
Kemisk bekæmpelse af ukrudt i vintersæd

Ved E. Juhl Petersen
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Kornvalmue og kornblomst i vintersæden er i det seneste tiår i stigende grad afløst af lugtløs kamille, ager-
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1. Stigende mængder M- og D-acetat i hvede
M-acetat (natrium- kalium- og aminsalte af 4
chlor- 2 methylphenoxy-eddikesyre) og D-acetat
(natrium- eller aminsalte af 2,4 dichlor-phenoxy-
eddikesyre) er anerkendt af Statens Forsøgsvirk-
somhed i Plantekultur mod ukrudt i vintersæd
med henholdsvis 1-2 og 0,75-1,25 kg virksomt
stof pr. ha. Visse ukrudtsarter som kamille,
kornvalmue og kornblomst kan undertiden del-
vis modstå selv den største af de ovenfor angivne
doseringer. Det var derfor af interesse at under-
søge, hvor meget man kan hæve doseringerne af
de nævnte midler, inden der forekommer væsent-
lig nedgang i udbyttet af afgrøden, og naturligvis
hvilken gevinst man derved ville opnå med hen-
syn til yderligere reduktion af ukrudtsbestanden.

Forsøgene er gennemført i årene 1955-61 ved
Statens Ukrudtsforsøg efter følgende plan:

1. Ubehandlet
2. 2 kg virksomt stof pr ha
3. 4 » » » » »
4. 6 » » » » »

Forsøgene er i de fleste tilfælde anlagt som to
rækkeforsøg side om side med henholdsvis M-
acetat og D-acetat, sprøjtningen er sket i slut-
ningen af april eller først i maj. Resultaterne om-
fatter 8 forsøg med M-acetat og 7 forsøg med
D-acetat som det fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Forsøg i hvede sprøjtet med stigende mæng-
der M- og D-acetat

M-acetat D-acetat
hkg pr. ha % hkg pr. ha %

kærne halm ukrudt kærne halm ukrudt

Ant. fors.
Ubehandlet
2 kg v.st/ha
4 » » »
6 » » »
LSD(95%)

8

45,4
43,5
42,7
42,1

1,9

8

61,0
56,5
55,7
54,7

7

3,2
1,5

1,1
0,6

7

46,3
42,9
41,2
39,6

1,6

7

62,6
57,0
55,1
54,0

7

1,0
0,4
0,4
0,3

Alle doseringer af både M- og D-acetat har i for-
søgene medført tab i udbyttet af kærne, der er
statistisk sikkert ved den benyttede sandsynlig-
hedsgrænse (95 %). Det er ikke muligt at på-
pege et sikkert faldende kærneudbytte for sti-
gende doser af M-acetat, selv om udbyttetallene
rent umiddelbart betragtet synes at vise en sådan
sammenhæng. Derimod modsvares de stigende
doser af D-acetat sikkert af faldende kærneud-
bytte.

Årsagen til, at selv en normal dosering af M-
acetat forårsager udbyttetab i denne forsøgs-
serie, må væsentlig søges i den ringe bestand af
ukrudt, der har været på de benyttede forsøgs-
arealer, i det ubehandlede forsøgsled i afsnittet
med M-acetat gennemsnitlig 3,2 %, hvor D-
acetat er anvendt 1,0 %. Der har ikke for nogen
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af midlerne været en acceptabel mereffekt på
ukrudtet ved at forøge doseringen ud over 2 kg
v.st/ha.

Virkningen på halmudbyttet har i gennemsnit
medført en nedgang på 4-8 hkg pr. ha i forhold
til ubehandlet.

I tabel 2 er der givet en oversigt over forsøgs-
behandlingens virkning på forekomsten af ab-
norme aks samt på kærnekvaliteten.

2. DNOC på forskellige tidspunkter i hvede og rug
DNOC (dinitro-ortho-cresol) er et svidningsmid-
del, der har en god effekt overfor et stort antal
frøukrudtsarter, når det anvendes på et tidspunkt,
hvor planterne er i kimbladsstadiet eller højst har
et par løvblade. Hvis man vil opfylde disse krav
til ukrudtsplanternes udviklingstrin ved sprøjt-
ning af vintersæd, må sprøjtningen finde sted om
efteråret. For at belyse virkningen af sprøjtning

Tabel 2. Forsøgsbehandlingens indflydelse på forekomsten af abnorme

0/

/o

abnorme
aks

Antal forsøg 8

Ubehandlet.. 0,2
2 kg v.st/ha 12,5
4 » » » 24,7
6 » » » 30,7

aks og på kærnekvaliteten

M-acetat
hekto-
liter-
vægt

8

77,4
77,3
77,3
77,0

1000-
korns-
vægt

6

41,8
41,3
40,5
41,5

%
spire-
evne

8

98
98
97
98

0/

/o
abnorme

aks

7

0,8
24,8
37,6
42,9

D-acetat
hekto-
liter-
vægt

7

77,6
77,2
76,9
76,9

1000-
korns-
vægt

5

40,5
40,2
40,5
40,6

%
spire-
evne

fe7

97
98
97
98

Antallet af abnorme aks forøges væsentligt efter
stigende mængder virksomt stof af begge midler.
Der er som ventet flere abnorme aks efter D-
acetat end efter samme mængde M-acetat. Disse
abnormiteter ytrer sig oftest som skæv placering
af enkelte småaks i akset, men der kan også
forekomme såkaldte spring i akset, hvilket vil
sige, at eet eller flere småaks mangler, dette kan
naturligvis være en medvirkende faktor til de
før omtalte tab i kærneudbyttet, som navnlig vil
forekomme, hvor akset knækker af.

Hektolitervægt, 1000-kornsvægt og spireevne
udviser ikke forskelle af betydning for de enkelte
forsøgsbehandlinger.

Det kan af resultaterne i denne forsøgsserie
konstateres, at en forøgelse af doseringen af M-
og D-acetat til hvede udover de af Statens For-
søgsvirksomhed i Plantekultur anerkendte dose-
ringer ikke er anbefalelsesværdig, da risikoen for
nedgang i kærneudbyttet forøges derved, og der
kan ikke af forsøgsresultaterne udledes nogen
større gevinst i effekten overfor ukrudtet ved
doseringen ud over 2 kg virksomt stof pr. ha.

af vintersæd med DNOC om efteråret er der i
årene 1958-63 ved statens forsøgsstationer Aars-
lev, Jyndevad og Tystofte samt ved Statens
Ukrudtsforsøg udført forsøg med sprøjtning af
hvede og rug efter følgende plan:

1. Ubehandlet
2. DNOC 2,5 kg v.st/ha i oktober
3. » 2,5 » » » »november
4. » 2,5 » » » »december
5. » 2,5 » » » »januar
6. » 2,5 » » » »april

Der er anvendt DNOC som fri syre eller som
ammoniumsalt.

Sprøjtningen i januar i led 5 har ikke været
gennemførlig i alle forsøg på grund af frost og
snelag. I andre tilfælde er der sket stærk skade
på vintersæden ved sprøjtning i januar, hvor
stærk frost er sat ind dagen efter sprøjtningen.
Led 5 er derfor ikke medtaget i gennemsnitsre-
sultaterne.

Hvede. Efter den foran omtalte plan er der
ialt gennemført 21 forsøg i hvede (tabel 3).
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Tabel 3. Forsøg i hvede sprøjtet med 2,5 kg virksomt stof af DNOC efterår, vinter og forår

Forsøg med mere
end 5 % ukrudt

hkg pr. ha %
kærne halm ukrudt

Antal forsøg: 8 6 8

Ubehandlet 41,7 71,0 13,7
DNOC 2,5 kg v.st/ha i oktober 47,0 72,4 1,8

» » » » »november . . . 46,3 72,0 0,9
» » » » »december 45,4 72,5 4,0
» » » » »april 44,1 71,2 5,7

LSD (95 %) 2,4

Forsøg med mindre
end 5 % ukrudt

hkg pr. ha
kærne halm

13
51,7
51,8
52,6
51,9
51,6

1,4

10
68,5
70,0
69,9
68,7
67,1

o//o

ukrudt
13
1,2
0,3
0,3
0,5
0,4

Forsøgene er delt i 2 grupper efter ukrudts-
mængden. I 8 forsøg med mere end 5 % ukrudt
er der i gennemsnit 13,7 % ukrudt. Sprøjtning
med 2,5 kg virksomt stof af DNOC har uanset
sprøjtetidspunkt givet merudbytte af kærne, som
er større end eller lig med den beregnede usik-
kerhedsmargin på 2,41 hkg pr. ha. Størst er mer-
udbyttet ved sprøjtning i oktober, hvor det til-
lige er sikkert større end merudbyttet ved sprøjt-
ning i april. Virkningen på ukrudtet er bedst
efter sprøjtning i oktober og november, knap
så god efter sprøjtning i december, og væsentlig
dårligere efter sprøjtning i april, og resultaterne
af den botaniske analyse bekræfter derved klart,
at ukrudtets størrelse ved sprøjtning med DNOC
er af stor betydning for virkningens omfang.

Halmudbyttet varierer ikke over 1,5 hkg pr.
ha og i intet tilfælde til ugunst for DNOC-sprøjt-
ningen.

113 forsøg med mindre end 5 % ukrudt er der
i gennemsnit 1,2 % ukrudt, d.v.s. praktisk taget
rene hvedemarker. Der er i disse forsøg intet
statistisk sikkert udslag i kærneudbyttet til for-
del eller ugunst for DNOC-behandling uanset
sprøjtetidspunkt. Alle gennemsnitsudbytterne må
siges at være ens. Dette er et interessant resultat,
idet der før har været fremsat den teori, at DNOC-
sprøjtning af hvede om efteråret skulle have en
stimulerende indflydelse på hvedens vækst med
et merudbytte af kærne som resultat. Sammen-
ligner man de to grupper af forsøg i tabel 3,
kommer man til den konklusion, at DNOC ifølge
de 13 forsøg med under 5 % ukrudt ikke skader
hveden, og derfor, jævnfør forsøgene med over
5 % ukrudt, giver ret betydelige merudbytter i
hvedemarker med stor ukrudtsbestand.

Virkningen af DNOC på ukrudtet i forsøgene
med under 5 % ukrudt er forholdsmæssig be-

Tabel 4. Hvede. Forsøgsbehandlingens indflydelse på forekomst af abnorme aks,

lejetilbøjelighed og kærnekvalitet

Antal forsøg:

Ubehandlet . . . .
DNOC 2,5 kg v.st/ha i oktober

» » » » »november..
» » » » »december..
» » » » »april

0/
/o

abnorme
aks

18

0,2
0,5
0,5
0,5
0,5

Karakter
for leje-

sæd 0-101

3

1,7

1,8
1,6
1,5

1,4

Hekto-
liter-
vægt

20

76,4
76,4
76,6
76,5
76,4

1000-
korns-
vægt

19

41,2
41,5
41,4
41,1
41,4

o//o
spire-
evne

18

97
96
97
97
97

1. 0 = ingen lejesæd
10 = helt liggende

412



skeden, men sprøjtning i oktober og november
efterlader dog marken så godt som renset for
ukrudt.

Halmudbyttet varierer i disse forsøg ikke over
1,5 hkg pr. ha, og forsøgsbehandlingen kan ikke
påstås at have indflydelse derpå.

I tabel 4 er der givet en oversigt over forsøgsbe-
handlingens indflydelse på forekomsten af ab-
norme aks, hvedens lejetilbøjelighed og kærne-
kvaliteten. Sprøjtning med DNOC forårsager,
uanset sprøjtetidspunkt, ingen forøgelse i an-
tallet af abnorme aks, ingen ændring i hvedens
lejetilbøjelighed, ligesom hektolitervægt, 1000-
kornsvægt og spireevne er upåvirket af behand-
lingerne.

Rug. Efter samme plan er der ialt gennemført 11
forsøg i rug, og gennemsnitsresultaterne deraf er
anført i tabel 5.

på hvede og rug, når denne sprøjtning finder
sted på et tidspunkt, hvor der ikke er fare for
frost umiddelbart efter sprøjtningen. Man vil
derfor især i ukrudtsfyldte hvedemarker, opnå
en god betaling for sprøjtning med 2,5 kg virk-
somt stof af et DNOC-præparat i oktober eller
november, når ukrudtet er fuldt fremspiret og i
kimbladsstadiet, dels i form af en omtrent total
udryddelse af frøukrudtet, dels i form af et
merudbytte af kærne, der øjensynlig fremkom-
mer som en direkte følge af den vokseplads og
næring, der ved ukrudtets bekæmpelse frigives
til afgrøden. Af DNOC-typerne kan der anvendes
fri syre, amin- og amoniumsalt, medens natrium-
saltet i regelen vil være for svagt virkende.

3. Bekæmpelse af aim. fuglegræs i hvede og rug
med M-acetat, dinoseb, en blanding af disse for-
bindelser, samt med M-propionat
Alm. fuglegræs {Stellaria media) kan under fug-

Tabel 5. Forsøg i rug sprøjtet med 2,5 kg virksomt stof af DNOC efterår, vinter og forår

Antal forsøg:
Ubehandlet
DNOC 2.5 kg v.st/ha i okt...

» » » » »nov. .
» » » » »dec...
» » » » »april •

LSD (95 %)

1. 0 = ingen lejesæd
10 = helt liggende

Der har i gennemsnit været 1,2 % ukrudt i det
ubehandlede forsøgsled. Der kan ikke påvises
sikre merudbytter af kærne ved nogen af forsøgs-
behandlingerne, og det samme er tilfældet med
halmudbytterne. Sprøjtning med DNOC i ok-
tober, november og december har bevirket en
god rensning af marken for ukrudt. Forekom-
sten af abnorme aks, rugens lejetilbøjelighed,
hektolitervægt, 1000-kornsvægt og spireevne er
ikke påvirket af nogen af forsøgsbehandlingerne.

Sammenfattende kan det konstateres, at sprøjt-
ning med DNOC ikke har nogen skadevirkning

hkg pr.
ærne

11

42,8
43,8
43,7
43,9
43,4

1,5

ha
halm

8

57,7
58,2
58,2
57,8
58,4

o//o
ukrudt

6

1,2
0,2
0,3
0,3
0,7

%
abnorme

aks

6

0,1
0,3
0,2
0,4
0,4

Karakter
for leje-

sæd 0-101

3

6,8
6,7
6,6
6,7

7,1

Hekto-
liter-
vægt

10

72,1
72,4
72,4
72,4
72,5

1000-
korns-
vægt

10

29,6
29,7
30,2
29,7
29,5

o/
/o

spire-
evne

9

95
94
94
94
94

tige vækstforhold skabe store vanskeligheder
ved høst af rug- og hvedemarker, hvis disse går
i leje tidligt, og derefter overvokses af fugle-
græsset.

Denne forsøgsserie omfatter resultater fra for-
søg efter følgende plan:

1. Ubehandlet
2. M-acetat 2,0 kg v.st/ha
3. Dinoseb 0,7 » »
4. M-acetat 2,0 » » + dinoseb 0,7 kg v.st./ha
5. M-propionat 2,5 kg v.st/ha

413



Sprøjtningen er sket i slutningen af april eller
først i maj.

Forsøg i hvede er udført ved Aarslev, Lyngby,
Tystofte og Statens Ukrudtsforsøg, medens for-
søgene i rug er udført ved Lyngby, Lundgaard og
Statens Ukrudtsforsøg i årene 1958-62.

I tabel 6 er anført gennemsnitsresultaterne fra
13 forsøg i hvede.

ning forekommer ikke i væsentlig omfang efter
nogen af behandlingerne, hvorimod der er en
sikker stigning i antallet af abnorme aks efter
anvendelsen af M-acetat, blandingen af dette
middel med dinoseb og M-propionat.

Der er ingen udsving i hektolitervægt, 1000-
kornsvægt og hvedens strålængde efter nogen af
behandlingerne.

Tabel 6. Forsøg i hvede sprøjtet med M-acetat og dinoseb, en blanding af disse

Antal forsøg:

Ubehandlet
M-acetat 2,0 kg v.st/ha
Dinoseb 0,7 » »
M-acetat 2,0 » » +

dinoseb 0,7» »
M-propionat 2,5 kg

v st/ha
LSD (95 %)

hkg pr. ha
kærne

13

48,1
48,7
49,7

48,9

48,1
1,2

halm

13

65,8
65,0
67,2

64,9

62,1

forbindelser, samt med M-propionat

0/

/o
ukrudt

7

6,0
3,4
4,3

2,0

0,8

Forholds-
tal for
vægt af
fugle-
græs

12

1002

43
43

15

3

Karakter
for leje-

sæd
0-10 *

11

0,6
0,9
0,7

1,2

1,7

% unor-
mal

skrid-
ning

5

0,6
1,6
0,7

1,1

1,2

% ab-
norme

aks

6

0,8
9,4

1,3

6,7

7,2

Hekto-
liter-
vægt

13

77,6
77,3
77,5

77,5

77,9

1000-
korns-
vægt

7

41,5
I J. JW

41,3
40,9

40,7

41,3

Strå-
længde

i cm
ved
høst

6

111
109
111

110

109

1.0 = ingen lejesæd, 10 = helt liggende
2. Gennemsnit 175 g/m2

Der er et sikkert merudbytte af kærne efter
sprøjtningen med 0,7 kg virksomt stof af dino-
seb, medens kærneudbyttet ved de øvrige for-
søgsbehandlinger ikke afviger væsentlig fra det
ubehandlede forsøgsled. Halmudbyttet er for-
mindsket med 3,7 hkg pr. ha efter sprøjtning med
M-propionat, medens de øvrige forsøgsled ikke
udviser større forskelle i halmudbyttet. Virknin-
gen på den forekommende ukrudtsbestand ud-
trykt i procent ukrudt er bedst efter sprøjtning
med M-propionat, næstbedst efter sprøjtning med
blandingen af M-acetat og dinoseb, medens de
to sidstnævnte typer af midler hver for sig har
virket dårligst. Ser man specielt på virkningen
på fuglegræsset fås det samme billede, især er
der en meget stor effekt efter anvendelsen af M-
propionat.

Der er en tendens til større lejetilbøjelighed ef-
ter anvendelsen af M-propionat. Unormal skrid-

I tabel 7 er anført gennemsnitsresultaterne af
9 forsøg i rug.

Kærneudbyttet er nedsat med 2 hkg pr. ha efter
behandling med M-propionat, hvilket er over
den beregnede usikkerhedsmargin. De øvrige for-
søgsled viser ikke sikre udsving i kærneudbyttet.

Halmudbyttet er væsentligt nedsat efter sprøjt-
ning med M-propionat ligesom strålængden i de
2 forsøg, hvor den er målt, er noget reduceret.

Sprøjtning med M-acetat og dinoseb samt
blandingen af disse bevirker mere moderate ud-
byttetab af halm.

Virkningen på ukrudtet ifølge ukrudtsprocen-
ten er ret god efter alle behandlinger, bedst efter
blandingen af M-acetat og dinoseb. Der er dog
en »falsk« forhøjelse af ukrudtsprocenten efter
sprøjtning med M-propionat, idet den mindre
vægt af strå og aks påvirker ukrudtsprocenten i
ugunstig retning. Dette forhold illustrerer iøv-
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Tabel 7. Forsøg i rug sprøjtet med M-acetat og dinoseb, en blanding af disse
forbindelser samt med M-propionat

Forholds- Karakter Hekto- 1000- Strålængde
hkg pr. ha tal for for liter- korns- i cm ved

kærne halm ukrudt vægt af lejesæd vægt vægt

Antal forsøg: 9 8 3
Ubehandlet 33,5 50,2 10,4
M-acetat 2,0 kg v. st/ha 34,0 47,5 2,7
Dinoseb 0,7 » » 34,2 48,4 3,6
M-acetat 2,0 kg v. st/ha + dinoseb

0,7 kg v. st/ha 33,7 46,0 1,1
M-propionat 2,5 kg v. st/ha 31,5 44,5 2,2
LSD (95 %) 1,6

1.0 = ingen lejesæd, 10 = helt liggende
2. Gennemsnit 59 g/ma

fuglegræs 0-10 *

5

100a

25
34

7

3

6
3,7
4,2
3,9

4,2
5,4

6
69,7
69,8
70,0

70,3
69,8

6
28,3
28,7
28,0

29,0
27,8

høst

2

133
133
137

133
124

rigt den botaniske analyses svaghed ved en op-
gørelse af ukrudtsvirkningen, når de benyttede
midler har sådanne egenskaber, at de ændrer på
afgrødens vægt.

Virkningen på fuglegræsset følger her stort set
de samme linier som i hvedeforsøgene, idet der
også her er bedst virkning efter sprøjtning med
M-propionat. Der er også i rug en tendens til
større lejetilbøjelighed efter anvendelsen af M-
propionat, medens hektolitervægt og 1000-korns-
vægt ikke ændres af nogen af behandlingerne.

Som konklusion af resultaterne af disse forsøg
med bekæmpelse af fuglegræs i vintersæd kan
anføres, at man i M-propionat har fået et ukrudts-
bekæmpelsesmiddel, der er særdeles virksomt
overfor fuglegræs og væsentlig bedre virkende
end de hidtil benyttede præparater. Imidlertid
tyder udbyttetallene, især i rugforsøgene, på, at
den i forsøgene benyttede dosering på 2,5 kg
virksomt stof pr. ha er så stor, at skade på af-
grøden i form af udbyttenedgang kan forekomme.
Det vil derfor være af interesse, hvis det er for-
svarligt at fastlægge en lavere dosering, som dog
er stor nok til at have en acceptabel effekt over-
for fuglegræsset.

I de normale afprøvningsforsøg i korn prøves
M-propionat i styrkerne 0,5, 1,0 og 2,0 kg virk-
somt stof pr. ha., hvorefter der foretages en vej-
ning af fuglegræsset på i regelen 2 x 1 /4 m2 pr.
parcel. Der foretages ikke udbyttebestemmelse i

disse forsøg, men forsøgene giver en værdifuld
vejledning, hvorefter den mindste dosis med til-
fredsstillende virkning kan fastlægges.

I følgende oversigt gives resultaterne af 21 for-
søg med M-propionat i årene 1959-64.

2,0kg virks. stof af M-propionat
g fuglegræs i gns. pr. arealenh.
Forholdstal for vægt af fugle-

græs

0
261

100

0,5
70

27

1,0
23

9

Det ses af disse tal, at der er en stærk reduktion
fra 0 til 0,5 kg virksomt stof og fra 0,5 til 1,0 kg
virksomt stof, medens mereffekten ved at bruge
2,0 kg i stedet for 1,0 kg ikke er så stor.
Man mener derfor, at den største mængde M-
propionat, man tør anbefale, ved sprøjtning af
vintersæd er 1,25 kg virksomt stof pr. ha, altså
det halve af den mængde, der er benyttet i ud-
bytteforsøgene. Med denne dosis skulle man
under normale forhold opnå at reducere bestan-
den af fuglegræs med ca. 90 %.

Man kan anvende denne dosis M-propionat i
hvede, hvor fuglegræs forekommer i større om-
fang. I rug bør man begrænse anvendelsen af
M-propionat til marker, hvor der er fare for
lejesæd, hvorved der kan ske overgroning med
fuglegræs. Hvor lejesædsfaren ikke er stor, kan
der med fordel i rug benyttes blandingen af M-
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acetat og dinoseb til bekæmpelse af fuglegræs.
Sprøjtningen bør i alle tilfælde finde sted i slut-
ningen af april eller først i maj.

Sammendrag

1. Stigende mængder M- og D-acetat i hvede
(tabel 1 og 2)
Forsøgene, der omfatter 8 forsøg med 2, 4 og 6
kg virksomt stof af M-acetat og 7 forsøg med
2, 4 og 6 kg virksomt stof af D-acetat viste, at
det for ingen af de nævnte typer af midler er til-
rådeligt at forøge doseringen udover den i aner-
kendelsen fastsatte. Tabet i kærneudbytte mod-
svares i ingen tilfælde af en tilfredsstillende for-
øgelse i effekten overfor ukrudtet. Antallet af
abnorme aks steg væsentlig, når doseringerne for-
øgedes, medens kærnekvaliteten iøvrigt ikke på-
virkedes af behandlingerne.

2. DNOC på forskellige tidspunktet i hvede
og rug (tabel 3, 4 og 5)
Resultaterne af 21 forsøg i hvede og 11 forsøg i
rug viste, at både hvede og rug tålte behandling
med DNOC uden udbyttenedgang, selv hvor
der var tale om næsten ukrudtsfrie afgrøder. I 8
forsøg i hvede, hvor der var gennemsnitlig 13,7 %
ukrudt, var der tale om meget store merudbytter
af kærne, især ved sprøjtning i oktober og no-
vember. I disse forsøg var der ved de samme
sprøjtetidspunkter en meget god virkning på
ukrudtet. Forekomsten af abnorme aks, lejetil-
bøjelighed og kærnens kvalitet blev ikke påvirket
af nogen af behandlingerne.

Sprøjtning med DNOC i oktober eller novem-
ber har en god effekt på frøukrudt, og vil, når
der er ukrudt af betydning, betale sig med et
pænt merudbytte. Man bør ikke sprøjte, hvis
der er tegn til stærk nattefrost umiddelbart efter
sprøjtningen.

3. Bekæmpelse af aim. fuglegræs i hvede og rug
med M-acetat, dinoseb, en blanding af disse for-
bindelser samt med M-propionat (tabel 6 og 7)
Resultaterne af 13 forsøg i hvede og 9 forsøg i
rug viste, at M-propionat er et særdeles virksomt
middel overfor aim. fuglegræs, efter dette fulgte
blandingen af M-acetat og dinoseb, medens de

to sidstnævnte præparater benyttet hver for sig
ikke havde tilfredsstillende virkning på fugle-
græsset.

M-propionat nedsatte kærneudbyttet af rug
med 2 hkg pr. ha, medens hvedens kærneud-
bytte ikke påvirkedes i ugunstig retning af dette
præparat. I hvede gav dinoseb anvendt alene et
merudbytte af kærne. Forekomsten af abnorme
aks blev forhøjet en del, hvor M-acetat og M-
propionat blev anvendt. Halmudbyttet blev ned-
sat væsentlig i rug efter sprøjtning med M-pro-
pionat. Kærnekvaliteten blev ikke påvirket af
forsøgsbehandlingerne.

M-propionat i styrken 1,25 kg virksomt stof
pr. ha kan med fordel anvendes i hvede hvor
aim. fuglegræs forekommer af betydning, medens
man i rug bør indskrænke anvendelsen af dette
middel til marker befængt med fuglegræs, hvor
der tillige er en væsentlig fare for lejesæd til høst
med påfølgende overgroning af fuglegræs. Er der
ikke fare for lejesæd, kan man bruge en blanding
af 2,0 kg virksomt stof af M-hormon + 0,7 kg
virksomt stof af dinoseb. Sprøjtningen bør ske
sidst i april eller først i maj.

Summary
Chemical control of weed in winter cereals
1. Different doses of MCPA and 2,4 - D in wheat
(table 1 and 2).
The investigation comprising 8 experiments with
2,4 and 6 kg active substance of MCPA and 7
experiments with 2,4 and 6 kg active substance
of 2,4 - D showed that it is not advisable to in-
crease the quantity of MCPA and 2,4 D above
the recommended dose. The loss of the seed yield
is not compensated by a satisfactory increased
effect on the weeds. The number of abnormal
ears was seriously with the dose of 4 and 6 kg
active material, whereas the quality of the seed
was not affected of the treatments.

2. DNOC at different seasons in wheat and rye
(tables 3, 4 and 5).

The results of 21 experiments in wheat and 11
experiments in rye showed that DNOC did not
affect the yield of this cereals even where the
crops were nearly free from weeds. In 8 experi-
ments in wheat in which the average amount of
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weed was 13,7 per cent there was an increased
yield and a strong effect on the weed after spray-
ing with DNOC, most after spraying in October
and November. None of the treatments gave ab-
normal ears or increasing lodging tendency, and
the quality of the seed was not affected.

Spraying with DNOC in October or November
has a strong effect on recently germinated weeds,
and will increase the crop yield if weed infestation
is considerable. Spraying is not recommended if
there is a prospect of frost immediately after-
wards.

3. Control of Stellaria media in wheat and rye
with MCPA, DNBP, a mixture of these com-
pounds, and MCPP (table 6 and 7).

The results of 13 experiments in wheat and 9
experiments in rye showed that MCPP is the most
active compound for control of Stellaria media,
next comes the mixture of MCPA and DNBP,

while the two compound seperately had no satis-
factory effect on Stellaria media.

MCPP reduced the yield of the rye with 200
kg per hectare, whereas the yield of wheat was not
influenced. DNBP used alone increased the yield
of wheat. There was an increasing number of
abnormal ears after use of MCPA and MCPP.
The yield of straw was reduced after spraying
with MCPP. None of the treatments influenced
the seed quality.

A dose of 1,25 kg active substance of MCPP
per hectare is effective against Stellaria media and
is recommended in wheat fields under all circum-
stances. Its use in rye is advisable only when in-
festation with Stellaria media is heavy and there
is a prospect of lodging followed by overgrowt
with Stellaria media in the harvest season. In
other rye fields spraying with a mixture of MCPA,
2 kg a.s./ha and DNBP 0,7 kg a.s./ha is recom-
mended.

The spraying should take place in late April or
early May.
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