
Årsoversigt for Statens Ukrudtsforsøg 1958 

Ved H. INGVARD PETERSEN 

Nærværende beretning giver en kort oversigt over; 1. personale, 
2. forsøgsarbejdet, 3. oplysningsarbejdet, 4. vejrforholdene, 5. ukrudts
planternes optræden og mulighederne for disses bekæmpelse. 

Personale 
Forstander: landbrugskandidat H. Ingvard PelerselI; assistenter; land
brugskandidaterne Christian Diekmalln, Ole Permin, E. Jubl Petersen 
og Karen Ravn, endvidere havebrugskandiclaterne G. Bakkendrup·Han
sen og Anne Hamrnarlund. 

Medhjælp ved forsøgsarbejdet: Holger Bøjslrup og Thor Hansell. 

Forsøgsarbejdet 
Forsøgsarbejdet har omfattet dels de i arbejdsplanen for 19'58-59 
anførte forsøgsopgayer vedrørende ukrudtsbekæmpelse og tvangs
modning, dels afprøvning af nye kemiske midler og dels efter
prøvning af tidligere anerkendte præparater. Der blev ialt gen
nemført 241 markforsøg og 26 laboratorieforsøg. 

I det forløbne år blev der anmeldt ialt 29 nye præparater, heraf 
var 5 hormonpræparater på eddikesyrebasis, 2 hormonpræparater 
på smørsyrebasis og 1 hormonpræparat på propionsyrebasis, 2 
præparater indeholdt DNOC, 2 dinoseb, 3 borforbindelser, 3 di
chlorpropionsyre,2 CIPC, 1 CMU, lEndothal, 1 indeholdt 2,4,5-T, 
1 TCA, l tetraehlorbenzoesyre, 1 tetrachlorbenzol og 3 præparater 
havde anden sammensætning. 

NYE FORS0GSOPGAVER 
Kemisk ukrudtsbekæmpelse i bederoer: Ved Statens Ukrudtsfor
søg påbegyndte man i 1958 orienterende undersøgelser over en 
række kemiske midlers anvendelighed til ukrudtsbekæmpelse i 
bederoemarker. Arbejdet med ukrudtsbekæmpelse i roemarkerne 
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Sædskifteforsøg med flyvehavre 

er meget arbejdskrævende, idet en stor del af dette arbejde må 
foretages som håndarbejde. Der er derfor god grund til at søge 
arbejdet lettet mest muligt. En del af midlerne havde så lovende 
"drkning, at man vil søge mere omfattende forsøg gennemført. 

Undersøgelser over flyvehoVl·ens bekæmpelse: I forsøgsmarken 
på Lystoftegaard påbegyndte man i 1957 en undersøgelse over 
forskellige afgrøders indflydelse på flyvehavrens udvikling og 
formering samt over afgrødernes indflydelse på varigheden af 
frø-enes spireevne i jorden. 

Forsøget er anlagt således, at der i 4 m 2 rammer er ud sået 300 
frø af hver af de fire varieteter af flyvehavre, der i almindelighed 
forekommer her i landet, d.v.s. at der i hver ramme er udsået 
ialt 1200 frø af flyvehavre. Jorden i rammerne tilsås derefter 
med følgende afgrøder: Rug, hvede, byg, kløvergræs og bederoer. 

Hver afgrøde omfatter ialt 10 rammer, og det er hensigten at 
benytte samme afgrøde år efter år igennem 10 år. Hvert år tages 
der dog en ramme for hver afgrøde fra. Jorden i disse arbejdes 
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igennem om foråret, således at denne bliver bekvem, men såning 
undlades. De flyvehavrefrø, der endnu er tilstede og er spire
modne vil således spire. 

Man vil på denne måde kunne kontrollere de enkelte afgrøders 
indflydelse på flyvehavrens evne til at bevare levedygtighed i 
jorden. 

Man har endvidere påbegyndt forsøg med gødskningens virk
ning på flyvehavrens spiring og udvikling, ligesom en række ke
miske midlers anvendelighed i flyvehavrebekæmpelsen under
søges. Der er også grund til at nævne, at der er anlagt et omfat
tende forsøg med undersøgelser over frøenes evne til at bevare 
spireevnen i forskellige dybder i jorden. Frø er udsået i urte
poUer, der er anbragt i 5, 10, 20 og 40 cm dybde, og der er ned
gravet så mange urtepotter, at et hold kan graves op og udsåes 
forår og efterår igennem 10 år. 

Oplysningsarhej det 
Antallet af forespørgsler udgjorde i 1958 ialt 1046, der blev be
svaret dels skriftligt, dels telefonisk og dels ved besøg. 

Til konsulenter, maskinstationer samt til praktiske forespør
gere blev der udsendt vejledninger. Det samlede antal forespørgs
ler og udsendelser af meddelelser, tryksager og andre publika
tioner udgjorde ialt 6319, der fordeler sig således: 

Bekæmpelse af ukrudt i forskellige kulturer 460 
(CombaUing of weeds in different cultures) 
Ukrudtsplanter og disses bekæmpelse 515 
(Weedplants and the combatting of them) 
Brugen af kemikalier (Use of Chemicah;) . . 638 
Tvangsmodning (Defoliation) 115 
Forskelligt (Miscellaneous) .. 174 
Meddelelser, andre trykte vejledn. m.m. 4408 
(Phamphlets, printe d instructions etc.) 

Antallet af forespørgsler vedrørende brugen af de forskellige ke
mikalier fremgår af følgende: 

Hormonpræparater (Hormonpræparations) 188 
DNOe 54 
Monochloreddikesyre (MOllochloroacetic acid) 50 
Pentachlorfenol (Pentachlorophenol) 50 
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Diuoseb 47 
Blåsten (Copper sulphate) 39 
CMU o. 37 
Jernvitriol (Ferrous sulphate) 35 
Natriumchlorat (Sodiumchlorat) 27 
TCA (Trichloroacetic acid). . 21 
Dichlorpropionsyrc (Dichloropropionic acid).. 16 
Petroleurnspræparater (Petrolellmpræparations) 12 
Aminotriazol 10 
Simazin 9 
Allylalkohol (allyJalcohol) 8 
Kaliumcyanat (Potassium cyanale) 7 
Maleinhydrazid 7 
CIPC .. 4 
Mangansulfat 4 
Chilesalpeter 3 
WC 2 
Andre (Other Chernicals) 8 

Listen over anerkendte specialpræparater til bekæmpelse af 
ukrudt blev udsendt i januar 1958. 

I gartnerier og planteskoler er der stor interesse for anvendelse 
af allylalkohol til dræbning af ukrudtsfrø før plantning og såning. 
Ved Statens Ukrudtsforsøg og ved havebrugsforsøgsstationerne er 
der i 1957 og 1958 udført forskellige undersøgelser med denne 
forbindelse. De hidtidige erfaringer er offentliggjort i 606. med
delelse: Allylalkohol til bekæmpelse af ukrudt, der blev udsendt 
i november 1958. Specielle undersøgelser, der er foretaget ved 
Statens Ukrudtsforsøg viser, at allylalkohol ikke alene er virk
som over for ukrudt under fremspiringen, men at stoffet også er 
i stand til at dræbe hvilende ukrudtsfrø. Visse arters frø synes 
imidlertid at være modstandsdygtige, dette gælder f.eks. hvid
melet gåsefod. 

Natriumchlorat har hidtil været meget benyttet til ukrudts
bekæmpelse på udyrkede arealer. På grund af brand- og eksplo
sionsfare samt giftfaren er det imidlertid ønskeligt at finde mid
ler af mindre farlig karakter. Ved Statens Ukrudtsforsøg er der 
fra 1952-58 udført forsøg med en række præparater, herunder 
TeA, ammoniumsulfamat, petroleumspræparat tilsat DNOC, 
borax, eMU, simazin samt en blanding af bor og CMU. De tre 
sidstnævnte har især vist sig egnede til bekæmpelse af ukrudt 
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på udyrkede arealer, idet de uden at være brandfarlige eller 
særlig giftige, de er alle i fareklasse C, er meget effektive over 
for ukrudtet, ligesom de bevarer virkningen længe i jorden. Er
faringer med de foran omtalte midler er meddelt i 607. medde
lelse: Kemiske midler imod ukrudt på udyrkede arealer. Medde
lelsen er udsendt i november 1958. 

I årets løb er der ydet 14 foredrag og skrevet 10 faglige artikler 
og afsnit til fagbøger, herunder afsnit i »Landbrugets Planteavl« 
og i »Alt det Nyeste«, begge udgivet af Det kgl. danske Landhus
holdningsselskab. 

Kursus blev ligesom i 19'57 afholdt 7 forskellige steder i landet. 
Kursusstederne var i rækkefølge: Maribo, Roskilde, Odense, Ha
derslev, Horsens, Holstebro og Aalborg. Kurserne var besøgt af 
ialt 784 deltagere, overvejende konsulenter og ledere af maskin
stationer. 

Spørgeskemaer vedrørende sprøjtesæsonen blev i 19'58 udsendt 
i et stort antal, der indkom ialt 463 besvarelser. Resultaterne er 
sammenfattet i en oversigt og offentliggjort i »Dansk Landbrug« 
nr. 1, 1959. 

Vejrforholdene 

Nedbør. Nedbørens fordeling i de enkelte måneder fremgår af 
følgende: 

Nedbør Normal Afvigelse i pet. 
1057-58 nedbør af 

mm mm normalen 

Oktober 1957 ... 82.4 H8A + 20.5 
November » ... 54.2 55.7 2.7 
December » ... 42.0 59.; 29.4 
Januar 1958 ... 59.2 45.2 + 31.0 
Februar » 87.0 34.9 +149.3 
:\1arts » 13.R 4l.2 67.7 
April » 31.0 40.4 -,- 21.0 

Maj » 65.3 42.2 + 54.7 
Juni » 30.~ 46.~ 34.0 
Juli » 109.n 6:3.4. + 73.3 
August » 106.2 82.7 + 28.4 
September» 5l.3 58.6 12.5 
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Oktober gav 20 pet. over normal nedbør, november omtrent nor
mal, medens december var tør, idet der i denne måned faldt ca. 
30 pct. mindre nedbør end normalt. Januar og især februar gav 
store mængder nedbør, sidstnævnte endog 150 pet. mere end nor
malt. Marts og april var til gengæld nedbørsfattige, medens maj 
gav ca. 55 pet. over normalen. I juni havde man en langvarig tør 
periode, medens den megen regn i juli og august besværliggjorde 
høstarbejdet. I september, der dog havde 12,5 pet. under norma
len, fortsatte høstbesværlighederne ikke mindst på grund af, at 
nedbøren faldt som byger med korte mellemrum. 

Temperaturen. Middeltemperaturen i de enkelte måneder vil 
fremgå af følgende oversigt: 

Middel Afvigelse 
temperatul' Normal fra normal 
1957~58 temperatur temperatur 

Co Co Co 

Oktober 1957 ... 9.5 8.1 + 1,4 
November » 5.0 4.1 +0.9 
December » ... 1.R 1.6 +0.2 
Januar 1958 ... -;- 0.8 0.1 ·;.-0." 
Februar » .; 1.2 :0.1 -;- 1.1 

Marts » -;-1.-1 1.6 -;- 3.0 

April » 4.0 5.5 ":--1.& 
Maj » 9.~ 10.7 -;- O.R 

Juni » 14.0 14.2 -;-0.2 

Juli » 16.2 16.0 -1-0.2 
August » 15.s 15.3 O 
September » 13.n 12.3 +1.0 

Efterårsmånederne oktober, november og december havde mildt 
vejr. Vinteren satte ind i begyndelsen af januar og blev af lang 
varighed. Marts og april havde endog henholdsvis 3 og 1,5· C 
under normal temperatur. Trods ringe nedbør i disse måneder 
kom foråret derfor sent, også i maj lå temperaturen under gen
nemsnit, men i slutningen af måneden steg temperaturen. 

Vejrforholdene i sprøjtesæsonen. Da vejrforholdene i de 3 må
neder april, maj og juni har så stor betydning for virkningen af 
den udstrakte sprøjtning med kemiske midler, skal der gives 
mere indgående oversigt over nedbørs- og temperaturforhold i 
disse måneder. 
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Oversigt over nedbørsforhold (mm) 

April Maj Juni 
1958 norm. arv. 1958 norm. arv. 1958 norm. afv. 

Nordjylland .... 25 40 ·;-15 55 43 +12 ;i2 44 -;.-12 
østjy Hand ...... 24 42 -;.-18 68 43 +25 33 47 -;.-14 

Vestjylland ..... 32 42 -;.-10 70 4:1 +27 27 48 ";-21 

Sydlige Jylland. 37 43 6 68 46 +22 41 53 ·:-12 
Fyn ........... 34 40 6 75 4:3 +32 30 47 ..;·17 

Sjælland ....... 46 37 T 9 59 :i8 +21 25 45 :-20 
Lolland-Falster. 3:1 ;17 4- 67 H +26 ao 4-7 -;.-17 

Oversigt over temperaturforhold (CD) 

Hele Hele Afvigelse Største 
landet landet fra antal døgn 
1957 normal normalen m. frost 

April: 

29(S_;;/' 0.0 3.5 -,;-3.5 7 
5-12/4 .... l.7 4-.~ -;.-2.7 7 
12-10/. .. 4.3 5.5 -.;-1.2 ;) 

19-26 i •. .. 6.0 6.4. -.;- 0.4 2 
26/i _3(5. 7.6 7.G O 

Maj: 

3-10(5 .... ~.,! 9.0 -.;- 0.6 O 
10-17/5 ... 8.7 10.2 -.;-1.. 1 
17-2~(5 •.. 10.2 11.2 -;.-1.0 O 
24-31(5 ••. 12.4 12.3 -i-O.l O 

Juni: 

31(5--7(0 12.7 12.9 -'"0.2 O 
7-14(6 .... 11.8 13.6 -.;-1.8 O 
14-21(6 •.. 14.0 14.2 -: 0.2 O 
21-2"(6 ..• 14.2 14.7 .;-.0.5 O 

Selvom der var overvejende tilfrcdshed mcd virkningen af ke
misk ukrudtssprøjtning i 1958, blev der dog fra flere sider klaget 
over det kolde, tørre vejr i sprøjtesæsonens begyndelse. At det 
var tørt og koldt i perioder af sprøjtesæsonen fremgår af oversig
terne. Men da nedbøren i maj faldt i rigelige mængder, og tem
peraturen i månedens slutning flere steder nåede op over 20° C, 
oplevede man helt usædvanlige vækstbetingelser, der gav sig ud-
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tryk i hidtil ukendte virkninger af de kcmiskc ukrudtsmidler 
bl.a. i skade på hvede, se senere. 

Ukrudtsplanternes optræden og mulighederne 
for disses bekæmpelse 

De spørgeskemaer, der efter sprøjtesæsonen i 1958 udsendtes til 
konsulenter, maskinstationer og en del praktiske landmænd, inde
holdt bl.a. spørgsmålene: 1. Hvilke ukrudtsplanter er især gene
rende? 2. Kan der konstateres nogen ændring i ukrudtsfloraen ? 

Besvarelserne, der blev indsendt, var meget lærerige, således 
som det vil fremgå af følgende oversigt: 

Oversigt over mest generende ukrudtsplanter samt over ændring 
i ukrudtsfloraen 

Mest generende Fremgang + 
ukrudtsplanter Tilbagegang -o-

antal besvarelser antal pet. 

»Agerkål« ........... 351 -0-124 35 
Agertidsel. ........... 264 76 29 
Pileurt .............. 168 + 40 I 24 
H vidmelet gåsefod. ... 93 +5 ~5 -1-5 -:-5 
Gul okseøje .......... 64 + 21 -I- B:l 
Kamille ............. 59 ;9 :1 +17-0-2 
Alm. fuglegræs. . ..... 57 -I- 32 j- ,,6 

Burresnerre .......... 45 .1-" 23 + 51 

Hanekro ............. 43 -I- 19 I 44 
Krumhals ............ 22 -I- 12 -I 55 

Alm. kvik ............ Hl + 5 1- 26 

Oversigtens første talkolonne viser, at »agerkål« (de gule, kors
blomstrede ukrudtsplanter) samt agertidsel fremdeles anses for 
at være de mest generende ukrudtsplanter, derefter følger pile
urt, gåsefod m.fI. 

Af oversigtens talkolonne 2 og 3 vil det imidlertid fremgå, at 
»agerkål« og agertidsel skønnes at være i tydelig tilbagegang. 
Alle indsendere, der udtaler sig om dette forhold, meddeler om 
tilbagegang for disse arter, ingen beretter om fremgang. 

Ganske modsat ses tendensen at være for de arter, der er 
resistente over for de i praksis hidtil benyttede hormonpræpa-
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rater. Pileurt, gul okseøje, alm. fuglegræs, bunesnerre, hanekl'O 
og krumhals spiller vel ikke endnu så stor en rolle som agerkål 
og agertidsel, men mængden og dermed skaden af disse arter er 
til gengæld i tydelig fremgang. Det samme gælder for så skadelig 
en ukrudtsplante som alm. kvik. 

Naturligvis bør man ikke tage alt for håndfast på en statistik, 
der er udført på grundlag af skønsmæssige vurderinger. Der er 
imidlertid ingen tvivl om, at tendensen i tallene er rigtig, og det 
er den, der Cl' værdifuld at stifte hekendtskab med. 

For året 1959 er der afprøvet og anerkendt et hormonpræparat 
indeholdende 4-chlor-2-metylfenoxypropionsyre, d,er har vist sig 
virksomt over for alm. fuglegræs og burresnerre. 

Flere midler har endvidere vist virkning over for alm. kvik. 
Der er således udsigt til fremkomst af nye midler imod ukrudts
planter, der ikke tidligere har kunnet bekæmpes effektivt ad 
kemisk vej. 

På grund af det sene forår kom sprøjtearbejdet sent i gang. 
April og første halvdel af maj var tør og kold, og koldt og tørt 
vejr giver i reglen dårlig virkning af kemiske ukrudtsmidler. 

Omkring pinse, i ugen der begyndte den 24. maj, steg tempe
raturen imidlertid, og dette i forbindelse med rigelig nedbør, gav 
overordentlig gunstige vækstvilkår. En del kornafgrøder gik på 
dette tidlige tidspunkt i leje, og adskillige landmænd var inter
esseret i brug af midler, der kunne dæmpe kornets vækst. En 
efterfølgende længere tørkeperiode satte imidlertid væksten del
vis i stå igen. 

Ved sprøjtning, der udførtes sidst i maj, fik man atter be
kræftet, at vækst hos planterne og virkning af ukrudtsmidler 
hænger meget nøje sammen. I sidste uge af maj opnåedes der 
en meget kraftig virkning af såvel hormonpræparater som af 
dinoseb og DNOC. Det gik også ud over afgrøderne hist og her. 
Et forhold, man ikke tidligere har iagttaget, blev konstateret i 
hvedemarker, hvor hormonpræparater i den pågældende periode 
i nogle tilfælde gav lejesæd, og denne var synlig helt til høst. 
Hvorvidt forholdet gav anledning til mindre kerneudbytte er os 
ikke nærmere bekendt, men der har sikkert været tale om høst
besværligheder. 

Tilfældene må imidlertid betegnes som hændelige, men man 
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vil naturligvis følge denne side af midlernes virkning nøje i 
fremtiden. Årsagen skal formentlig søges i en særlig følsomhed 
hos afgrøden under de usædvanlig gunstige vækstvilkår. Den 
omfattende nydannelse af følsomt plantevæv gav også anledning 
til, at dinoseb og DNOC forårsagede svidningsskade især på ærter 
og hør, men visse steder også på korn. 

SUMMARY 

Tlw Danish lIlslitute for Weed Research, 1958 
Research work included the special testing of chemical preparations 
for the control of weeds and foreeel ripening, and also the eheeking 
of preparations aIready approved. In all 241 field experiments and 26 
laboratory tests were made. 

Of the 29 new chemical weed preparations sent in 5 were hormone 
preparations with an acetic acid basis, 2 were horrnone based on bu
tyrie acid, 1 was hormone based on propionic acid; 2 preparations 
eontained DNOC, 2 dinoseb, 3 a boron compound, 3 dichlorpropionic 
aeiel, 2 CIPC, 1 CMU, 1 Enelothal. One contained 2,4,5-T, 1 TCA, 1 
tetrachlorobenzoic aeid, 1 tetraehlorobenzol, and :3 preparations had 
another composition. 

In 1958 tentative investigations were starte d at the Danish Institute 
for Wced Research with a number of chemical prcparations with the 
object of discovering their usefulness for weeel control in sugar-beet. 
This work will be continued on a larger scale next year. 

In 1957 investigations were starte d to eletermine the influence of 
various erops on the germination and development of wild oats. The 
experiments have been so arranged that the infIuenee of the different 
crops on wild oats ean be observed during a periocl of 10 years. Further
more, research of wide scope has been arranger] for investigation into 
the viability of wild oat seecls in the soil at various clepths. 

Information Service 

The number of answered inqniries will be scen in the survey on 
page 839. The list of approved ehemieal weed preparations was pub
lished in J anuary 1958. 

The resuIts of experiments and investigations concerning allyl aleohol 
for weed control were published in Report no. 606: "Allyl alcohol in 
Weed Control". The rcport was sent out in November 1958. 

Furthermore, the results of experiments made during the period 
1952-1958 with chemical preparations for the control of all vegetation 
have becn published. Thesc results are given in Report no. 607: "Che
mical preparations for use in the control of weeds in uncultivated 
fields". This report was also sent out in November 1958. 
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During the course of the year 14 lectures were held and 10 technical 
articles written. 

In January and February The Danish Institute for Weed Research 
held a Course for agricultural advisors, the leaders of tractor stations 
and other interested persons. The Course was held at 7 different places 
and participants numbered 784. 

Questionnaires concerning the spraying season in 1958 were sent out 
in large numbers; and 463 answers were received. The results of the
information obtained are published in "Dansk Landbrug", nr. 1, 1959. 

The occurl'ence of weeds and the possibililies for their control 
The answers contained in the above-mentioned questionnaires showed,_ 
inter alia, that yellow cruciferous weeds, as well as Cirsium arvense 
(L) are definitely on the decrease in the fields; it is, however, these 
very weeds that necessitate the majority of the spraying work in 
spring-sown seed. Polygonum spp., Chrysanlhemum segelum L., Ga
lium aparine L., Galeopsis spp., Anchusa arvensi.~ (L) and Slellaria
media (L) are increasing. The same applies to Agropyrum repens (L). 

The above-mentioned varieties are resistent to the hormone pre
parations employed hitherto. A new hormone preparation containing 
4-chloro-2 methylphenoxypropionic acid which is effective against Ga
Hum aparlne and Slellaria media has been teste d and approved. 

On account of a late spring weed spraying was delayed. However, 
weather conditions developed favourably for weed control and seldom 
has treatment produced such good effects as in 1958. The reason for 
this is due in no small measure to the unusually good growing con
ditions at the end of May and the beginning of June. 

During the favourable weather period a number of crops suffered 
damage from the treatment. Spraying with hormone preparations in 
wheat caused malformation in places, the sprouting grain failing to 
rise. The extensive formation of new plant tissue was also respon
sibIe for scorching by dinoseb and DNOC, especiaIly in peas and flax,. 
but also in some places in grain. 
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