100 

4K-2M, 0.25 kg v.st/ha ... , , ..... , 30.1 44.9 4-3.3 98 95 97 
» 0.50 » » l) ....... - ... 29,4 45.4 41.0 96 96 92 
» 1.00 » » » .... ,.- .... 30.2 44.7 41.3 99 95 92 

2,4-D, 0.25 l) » » ........... 29.6 44.1 42.5 97 93 95 

» 0.50 » » » ........... 29.6 44.5 40.9 97 94 91 

% ukrudt 
Antal forsøg 4 6 3 

Ubehandlet. .................... 2.7 0.6 27.3 
4K-2M, 0.25 kg v.st/ha, , ......... O" 0.2 18.3 

» 0.50 » » » ......... _. O.a 0.1 15.0 
» 1.00 » » )l ........... 0.3 O 12.0 

2,4-D, 0.25 » » }) ........... 0.5 0.4 12.7 
l) 0.50 » )l » ........... 0.3 0.2 10.7 

I forsøgene på sand- og lermuld har ukrudtsmængden været 
ringe, henholdsvis 2,7 og 0,6 pct. af afgrøden i ubehandlet. Ud-
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byttetallene efter de forskellige behandlinger ligger derfor meget 
nær ens og på linie med ubehandlet. I disse forsøg er der således 
ikke forskel på virkningen af 4K-2:\i og 2,4-0. på sandmuld og 
lermuld, men det må erindres, at 2,4-D kun er anvendt i de to 
svageste styrker. Forsøgene, der er omtalt foran, viser, at D
typen er tydelig mere skadelig for vårsæd end M-typen, når der 
anvendes større doseringer. 

I forsøgene på marsk har ukrudtsmængden været omfattende, 
og sammenlignes merudbyttets størrelse med ukrudtsmængden 
efter de forskellige behandlinger, vil det bl. a. fremgå, at mer
udbyttet efter brugen af 0,5 kg virksomt stof af 4K-2M er større 
end merudbyttet efter anvendelse af 0,5 kg virksomt stof af 
2,4-D til trods for, at virkningen på ukrudtet er større eftcr 
brugen af 2,4-D end efter 4K-2M. Resultaterne viser i overens
stemmelse med det tidligere anførte, at 4K-2M skader afgrøden 
mindre end 2,4-D. 

Forsøg med sprøjtning med 2,4-D og natriumklorat 
i stubmarker om efteråret 

Forsøgene har haft til formål at undersøge, hvorvidt hormon
præparater med fordel kan anvendes imod rodukrudt i stubmar
ken om efteråret. Virkningen af 4 kg virksomt stof pr. ha af 
2,4-D er sammenlignet med virkningen af 100 og 200: kg natrium
klorat pr. ha. Året efter behandlingen er virkningen bedømt ved 
måling af høstudbytte og optælling af antal tidsler. 

Forsøgene er udført på let lermuld ved Lyngby, på lermuld til 
svær lermuld ved Statens Ukrudtsfol'søg og på marskjord ved 
Højer i årene fra 1%01-54, 

Resultaterne fra de enkelte år og stationer er anført i hoved
tabel 5 side 284. Som det fremgår af tabel 23, er der gennemført 
8 forsøg i byg og 4 forsøg i havre. 

Det fremgår af resultaterne, at kærneudbyttet er højere efter 
brugen af 2,4-D end efter anvendelse af natriumklorat, til trods 
for at virkningen på antallet af tidsler er langt større af na
triumklorat end af 2,4-D. Dette forhold gør det ønskeligt at fort
sætte forsøg med behandling med hormonpræparater. I 434. be-
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Tabel 23. Virkningen af 2,4-D og natriumklorat på agertidsel 
og på høstudbyttet 

Gennemsnit af 8 forsøg i byg 

Kærne Forholds-
hkgjha tal 

Ubehandlet. ................. 30.? 100 
Natriumklorat, 100 kg/ha ..... 31.6 103 

» )i 200 » 30.4 99 
2,4-D, 4 kg y.st/ha ........... 33.3 108 

Halm 
hkgfha 

42.4 
35.9 
31.3 
40.2 

Agertidsel* 
Forholds- Forholds-

tal tal 

100 100 
85 29 
75 20 
95 73 

';' Antal agertidsler i ubehandlet: 387 pr. 100 m 2• 

retning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur er der om
talt forsøg med anvendelse af 10 og 20 kg virksomt stof af 4K-2M 
og 2,4-D om efteråret. Også i disse forsøg er der opnået et ret 
stort merudbytte til trods for, at virkningen på ukrudtsbestanden 
ikke har været særlig stor. 

Årsagen til, at kærneudbyttet efter anvendelse af natriumklorat 
ikke ligger så højt, som det efter virkningen på agertidsel kunne 
forventes, skyldes, at 100 kg og især 200 kg natriumklorat pr. ha 
ofte har skadet bygafgrøden. Behandlingen har især nedsat 
halm udbyttet. 

Det er iagttaget, at virkningen af hormonpræparater på ager
tidsel og andre rodukrudtsplanter er større, end tallene for antal 
planter giver udtryk for, idet der også er tale om væksthæmning. 

Brugen af hormonpræparater i stubmarkerne om efteråret vil 
ikke i praksis være rentabel, dertil er virkningen på ukrudts
planterne alt for ringe. 

Hormonpræparaternes virkning på kærnekvaliteten 

VIRKNING PÅ SPIREEVNEN 

Vårsæd. Tallene, der er anført i tabel 24 og 25, viser spiringen af 
den høstede kærne af byg og havre fra forsøgene i små parceller. 
Spiringen er foretaget i sand efter den af Statsfrøkontrollen be
nyttede fremgangsmåde. 
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Tabel 24. Byg. Spireprocent efter sprøjtning på forskellige tidspunkter 
med 4 K-2M, 2,4-D og 4K-2MB 

% spiring 
Sprøjtetider : 24j4 11/" 23j5 6/6 14/6 9/7 

antal blade 25 cm afblom-
Byggens ndvikling: O 1-2 3-5 5--6 høj siret 

4K-2M 
Ubehandlet. .................. 99 98 99 99 99 99 

1 kg v.st/ha ................. 99 99 100 100 100 99 
4 » » » ................. 9\) 98 100 99 98 99 

16 » )l l) ......... ~ ....... 96 98 99 100 99 99 

2,4-D 
Ubehandlet. .................. 99 98 99 100 99 98 

1 kg v.st/ha ................. 99 100 99 98 99 99 
4 » » » ................. 100 99 99 98 98 98 

16 » » II •• ' •• 0.0 ••••••••• 100 92 98 99 96 90 

4K-2MB 
Ubehandlet ................... 99 99 99 100 95 98 
1,7 kg v.st/ha ................ 98 98 99 g8 94 99 
7 » » )l ••• 0.0 ••••• • •••• 97 99 97 98 97 98 

28 » » » • 0.0 •••••••••••• 97 100 99 99 97 97 

Tabel 25. Havre. Spireprocent efter sprøjtning på forskellige tids-
punkter med 4K-2M, 2,4-D og 4K-2MB 

Sprøjletider: 13/4 2/5 11/5 28/5 6/6 U/6 23/6 9/, 
antal blade 5-7 bl. 60 cm afblom-

Havrens udvikling: .... O 1 1-2 3-5 5-6 40 cm høj siret 
Behandling høj 

4K-2M 
Ubehandlet. .......... 95 88 91 89 92 93 92 89 

1 kg v.st/ha ......... 98 91 85 93 91 71 91 94 
4 » ll» ......... 94 90 90 88 92 92 95 87 

16 )l » » .... 0.0·· 83 94 77 85 86 86 94 86 

2,4-D 
Ubehandlet. .......... 89 92 92 88 82 90 82 86 

1 kg v.st/ha ......... 83 73 86 86 87 93 87 89 
4 » » » ......... 93 90 80 il9 92 93 84 91 

16 » » » . ' ....... 57 78 88 83 95 93 94 90 

4K-2MB 
Uhehandlet. .......... 84 93 93 94 88 92 93 92 

1,7 kg v.st/ha ........ 88 96 94 87 94 89 93 92 
7 )l }} )} ....... . 90 94 94 95 94 89 94 91 

28 » » » ........ 78 94 93 89 93 88 91 95 
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Behandlingen synes næsten ikke at påvirke spInngen hos byg. 
Kun ved sprøjtning med 16 kg virksomt stof pr. ha af 2,4-D, når 
byggen har 1-2 blade, samt ved afblomstringen, er der en antyd
ning af nedgang i spiretallene. 

Havrens spiretal ligger gennemgående lidt lavere end byggens, 
og tallene er noget varierende. Anvendelse af 16 kg virksomt stof 
pr. ha af 2,4-D før fremspiringen har dog nedsat spiringen hos 

den høstede kærne stærkt. 
Fra forsøgene på Rønhave foreligger der spireresultater fra 6 

års forsøg i byg og 5 års forsøg i havre (tabel 26). 

Tabel 26. Byg og havre. Spireprocent efter behandling med 
4K-2M og 2,4-D. Rønhave 1950-1955 

% spiring 
byg Havre 

Antal forsøg: 6 5 

Antal blade v. spr.: 1-2 3-4 6-8 1-2 3-4 6-8 

Behandling 

4K-2M 
Ubehandlet. .......... 96 96 96 93 93 93 
0.25 kg v.st/ha ........ 96 96 96 94 92 92 
0.50 >i » » 96 97 95 93 92 93 
J .00 » Il » ........ 97 97 94 94 90 92 
2.00 » )} » ........ 96 96 95 95 94 93 

2,4-D 
Ubehandlet. .......... 96 96 96 93 93 93 
0.25 kg v.st/ha ........ 97 95 95 \13 94 92 
0.50 » }) » 96 94 98 94 92 90 
1.00 l) )} )) o····· .. 96 93 96 90 90 96 
2.00 }) » li ........ 98 94 96 91 88 93 

Det fremgår, at de mængder, der har været anvendt i disse for
søg, ikke ved nogen af sprøjtetidspunkterne har påvirket spire
evnen hos byg eller havre. 

VIRKNING PÅ RUMVÆGT 

Vintersæd. Hvedens og rugen s rumvægt i forsøg med forskellige 
sprøjtetider og med stigende doser af 4K-2M og 2,4-D er anført 
i tabel 27 og tabel 28. 
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Tabel 27. Hvede. Rumvægt efter sprøjtning på forskellige tidspunkter 
med 4K-2M og 2,4-D 

Rumvægt i g pr. liter 
Sprøjtetider: 8/10 25/10 12/11 2°f12 "/1 28f2 13/4 23f5 14/6 9/7 

antal blade 

Hvedens udvikling: O 2 3 4-5 4-5 4-5 S 'O,....: 'S 
S ~ U:;l,.c; ..c:: 

..... ~ o~U"l EJ o 
Behandling en» C\lo'l~ 

'"' :Q "E> ~w .A ~ ~ Bl ., "" 'Hl:! 
".,.c; ..... .J EJ U"l 

'" en ------- ~--- ---" ~---" 

4K-2M 

Ubehandlet ....... 726 756 736 756 756 770 756 766 780 766 
1 kg v.stfha ..... 740 760 736 776 730 756 776 756 780 750 
4 )} )' » 740 750 726 766 776 736 776 770 790 770 

16 » » )} .... . 736 690 720 756 716 736 766 776 766 766 

2,4-D 
Ubehandlet. ...... 750 706 740 720 730 780 780 766 770 770 

1 kg v.st/ha ..... 710 710 706 710 730 726 766 770 786 780 
4 )} )} )} 766 720 710 710 726 694 746 746 776 766 

16 )} » » ..... 740 750 690 691 677 650 726 766 787 766 

Tabel 28. Rug. Rumvægt efter sprøjtning på forskellige tidspunkter 
med 4K-2M og 2,4-D 

Rumvægt i g pr. liter 
Sprøj tetider: 8/10 25/10 12fll 2°f"2 9/1 28/3 13/4 23/5 14/6 9/7 

antal blade 

EJ 
, 

Rugens udvikling: O 2-3 3-4 5-6 5-6 5-6 ..... Q) ..... " El 't:l u A~,!j 
..... ::l o 53 -B El o 

Behandling J,l;>, "'" :Q !i æ~ Lh'iS 'C.C~o 
:;l "., ...... 'Hl:! 

".,.c; ""..c:: ... w,o 'Il en 
--------

4K-2M 

Ubehandlet ....... 691 716 715 715 686 725 711 715 695 686 
1 kg v.st/ha ..... 701 721 715 711 705 701 705 705 715 691 
4 » » » 715 705 695 725 695 691 701 680 715 695 

16 )} » » ..... 710 691 705 695 691 654 676 680 701 696 

2,4-D 

Ubehandlet. ...... 721 701 721 725 711 711 711 711 705 695 
1 kg v.st/ha ..... 711 701 715 695 705 715 695 711 680 686 
4 » » » 725 715 705 705 686 680 686 711 701 676 

16 » » » ..... 715 691 686 691 691 695 680 705 680 680 

Det fremgår, at selv store doser af 2,4-D praktisk talt ikke har 

påvirket rumvægten i hvede. I rug har 16 kg 2,4-D, ved flere af 

sprøjtetidspunkterne, sænket rumvægten lidt. 
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Vårsæd. Fra forsøgene på Rønhave foreligger der rumvægts
bestemmelser i såvel byg som havre. Tal for disse er anført i 
tabel 29. 

Tabel 29. Byg og havre. Rumvægt efter behandling med 4K-2M og 
2,4-D. Rønhave 1950-55 

Rumvægt, g pr. liter 
byg havre 

Antal blade ved sprøjtning: 1-2 3-4 0-8 1-2 3-4 0-8 
----.,--- --_._-

4K-2M 
Ubehandlet. ................ 695 695 695 524 524 524 
0.25 kg v.st/ha .............. 093 698 694 523 518 525 
0.50 )f » » .............. 692 696 695 514 519 525 
1.00 » » » ••••••• 0.0 •• •• 695 701 700 525 522 538 
2.00 » » » .............. 688 698 698 520 517 526 

2,4-D 
Ubehandlet. ................ 695 695 695 524 524 524 
0.25 kg v.st/ha .............. 694 697 692 516 521 534 
0.50 )l » » ..... , ........ 690 694 694 506 514 528 
1.00 )l }) II .............. 687 694 701 504 512 535 
2.00 » }) l) 

0.0 ••••• 0.0 ••• 684 692 693 497 507 541 

Rumvægten hos byg synes ikke påvirket af behandlingen med 
hormonpræparater undtagen ved behandling i stadiet 1-2 blade, 
hvor 2 kg virksomt stof af 2,4-D pr. ha har nedsat rumvæg
ten lidt. 

Forbindelsen 2,4-D har derimod tydeligt nedsat rumvægten 
hos havre. Dette er tilfældet ved behandling i stadiet 1-2 blade 
og i stadiet 3-4 blade. Der ses at være en gradvis nedgang i 
rumvægten helt fra 0,25 kg virksomt stof af 2,4-D pr. ha. For
bindelsen 4K-2M har praktisk taget ikke påvirket havrens 
rumvægt. 

DEFORMEREDE KÆRNER 

Afgrøder med unormale aks og toppe giver i reglen en uskøn 
kærnekvalitet. Deformerede kærner er især synlige i byg. 

I fig. 26 og fig. 27 er afbildet normale kærner samt kærner, 
der er mere eller mindre deformerede som følge af behandlingen. 
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Fig. 26. Byg. Til venstre normale l,ærner, til højre stærkt deformerede kærner, 
der giver en uskøn kærnekvalitet. 

Barlq]. To the left normal seeds, io the right strongly deformed seeds, which 
give and ugly-Iooking seed guality. 

Fig. 27. Havre. Til venstre normale kærner, i midten kærner uden bugfure, 
til højre skæve kærner, dobbelte kærner m. m. 

Dats. Lefl nOl·mal seeds, in fhe middle seeds without a uenlral grooue, right 
lop-sided seeds, double seeds etc. 

Der kan i byg være tale om afskallede kærner, dobbelte kærner, 
»sprængte« kærner lTI. fl. I havre forekommer der skæve defor
merede kærner, store kærner, kærner med lukket bugfure lTI. f l. 

Undersøgelser, der er foretaget ved Statens Ukrudtsforsøg, har 
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vist, al deformiteter frembragt af bormonpræparater på strå, aks 
og kærner ikke nedarves. 

I forsøgene i de små parceller blev antallet af unormale kærner 
konstateret. Det højeste antal i byg forekom efter den behand
ling, der blev foretaget den 11. og 23. maj med 16 kg virksomt 
stof pr. ha. Antallet udgjorde henholdsvis 1,8 og 6,3 0/00 efter be
handling med 4K-2M og 1,5 og 5,7 %0 efter anvendelse af 2,4-D. 

I havre forekom der enkelte deformerede kærner, nemlig 1,0 
og 1,5 %0 efter anvendelse af den højeste dosis 2,4-0. den 23. maj 
og den 6. juni. 

Forbindelsen 4K-2MB forårsagede ingen deformerede kærner. 

VIRKNING PÅ KÆRNENS INDHOLD AF RÅPROTEIN 

De i det følgende omtalte analyser over indhold af råprotein 
kærner er bl. a. udført ved Carlsbergbryggeriernes Laboratorier .. 
Forfatteren bringer laboratoriet sin erkendligste tak for det ud
førte analysearbejde. 

Rug. Resultater af analyser af rugkærner fra forsøg i små par
celler fremgår af tabel 30. Der er kun udført analyser af prøver 
fra forsøgsledene : Ubehandlet, l og 16 kg virksomt stof pr. ha. 

Tabel 30. Rug. Indhold af råprotein i kærnen efter behandling med 
4K-2M og 2,4-D 

% råprotein i kærnens tørstof 
Sprøjtetidspunkt: "(lO 20(10 2°/12 

Antal blade: O 2-3 4-5 

4K-2M 
Ubehandlet. .................. 10.2 9.8 10.2 

l kg virksomt stof pr. ha ...... 10.6 9.6 10.2 

16 » » » » ...... 12.5 11.8 11.5 

2,4-D 
Ubehandlet. .................. 9.7 9.9 10.4 

1 kg virksomt stof pr. ha ...... 10.6 10.2 10.2 

16 » » » » .. " .. . 12.2 11.6 11.1 

Det fremgår af behandlingen med 1 og 16 kg virksomt stof pr. ha 
af 4K-2M og 2,4-D har hævet kvælstofindholdet i den høstede 
kærne. Ved behandling før rugens fremspiring udgør stigningen 
0,4 til 0,9 pet. råprotein efter anvendelse af 1 kg virksomt stof pr. 
ha af henholdsvis 4K-2M og 2,4-D. Brugen af 16 kg virksomt stof 
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på de samme tidspunkter har forøget indholdet af råprotein med 
henholdsvis 2,3 og 2,5 pet. 

Behandling med l kg virksomt stof pr. ha på et senere tids
punkt, da rugen havde 4-5 blade, har ikke medført nogen stig
ning i proteinindholdet. 

Som det fremgår af det tidligere meddelte, forekommer stig
ningen i proteinindholdet efter behandling på et tidspunkt, da 
rugen tog ret stærk skade af behandlingen. Hvorvidt den tidligere 
behandling medfører, at den proteinmængde, der høstes pr. ha, 
bliver større som følge af behandlingen, kan ikke konstateres i 
disse forsøg. Forhåbentlig vil denne sag, der har betydning også 
for vintersædens bageevne, kunne blive belyst igennem de ud
bytteforsøg, der udføres i øjeblikket. 

Byg og havre. ner foreligger endvidere analyser af indholdet 
af råprotein i byg og havre fra forsøg udført på Rønhave i 1955. 
Resultater af disse er anført i tabel 31 og 32. 

Tabel 31. Byg. Indhold af råprotein i .kærnen efter behandling med 
4K-2M og 2,4-D. Rønhave 1955 

4K-2M 
0.25 kg virksomt stof pr. ha ................ . 
0.50 » » )} » 
1.00 » » » » 

2.00 » » » » 

2,4 D 

O.~5 kg virksomt slof pr. ha ................. 
O oJ » » » » ................. 
1 O) » » )) » ............ .... . 
2.00 » » » » ............... ,-

% råprotein i kærnens tørstof 
ube- antal blade ved behandling 

handlet 1-2 3-4 6-8 

9.5 10.3 9.8 9.7 

9.7 9.8 9.7 9.5 

9.3 10.3 9.7 9.2 

9.5 10.5 10.1 9.5 

9.1 9.7 9 .• 9.1 
9.3 9.9 9.6 9.3 

9.3 10.9 10.1 9.5 

9.5 10.8 10.1 9.S 

Af tabel 31 og 32 fremgår det, at tidlig behandling, d. v. s., når 
byggen har 1-2 blade, med 1 kg virksomt stof pr. ha af 4K-2M 
og 2,4-D, har øget indholdet af råprotein med henholdsvis 1 og 
1,6 pet. Stigningen i råproteinindholdet i byg er som i rugen sær
lig tydelig, når behandlingen udføres på et tidspunkt, da kornet 
i marken tager stærkest skade af behandlingen. 
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Tabel 32, Havre, Indhold af råprotein i kærnen efter behandling med 
4K-2M og 2,4-D, Rønhave 1955 

% råprotein i kærnens tørstof 
ube- antal blade ved behandling 

4K-2M handlet 1-2 3-4 6-8 

0.25 kg virksomt stof pr. ha ................ . 11.4 11.3 11.3 10.8 
0.50 » » » » 11.1 11.4 11.5 11.6 
1.00 » » » » 10.9 11.6 11.5 11.7 
2.00 » » » » 11.3 12.4 12.1 12.3 

2,4-D 
0.25 kg virksomt stof pr. ha ................ . 10.8 11.7 11.4 11.6 
0.50 }) » }) » 11.7 13.4 13.3 12.6 
1.00 }) » » }) 11.5 12.8 11.9 12.2 
2.00 » » » » 1l.5 12.6 11.9 12.1 

Da behandling med hormonpræparater på et tidspunkt, da kor
net er mest følsomt, ofte vil give nedgang i kærneudbyttet, er det 
ikke sikkert, at en stigning i proteinindholdet i kærnen har en 
stigning i proteinudbyttet pr. ha til følge. Sammenlignes tallene 
for råprotein med udbyttetallene i hovedtabel 1, Rønhave 19'55, 
vil det ses, at udbyttetallene i reglen er lave, når proteinindholdet 
er højt og omvendt. 

Uanset forbindelsen imellem proteinindhold og udbytte kan en 
behandling, der ændrer proteinindholdet i kærnen, dog medføre 
en kvalitetsændring. I vintersæd vil et højt indhold give anled
ning til forbedring af bageevnen, medens en stærk forøgelse af 
proteinindholdet i maltbyg af forskellige grunde er uønsket fra 
bryggeriernes side. Det vil forhåbentlig blive muligt at forfølge 
sagen nærmere. 

Af tabel 32 fremgår det, at behandlingen i havre ofte har med
ført en stigning i kærnens indhold af råprotein. 

SAMMENDRAG 

Virkning på kornartcrncs splrzng 

Laboratorieforsøg viste, at natriumsalte af 4K-2M og af 2,4-D 
havde omtrent ens virkning på spiringen hos byg, medens butyl
glykolester af 2,4-D reducerede spiring og udvikling tydeligt. 

Bulylglykolester af 4K-2M og ætyl ester af 2,4-D frembragte 
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stærkere skadevirkning ved fordampning end natriumsalte af de 
tilsvarende forbindelser. 

Undersøgelser af varigheden af hormonpræparaternes virkning 
i jorden viste, at forbindelserne blev nedbrudt af mikroorganis
mer, og at der ikke er fare for ophobning i jorden. Nedbrydnings
hastigheden for 4K-2M er af noget længere varighed i sur end i 
alkalisk jord. I praksis må der regnes med, at der efter en hor
monsprøjtning hengår ca. 8 uger, før virkningen i jorden er 
helt forsvundet. 

Vandets hårdhed havde kun lille betydning for hormonpræpa
raternes virkning. 

Forsøg i marken i små parceller viste, at natriumsalte af 
4K-2M og af 2,4-0. nedsatte spiringen og skuddannelse hos korn
arterne, når behandlingen blev foretaget før disses fremspiring. 
Dette var især tilfældet, når der blev anvendt store doser. Be
handling om efteråret og i vintermånederne hæmmede endvidere 
skuddanneJse hos hvede. Forbindelsen 4K-2MB havde mindre 
skadelig virkning på byggens og havrens spiring end 4K-2M 
og 2,4-D. 

Virkning på kornarlernes udvikling og morfologi 

Undersøgelserne er foretaget i små parceller i marken, endvidere 
er der foretaget optællinger i en del udbytteforsøg. 

Behandling med store doser, 4 og 16 kg virksomt stof pr. ha af 
4K-2M og 2,4-D, medførte i reglen en nedsættelse af strålængden 
hos alle fire kornarter. 

Hormonpræparater indeholdende forbindelserne 4K-2M og 
2,4-D frembragte på alle fire kornarter unormale morfologiske 
karaktertræk, fig. 7, 11, 12, 21, 22, 23, 24 og 25. Forekomst af 
disse var i reglen nær knyttet til behandlingstidspunktet. De 
fremkom ganske overvejende som følge af behandlinger, der blev 
udført i perioden fra såning, og indtil de enkelte skud havde 5~6 
blade. Dosering, type af hormonpræparater, vækstforhold m. m. 
var endvidere af betydning for mængden af deformiteter. Forbin
delsen 4K-2MB havde mindre skadelig indflydelse på korn arternes 
morfologi end forbindelserne 4K-2M og 2,4-D. 

Deformiteterne viste sig ved unormal gennemskridning, unor-
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mal kærnesætning i aks og top samt ved mere eller mindre de
formerede strit 

Unormal gennem skridning skyldtes i reglen, at bladrandene 
på det øverste blad voksede sammen, således at der dannedes et 
rør, gennem hvilket aks eller top brød mere eller mindre fuld
stændigt igennem. 

Den unormale gennemskridning var overvejende knyttet til 
meget tidlige behandlinger, d. v. S., når kornet havde 1-3 blade. 
Forbindelsen 2,4-D frembragte i reglen et tydeligt større antal 
unormalt skridende planter end forbindelsen 4K-2M. Stoffet 
4K-2MB, der kun blev prøvet i vårsæd, gav næsten ingen planter 
med unormal skridning. 

Unormal kærnesætning omfattede spring i aks, sammen\'oks
ning af to eller flere blomsteranlæg, to eller flere småaks, modsat 
stillede kærner, forkortede og ensidig stillede topgrene m. m. 
Fremkomsten af disse deformiteter var ligeledes nært knyttet til 
behandlingstidspunktet. De fremkom i reglen i størst antal som 
følge af behandlinger, der blev foretaget på et lidt senere tids
punkt end skridningsdeformiteterne samt over et længere tids
rum, d. Y. s. overvejende fra ca. 2 til 5 blad stadiet. Forbindelsen 
2,4-D frembragte et noget større antal deformerede aks og toppe 
end 4R-21L Stoffet 4K-2MB viste sig også med hensyn til skade 
på aks og top langt mere skånsomt end 4K-2M og 2,4-D. 

Virkning på udbyttet af kærne og halm 

Normaldosering af 4R-2M, d. v. s. 0,5-1,0 kg virksomt stof pr. 
ha i vårsæd, påvirkede ikke kærneudbyttet af byg og havre, og 
den største dosis, 2 kg virksomt stof pr. ha. bragte kun en mindre 
sænkning. Forbindelsen 2,4-D gav tydelig nedgang i kærneud
byttet af såvel byg som havre ved anvendelse af 1-2 kg virk
somt stof, og der var tendens til nedgang også ved lavere doser. 
Skadevirkningen på udbyttet var i byg størst ved sprøjtning i 
1-2 bladstadiet og derefter aftagende, jo længere byggen nåede 
frem i udvikling; I havre var skadevirkningen derimod størst 
efter behandling i 3-4 hladstadiet. 

Halmudbyttet i byg blev tydeligt nedsat selv '/ed behandling 
med små hormonmængder og desto mere, jo større dosis der 
anvendtes. 
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Variationerne i havrens halmudbytte var små og uregel
mæssige. 

Unormal skridning og unormal kærnesætning konstateredes 
efter omtrent de samme linier som i forsøgene i små parceller. 
Det største antal deformiteter fandtes i byg ved den første sprøj
tetid, da hyggen havde 1-2 blade, og ved anvendelse af den 
største dosis af 2,4-D. I havre fandtes det største antal ved sprøjt
ning, da havren havde 3-4 blade, og ved anvendelse af 2 kg virk
somt stof af 2,4-D pr. ha. 

Behandling med 1 kg virksomt stof af 4K-2M og små doser, 
0,25 og 0,5 kg virksomt stof af 2,4-D pr. ha, forårsagede ingen 
udbyttenedgang i omtrent rene afgrøder af byg. Virkningen var 
uafhængig af jordtypen. 

Sprøjtning om efteråret i stubmarker med 4 kg virksomt stof 
pr. ha af 2,4-D forøgede udbyttet af næste års bygafgrøde, men 
havde kun ringe virkning på ukrudtet. 

Virkning på kærnekvalitel 

Spireevnen hos den høstede kærne af hyg og havre blev ikke på
virket af sprøjtningen, når der anvendtes normaldosering af 
4K-2M, 2,4-D og 4K-2MB. Store doser, som 16 kg virksomt stof 
pr. ha af 4K-2M og 2,4-D samt 28 kg virksomt stof af 4K-2MB, 
gav anledning til nedgang i spireevnen. Dette var særlig tilfældet 
efter anvendelse af 2,4-D før fremspiringen. 

Rumvægt. Normaldosering forårsagede ingen nedsættelse af 
kærnens rumvægt. 

Proteinindhold. Tidlig hehandling med store doser af 4K-2M 
og 2,1-D forøgede kærnens indhold af råprotein. 

KONKLUSION 

Vintersæd. Forsøg og undersøgelser viser, at vintersæd skades 
ved sprøjtning lncd hormonpræparatcr om efteråret. Sprøjtning 
af vintersæd bør derfor først foretages om foråret, når væksten 
er begyndt, og de enkelte skud har 4-5 blade. Forbindelserne 
4K-2M og 2,4-D kan benyttes i normal dosering, d. v. s. 1-2 kg 
virksomt stof pr. ha. 
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Vårsæd. Forsøgene viser, at forbindelsen af 4K-2M i alminde
lighed bør foretrækkes til sprøjtning i byg og i havre. Som nor
maldosering kan der benyttes 1 kg virksomt stof pr. ha. For
søgene viser imidlertid, at doseringen kan varieres indenfor ret 
vide grænser, f. eks. fra 0,5 til omtrent 2,0' kg virksomt stof pr. 
ha, alt efter ukrudtsbestandens sammensætning og mængde. 

Forbindelsen af 2,4-D bør i almindelighed ikke benyttes i 
vårsæd og særlig ikke i havre, der er mere følsom over for denne 
forbindelse med byg. Særlige hensyn, f.eks. hensyn til udlæg af 
hvidkløver, der bedre tåler behandling med 2,4-D end med 4K-2M, 
kan berettige anvendelse af 2,4-D i vårsæd, men der bør da kun 
benyttes små doser, 0,25-0,5 kg virksomt stof pr. ha. 

Forbindelsen 4K-2MB er i almindelighed mere skånsom over 
for vårsæd end 4K-2M og 2,4-D, men antallet af ukrudtsarter, der 
kan bekæmpes med dette stof er mindre end det, der kan bekæm
pes med de to sidstnævnte forbindelser. 

Behandling i byg bør, især af hensyn til kærnekvaliteten, først 
foretages, når byggen har 4-6 blade. Havren må derimod gerne 
sprøjtes tidligere, f. eks. i 2-3 bladstadiet eller senere, f. eks. i 
5--6 bladstadiet. Behandling, når havren har 3-4 blade, skal 
helst undgås. 

SUMMA RY 

Effect of MCPA, DCPA aIld MCPB all cereds germiIlatiIlg, 
yield aIld qualily 

Effeci on ihe Germination in tlIe Cereals 
Laboratory tests showcd that sodium salts of MCPA and DCPA pro
duced almost the same effect on the germination in harley, while the 
butyl glycol ester of DCPA markedly rcdueed germination and develop
ment. 

The butyl glyeol ester of MCPA and the ethyl ester of DCPA pro
dnccrl stronger harmful effects by evaporation than sodium saIts of 
thc corresponding compounds. 

Investigations into the duration of the effeet of the horrnone pre
parations in the soU show ed that the eompounds were deeomposed by 
micro-organisms, and that there is IlO dallger of any aecumulatioIl in 
thc soil. The rate of decomposition fOl: MCPA is somcwhat slower in 
addie than in alkaline soiIs. In practise, about 8 weeks should be 
reckoned to pass af ter a horrnone spraying before the effeet has eom
pIetely disappeared from the soil. 
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The hardness of the water was of only slight importance to the 
effect of the hormone preparations. 

Field experiments on small plots showed that sodium salts of MCPA 
and DCPA reduced the germination and the formation of shoots in 
the cereals when the treatment was administered before their sprout
ing. This was the case especially when large doses were applied. More
over, treatment in autumn and during the months of winter impeded 
the formation Df shoots in wheat. The compound MCPB did less harm 
to the sprouting of barley and oats than MCPA and DCPA. 

Effecl an lhe Gl'owth and MOl'phological Features of Cereals 

The investigations were made 011' small plots in the fieId; furthermore, 
eounlings were made in a number of yield experimenb. 

Treatment with large doses, 4 and Hj kilos of effective substanee of 
MCPA and DCPA per hectare, as a rule caused a reduction in :lhe 
length of straw in all four cereals. 

Hormone preparations containing the compound s MCPA and DCPA 
produced in all four cereals morphologically abnormal features, figs. 
7, 11, 12, 21, 22, 23 and 24, the oecurence of which as a rule was 
closely connected with the date of treatment. They chiefly oceurred 
in consequcnce of treatmenfs that had been carrie d out during the 
interval between the sowing and the time at which fhe individual 
shoots had 5 Ol' 6 leaves. Dosage, type of hormone preparation, con
dilions of growth etc. were found to be responsibIe for the number of 
deformities. The compound MCPB had a less harmful effeet on the 
cereals morphologically than the compounds MCPA and DCPA. 

The dcformities to ok the shape of abnormal heading, abnormal seed 
development in spikes and at tip, and of more Ol' less defol'Iued straws. 

The abnormal heading as a mIe was due to the edges of the upper
most sheating leai having grown together in such a way that a tube 
had been formed through which spikes Ol' tip penetrated more or less 
completely. 

The abnormal heading was found chiefly in connection with treat
ments at a very carly stage Le. when thc plant had 1 to 3 leaves. 
The compound DCPA usually produced a notieeably larger number of 
plants with abnormal hcading than the compound MCPA. Thc sub
stance MCPB, which was appIied to spring-sown cereals only, pro
duccd harcIly any plants with abnormal heading. 

The abnormal seed development manifesled itself as spikes at scaUe
red intervals, the growing together of two Ol' more primordial fIowers 
Ol' of two Ol' more spikelets, opposite seed s, shortcned and second top 
branching etc. 

The occurcnce of sueh abnormalitles likewise was elosely connceted 
with the date of treatment. As a rul e they appeared in partieularly 
great numbers as aresult of treatments carried out at a latcr date than 
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those causing the heading dcformities Ol' carried out during a longer 
period i. e. mainly at 2-to-S-leaf stage, approximately. The compound 
DCPA gave rise to a somewhat larger number of deformed spikes and 
tips than MCPA. The substance MCPB also proved gentler in regard 
to damage to spikes and tip than MCPA and DCPA. 

Effect Oll Yield of Seed and Slraw. 

The normal dosage of MCPA i. e. 0.5-1.0 kilo of effective substance 
per hectare in spring-sown cereals, did not affect the seed yield in 
barley and oats, and even the lal'gest dose, 2 kilos of effective sub
stance per hectare, bro\J.ght aboul only a small decrcase. The com
pound DCPA applied in a dose of 1--2 kilos of effective substance, 
showcd a pronounced drop in the yield of seed in respect of harley 
as well as oats, and there \Vas a downward tendency also for smaller 
doses. The harmfuI effect on tIle yield of barley was at maximum in 
case of spraying at 1-lo-2-leaf stage aml then deereasing the further 
the barley had developed. In oats, howevcr, the harmful effect was at 
maximum after treatment at 3-to-4-leaf stage. 

The yicld of sIra,,,. of harley \Vas markedly reduced after treatment 
with even small quantities of hormon es and the more so the larger 
the dose applied. 

The variations in the yield of straw of oai were small and irregular. 
Abnormal heading and ah normal seed devclopment were found to be 

folIowing neat'ly the same lines as in the experiments on small plots. 
The greatest numher of ahnormalities in harley were found for the 
earliest spraying when the barley had olle Ol' two leaves and when 
the largest dase of DCPA was applied. In oats the largest number were 
found for spraying carrie d out when the oats had 3 ar 4 leaves and 
when 2 kilos af effcctive suhstance of DCPA per hectare had been 
applied. 

Treatment with 1 kilo af effectivc suhstance af MCPA and with smal! 
dases of DCPA, 0.25 and 0.5 kilo af effective suhstance per heclare, 
resulted in no drop in yield from almost weedless hadey crops. The 
effect was independent af the nature af the soil. 

Spraying in stubhle helds in autumn with 4 kilos of effeetive sub
stance af DCPA per hectare incrcased the yield af the barley crop 
next year, hut had only a negligibie effect on weeds. 

Effeel 011 Germinutioll Capucily. 

The germination capacity in the seeds af harley and oat gathered in 
was not affec1cd by the spraying when the normal dosages of lVlCPA, 
DCPA, and MCPB were used. Large doses, such as 16 kilos af effcctive 
suhstancc of MCPA and DCPA and 28 kilos af effective substance of 
MCPB per hectare, gave rise to a drop in the germination capacity. 
This applied especially after use af DCPAhefore sprouting. 
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,Specific Weighl. The nOl'maI dosage caused no reduction in the 
spccific weight of the seed. 

Protein Conteni. Eearly treatment with large doscs of MCPA and 
DCPA increased the albuminoid content of the seed. 

CONCLUSION 

Winter Crops. Experiments and investigations shO\v that winter crops 
are damaged by spraying with hormone preparations in autumn. The 
spraying of winter crops shouJd coosequently oot be undertaken till 
in spring when they are io growth again and the individual shoots 
have '4 Ol' 5leaves. The compounds MCPA and DCPA ean he applied 
in normal doses Le. 1-2 kilos of cffective substanee per hectare. 

Spring-SownCereals. Thc experiments show thai the compound 
MCPA in general is preferable fOl' spraYlIlg barley and oals. As a 
normal dosage 1 kilo of effective substance per hectare ean be uscd, 
The experiments show, howcver, that the dosage canbe varicd within 
rather wide limits, for instance from 0.5 to approximately 2.0 kilos of 
effective substance per hcctare, according to the nature and the 
amount of weeds in existel1Cc. 

The compound DCP A SIlOUld in general not be applied to spl'ing
sown cereals, and in particular not to oats, which are more sensitive 
to this compound than barley. Special regards, for instance regards 
to be paid to white-dover cultures, which bette r tolerate a treatmcnt 
with DCPA than with MePA, may jLlstify the applicaiion of DCPA in 
spring-sown cereals, but only smal! doses, 0.25-0.50 kilo of effectivc 
substance per hectarc, should be appIied. 

The compound MCPB is usualJy gentler to spril1g-sown cereals than 
::VICPA and DCPA. numbcr of weldspecies, which ean he kill with thi s 
substance is not so large as that which ean Le kill with MCPA and 
DCPA. 

EspeciaIly out of consideration fOl' the seed quality the trcatment to 
harley should not be undertaken uotil the harley has 4-6 leaves. 
Oats, however, may be sprayed either earIier, for instance at 2-to-3-Ieaf 
stage, Ol' later, for instanee at 5-to-6-leaf slage. Treatment whel1 the 
oats has 3 or 4 Ic aves should be avoided, if possible. 
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Hovedtabel 1. Forsøg med hormonpræparater i byg på Rønhave 

Antal bl. Udbytte af kærne, hkg pr. ha 
Hor- på korn Virkelige udbyttetal Korrigerede udbyttetal 

År mon- ved kg virksomt stof pr. ha kg virksomt stof pr. ha 
type sprøjtn. O 0.25 0.50 1.00 2.00 O 0.25 0.50 1.00 2.00 

1950 4K-2M 1-2 33.2 35.9 34.7 33.4 32.2 33.4 36.1 34.9 33.6 32.4 
3-4 33.6 33 .• 34.3 32.4 29.1 33.4 33.0 34.1 32.2 28.9 
0-8 33.3 35.0 35.0 32.2 30.7 33.4 35.1 35.1 32.3 30.8 

2,4-D 1-2 33.3 34.7 32.8 32.4 29.4 33.4 34.8 32.9 32.5 29.5 
3-4 34.7 33.6 33.8 31.4 28.8 33.4 32.3 32.5 30.1 27.5 
6-8 32.4 33.0 31.9 31.1 27.4 33.4 34.0 32.9 32.1 28.4 

1951 4K-2M 1-2 41.8 42.0 41.5 41.1 40.5 39.7 39.9 39.4 39.0 38.4 
3-4 36.1 37.4 37.6 36.8 35.7 39.7 41.0 41.2 40 .. 39.3 
6-8 40.3 3H.9 39.8 39.s 38.9 39.7 39.3 39.2 3\J.o 38.3 

2,4-D 1-2 40.2 38.0 39 .• 37.s 35.7 39.7 37.5 39.0 37.1 35.2 
3-4 38.7 38.5 3i.7 37.4 35.9 39.7 39.5 38.7 38.4 36.9 
6-8 41.2 40.3 39.8 39.2 38.8 39.7 38.8 38.3 37.7 37.3 

1952 4K-2M 1-2 37.7 38.2 39.4 38.1 35.3 40.7 41.2 42.4 4l.1 38.3 
3-4 42.9 42.6 42.5 41.8 39.9 40.7 40.4 40.3 39.6 37.7 
6-8 40.9 41.3 44.1 43.0 42.5 40.7 41.1 43.9 42.8 42.3 

2,4-D 1-2 ;{9.6 40.3 37., 37.1 35.1 40.7 41.4 38.5 38.2 36.2 
3-4 42.7 42.5 41.4 4l.5 37.7 40.7 40.5 39.4 39.5 35.7 
6-8 40.4 39.0 40.9 40.2 39.3 40.7 39.3 41.2 40.5 39.s 

Virkelige udbyttetal Korrigerede udbyttetal 
Hormon- kg antal bl. på korn antal bl. på korn 

År type virks. ved sprøjtn. ved sprøjtn. 
slof/ha ubh. 1-2 3-4 6-8 uhh. 1-2 3-4 6-8 

1953 4K-2M 0.25 37.2 38.0 38.2 37.2 33.9 34.7 34.9 33.9 
0.50 33.0 35.2 35.7 33.2 33.9 36.1 36.6 34.1 
1.00 31.2 35.5 35.2 34.5 33.9 ;{8.2 37.9 37.2 
2.00 34.2 36.2 37.5 35.0 33.9 35.9 37.2 34.7 

2,4-D 0.25 34.7 35.5 36.5 35.7 33.9 34.7 35.7 34_9 
0.50 30.7 34.5 33.5 31.9 33.9 37_7 36.7 35.1 
1.00 34.7 34.5 35.5 34.7 33.9 33.7 34.7 33.9 
2.00 35.5 34.2 36.2 36.2 33.9 32.6 34.6 34.6 

1954 4K-2:vI 0.25 41.2 39.3 40.9 38.9 40.1 38 .• 39.8 37.8 
0.50 38.1 38.4 39.1 37.i 40.1 40.4 41.1 39.4 
1.00 39.9 39.3 41.0 39.5 40.1 39.5 41.2 39.7 
2.00 43.8 41.4 43.1 42.1 40.1 37.7 39.4 38.4 

2,4-D 0.25 40.1 38.7 39.3 39.1 40.1 38.7 39.3 39.1 
0.50 42.1 40.5 41.2 42.1 40.1 38.5 39.2 40.1 
1.00 39.0 35.4 37.3 37.9 40.1 36.5 38 .. 39.0 
2.00 36.3 32.8 36.8 38.8 40.1 36.6 40.s 42.6 

1955 4K-2M 0.25 46.4 48.0 47.2 46.4 47.2 48.8 48.0 47.2 
0.50 49.5 49.3 48.2 48_6 47.2 47.0 45.9 46.3 
1.00 51.s 48.9 49.3 50.4 47.2 44.5 44.9 46.0 
2.00 51.1 47.6 48.1 49.8 47.2 43.7 44.~ 45.9 

2,4-D 0.25 39.8 38.9 40.7 39.2 47.2 46.3 48.1 46.6 
0.50 44.9 4l.5 43.9 44.5 47.2 43.8 46.2 46.8 
1.QO 46.6 41.3 44.4 45.7 47.2 41.9 45.0 46.3 
2.00 47.6 39.6 43_s 46.1 47.2 39.2 43.2 45.7 
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Hovedtabel 2. Forsøg med hormonpræparater i havre på Rønhave 

Antal bl. lldbytte af kærne, hkg pr. ha 

Hor- påkom Virkelige udbyttetal Korrigerede udbyttetal 
Ar mon- ved kg virksoml stof pr. ha kg virksomt stof pr. ha 

type sprøjtn. O 0.25 0.50 1.00 2.00 O 0.25 0.50 1.00 2.00 

1950 4K-2lvI 1-2 39.2 39.3 39.3 40.5 39.1 40 .• 40 .• 40.5 41.7 40.3 
3-4 39.7 40.3 41.s 40.8 37.9 40 .• 41.0 42.0 41.5 38.6 
6-8 42.2 42.2 40.4 40 .• 40.3 40 .• 40.4 38.6 38.6 38 .• 

2,4-D 1-2 41.s 42.3 42.1 42.1 42.1 40 .• 40.8 40.6 40.6 40.6 
3-4 39 .• 41.3 40.4 39.6 35.7 40 .• 42.3 41.. 40.6 36.7 
6·-8 39.8 39.8 37.6 35.1 31.0 40.4 40.4 38.2 35.7 31.6 

1952 4K-2lvI 1-2 48.3 49.0 51.2 49.9 50.6 50.2 50.9 53.1 51.8 52.5 
3-4 51.s 53.0 53.1 52.8 54.6 SO.2 51.4 S1.. 51.2 53.0 
6-8 50.7 51.4 51.7 50.1 50 .• SO.2 50.9 5l.2 49.6 60.0 

2,4-D 1-2 51.2 51.9 52.2 60 .• 50.5 50.2 50.9 51.2 49.5 49.5 
3--4 50.6 51.2 49.0 43.2 37.2 50.2 50.8 48.6 42.8 36.8 
6-8 48.5 50.3 49.3 48.0 47.0 50.2 52.0 51.0 49.7 48.7 

kg Virkelige udbyttetal Korrigerede udbyttetal 
Hormon- virksomt antal bl. på korn antal bl. på korn 

Ar type stof ved sprøjtn. ved sprøjtn. 
pr. ha ubh. 1-2 3-4 6-8 ubh. 1-2 3--4 6-8 

------ --
1953 4K-2M 0.2. 45.0 46.1 45.5 47.0 48.2 49.9 48.7 50.2 

0.50 49.4 49.1 47.1 51.7 48.2 47.9 45.9 50.5 
1.00 49.1 49.3 50.2 49.9 48.2 48.4 49.3 49.0 
2.00 46.7 47.6 45.2 47.6 48.2 49.1 46.7 49.1 

2,4-D 0.25 47.7 'l9.3 48.3 48.0 48.2 49.8 48.8 48.5 
0.50 51.3 50.0 46.4 50.2 48.2 46.9 43.s 47.1 
1.00 48.1 47.2 38.8 47.8 48.2 47.3 38.9 47.9 
2.00 48.3 43.3 33.6 45.9 48.2 43.2 33.5 45.8 

1954 4K-2M 0.25 42.0 41.8 40.9 41.. 45.2 45.0 44.1 44.7 
0.50 50.9 48.8 48.9 49 .• 45.2 43.1 43.2 43.7 
1.00 45.1 43.9 45.5 44.1 45.2 44.0 45.6 44.2 
2.00 44.9 43.9 44.6 43.2 45.2 44.2 44.9 43.r. 

2,4 -D 0.25 46.1 45.4 44.5 43.9 45.2 44.5 43.6 43.0 
0.50 48.5 49.1 49.8 51.s 45.2 45.8 46.5 48.0 
1.00 43.2 41.3 40.0 40.9 45.2 43.s 42.0 42.9 
2.00 40.9 :\8.9 37.8 38.3 45.2 43.2 42.1 42.6 

1955 4K-2M 0.25 54.3 53.s 52.3 53.4 53.8 53.1 51.8 52.9 
0.50 541 53.5 53.0 52.0 53.8 53.2 52.7 51.7 
1.00 54.5 53.0 54.8 51.3 53.8 52.3 54.1 50.6 
2.00 53.8 51.6 54.4 50.9 53.8 51.6 54.4 50.9 

2,4-D 0.25 5l.2 46.4 52.3 50.3 53.8 49.0 54.9 52.9 
0.50 54.2 47.1 54.4 51.9 53.8 46.7 54.0 51.5 
1.00 54.3 45.7 51.9 50.6 53.8 45.2 51.4 SO.1 
2.00 54.0 43.6 49 .• 49.9 53.8 43.4 49.2 49.7 
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Hovedtabel 3. Betydningen af byggens udvikling på forskellige 
jordtyper 

Antal bl. pr. 
For- For- Kornart 100 planter Kærne, hkg Halm, hkg 
søgs- søgs- og sort v. sprøjtn. pr. ha pr. ha 
sted år a b e a b c d a b c d 

Lerjord Byg 

Aarslev, 1951 Abed Rigel 193 645 990 47.3 36.3 45.5 45.0 48.2 54.3 48.2 48.6 
Tystofte, 1951 Svaløf Ymer 25.2 30.3 28.8 28.6 28.1 27.2 23.3 25,3 

» 1954 Carlsberg 282 376 587 23.1 24.6 24.7 23.3 23.2 19.7 20.3 17.0 
St. U. f. 1951 » 157 349 505 26.1 31., 31.1 30.1 41.t 38.2 30.3 23.0 

» 1951 » 207 398 512 38.2 42.8 38.5 39.4 45.9 40.4 46.1 44.9 
» 1952 Kenia ...... 100 308 - 46.9 47.5 47.3 47.1 48.5 49.8 46.7 44.7 
» 1952 RigeL ...... 126 309 - 49.9 47.5 46.647.<1 49.8 55.5 47.8 51.3 
» 1953 Hertha ..... 199 329 - 47.945.240.8 49.7 55.3 54.4 57.6 52.4 
» 1954 » 187 382 513 42.8 42.1 44.8 44.6 53.0 53.0 52.0 52.5 

Sandjord 
Lundg., 1951 Archer ..... 219 416 520 31.4 28.1 29.3 30.7 32.4 32.2 31.0 32. L 

)} 1952 » 31.4 29.5 30.3 29.9 38.441.5 37.2 41.L 
Studsgd., 1954 :\faja ....... 299 485 656 29.1 30.4 24.9 28.4 50.6 54.0 38.9 45.0 

Lavmose 

St. Mose-
forsøg, 1951 Hertha ..... 199 346 619 38.7 38.3 37.9 39.4 43.1 40.0 41.1 40.9 

» 1952 » 120 339 586 32.6 33.3 31.1 32.0 32.8 32.3 31.5 32.3 

For- pet. unormal skridning 
Forsøgssted søgs- Kornar! pct. ukrudt og unormale aks 

år og sort a b c d a b c d 

Lerjord Byg 

Aarslev, 1951 Abed RigeL ... O O O O O 15.0 O O 
Tystofte, 1951 Svaløf Ymer .. 

» 1954 Carlsberg ..... 14.8 3.8 2.7 1.3 O 5.0 2.0 O 
SI. U. f. Hl51 » 

» 1951 » 
» 1952 Kenia ........ 0.9 0.1 0.3 0.6 O 0.1 6.4 O 
» 1952 Rigel.. ....... O O O O O O 1.6 O 
» 1953 Hertha ....... 0.8 9.6 72.6 2.4 
» 1954 )} 0.2 O O O 1.0 14.2 3.2 1.6 

Sandjord 

Lundgaard, 1951 Archer ....... 1.0 O 0.2 O 0.2 12.0 7.2 1.4 
» 1952 » 0.6 14.2 2.4 0.8 

Studsgaard, 1954 Maja ......... 

Lavmose 
St. Moseforsøg1951 Hertha ....... 2.4 1.3 1.2 0.9 O 0.2 8.3 0.2 

» 1952 » 4.3 1.9 2.1 2.3 0.1 1.2 27.5 0.8 

282 



Hovedtabel 4. Virkningen af 4K-2M og 2,4-D på byg på forskellige 
jordtyper 

For-
Forsøgssted søgs- Kornart Kærne, hkg pr. ha 

år og sort a b e d e f 

Lerjord Byg 

Aarslev, 1951 Rigel. ........ 34.0 33.8 34.4 34.5 34.4 32.8 
» 1954 Hertha ....... 41.0 40.1 39.9 40.8 41.4 37.2 

Lyngby, 1951 Rigel. ........ 43.f) 42.4 44.2 43.5 45.9 44.0 
» 1952 ymer ........ 43.4 44.2 44.7 44.6 43.3 43.9 

St. U. f. 1953 Hertha ....... 45.5 46.8 47.1 47.4 46.5 47.5 
» 1954 » 47.4 49.3 49.0 48.9 49.4 49.1 

Sandjord 

Lundgaard, 1951 Areher ....... 30.7 30.3 30.9 30.9 31.5 30.9 
» 1952 » 29.4 29.5 29.6 30.1 30.9 31.3 

Tylstrup, 1951 ymer ........ 35.2 34.0 32.8 31.9 3l.9 32.3 
» 1952 » ........ 33.9 33.8 35.2 33.2 32.7 31.5 
» 1954 Bonus ........ 24.4 26.3 26.6 26.9 26.2 25.9 

Marsk 
Højer, 1951 Hertha ....... 28.4 29.2 30.4 30.4 31.3 31.7 

» 1952 » 40.0 40.0 40.4 39.8 39.0 39.4 
» 1954 Freja ......... 29.7 30 .• 32.4 31.5 31.5 31.4 

Ribe, 1951 Maja ......... 29.0 31.3 31.6 31.6 32.8 33.9 
» 1952 Ymer ........ 26.6 36.7 36.6 36.9 40.5 39.9 

For-
Forsøgssted søgs- Kornart Halm, hkg pr. ha 

år og sort a b e d e f 

Lerjord 
Aarslev, 1951 RigeL ........ 54.2 40.9 39.9 48.8 44.4 39.4 

» 1954 Hertha ....... 49.5 44.4 47.8 47.0 45.0 48.3 
Lyngby, 1951 Rigel. ........ 43.0 40.2 39.7 40.4 4l.t 39.9 

» 1952 Ymer. ....... 42.0 44.3 44.9 44.5 43.2 43.6 
St.U.f. 1953 Hertha ....... 49.1 48.8 48.6 48.5 49.4 51.9 

» 1954 » 45.6 45.8 45.9 40.3 49.4 44.8 

Sandjord 
Lundgaard 1951 Areher ....... 32.4 31.0 31.3 33.2 33.5 34.1 

» 1952 » 37.6 36.3 35.9 38.9 38.6 39.7 
Tylstrup, 1951 ymer ........ 26.3 28.7 26.0 26.4 24.1 26.0 

» 1952 » ........ 30.2 30.3 32.8 29.8 28.6 30.5 
» 1954 Bonus ........ 26.0 21.0 22.1 22.4 22.0 20.9 

Marsk 

Højer, 1951 Hertha ....... 37.9 31.1 3l.1 33.6 32.2 32.1 
» 1952 )1 47.8 46.5 48.4 46.0 44.0 46.4 
» 1954 Freja ......... 37.3 38 .• 36.6 39.8 32.8 34.9 

Ribe, 1951 Maja ........ 48.4 46.1 44.0 44.7 44.2 42.8 
» 1952 Ymer ........ 52.6 48.5 44.6 52.3 51.9 50.5 
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(Hovedtabel 4, fortsat) 

For- For- Korn art pet. unormale aks 
søgs- søgs- og sort pet. ukrudt og unormal skridning 
sted år a b c d e f a b c d e f 

Lerjord 
Aarslev, 1951 RigeL .... O 1.0 O O O O O O O O O O 

» 1954 Hertha ... 0.8 0.3 0.3 0.2 0.3 0.1 O 0.2 0.6 O O O 
Lyngby, 1951 Rigel. .... 0.4 0.2 O 0.2 0.1 O 4.5 4.7 5.B 6.3 8.0 8.B 

» 1952 Ymer .... 0.1 O O 0.7 0.2 O 
St.U.f., 1953 Hertha ... O O O O O O 0.6 1.6 0.6 1.0 0.6 1.4 

» 1954 » 2.4 0.7 0.6 0.2 O O 1.6 2.0 3.2 3.2 4.0 5.0 

Sandjord 
Lundgd., 1951 Archer ... 3.0 O O O O O O O O O 0.3 O 

» 1952 » 
Tylstrup, 1951 Ymer .... 1.6 1.0 0.8 0.9 0.7 0.8 

» 1952 » 2.5 0.6 0.3 0.4 0.3 0.2 
» 1954 Bonus .... 3.6 0.2 0.2 0.5 0.3 0.1 

Marsk 
Højer, 1951 Hertha ... 

» 1952 » O O O O O O 
» 1954 Freja ..... 

Ribe, 1951 Maja ..... 33 20 16 22 17 8 O O O O O O 
» 1952 Ymer .... 49 18 16 33 28 28 O O O O O O 

Hovedtabel 5. Forsøg med 2,4-D og natriumklorat i stubmarker om 
efteråret ~S 

~ g Forholdstal for 
For- For- Kornart ..., ~ antal agertidsl. 
søgs- søgs- og sort Kærne, hkgjha Halm, hkgjha ~ ti Ubh.=100 
sted år a b c d a b c d nbh. a b c d 

Højer, 1950 Freja .... 35.6 32.7 25.7 35.6 43.037.5 25.3 41.0 -
» 1951 » .... . 31.6 33.9 33.9 34.0 55.1 53.1 48.B 53.0 -

Lyngby 1950 RigeL .... 35.B 33.8 34.8 36.4 34.3 30.7 31.2 33.0 400 100 25 15 61 
St.U.f., 1950 Egen avl . 39.7 33.6 27.5 40.2 39.6 33.9 26.8 41.5 68 100 1 16 67 

» 1950 » 18.2 25.2 30.1 24.9 53.4 40.6 33.8 42.11181 100 58 32 96 
» 1951 » 33.2 42.4 4l.3 40.3 43.2 34.0 35.6 41.8 190 100 18 6 54 
» 1952 Hertha ... 17.9 17.9 16.622.4 40.2 28.1 2l.5 36.9 70 100 42 37 98 
» 1953 » 33.7 33.4 33.0 32.9 30.729.327.631.9 888 10033 13 62 
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