
Ukrudtsbekæmpelse i blomsterløg 1956-1964 

Ved G. Bakkendrup-Hansen og Erling Rasmussen 

749. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 

I beretningen omtales resultater af forsøg med ukrudtsbekæmpelse udført i tulipaner 1956-1964. Beretningen 
er udarbejdet af assistenterne G. Bakkendrup-Hansen, Statens Ukrudtsforsøg, Skovlunde og Erling Rasmussen, 
Aarslev. 

Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 

Indledning 
Det var tidligere et stort problem at holde tuli
panarealerne fri for ukrudt. Dengang løgene 
blev lagt efter plov, var række afstanden ikke så 
nØjagtig, at der kunne radrenses og man var 
derfor henvist til at holde hele arealet rent ved 
lugning og hakning. En del af dette dyre hånd
arbejde kunne spares efter læggemaskinernes 
indførelse. De lægger lØgene med en så nøjag
tig rækkeafstand, at der kan radrenses og man
ge løgavlere benytter dette flittigt, men der vil 
stadig være en rest af ukrudt tilbage, som må 
fjernes med håndkraft. Efter fremkomsten af 
kemiske midler til ukrudtsbekæmpelse har man 
forSØgt at tilpasse denne form for ukrudtsbe-

Plan 1: 1. Ubehandlet 
2. Shell Weedkiller DNC, 2,5 % 

kæmpeIse i tulipanerne, og ved mange forSØg 
i England og Holland har man der fundet en 
række egnede midler. For at fastslå, om disse 
midler også kan bruges under danske forhold 
og for eventuelt at finde endnu bedre, er der 
ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 
i årene 1956-64 udfØrt en række forSØg med 
ukrudtbekæmpelse i tulipaner. 

Forsøgsplaner 
Disse forsøg, der ·er gennemført ved statens 
forsØgsstation i Aarslev, ved Statens Ukrudts
forSØg i Skovlunde og ved Statens Væksthus
forsØg i Virum, blev udført efter følgende pla
ner: 

efterår 250 l/ha 
3. Dinoseb 18 % 14 I + 1001 dieselolie + 400 l vand » 500 » 
4. PentachlorphenollO % 100 l + 400 l vand 
5. »» IO % 80 l + 420 l » 
6. CIPC 
7. CIPC 

Plan 2: 1. Ubehandlet 

41 + 500 l » 
41 + 500 l » 

2. Flamberet med flammekaster 
3. Højaromatisk petroleum 
4. Pentachlorphenol 10 %, 100 l + 400 l vand 
5. Shell Weedkiller DNC, 2,5 % 

Plan 3: 1. Ubehandlet 
2. Pentachlorphenol 10 % 40 l/ha 
3.» 10 %40 » 

+ Alipur 4 » 

» 500 » 
» 500 » 
» 500 » 

forår 500 » 

efterår 
» 500 l/ha 
» 500 » 
» 250 » 

nov.-dec. 
» » 

feb.-marts 

4. Alipur 
5. CIPC 

4 » ca. 2 uger efter løgenes lægning 
4 l/ha ca. 2 uger efter løgenes lægning 

Plan 3 er senere udvidet med et 6. led. 
I Aarslev: Paraquat, 5 Ilha + 500 l/ha vand i nov.-dec. - I skovlunde: Pentachlorphenol, 40 l/ha + CIPC 4 l/ha 
i nov. 
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Om de fØrste forsØg udfØrt efter plan 1 er der 
udsendt en forelØbig meddelelse nr. 629 i no
vember 1959. Senere er planen ved Aarslev ud
videt med et 8. led, hvorefter der er givet 
CIPC, 4 ltr. pr. ha både efterår og forår. 

Førsøgenes gennemførelse 
Jorden er lermuldet på alle tre forsøgssteder. 
LØgene er normalt lagt i den første uge af 
oktober og ukrudtsbekæmpelsen er som regel 
udfØrt sidst i november. 14 dage til 3 uger 
senere er der givet karakter for de forskellige 
midlers virkning på ukrudtsbestanden. De fleste 
forsøg ved Aarslev er derefter dækket med 
sphagnum, kun forsØg udfØrt efter plan 3 er 
udækkede, fordi dækning også har en vis 
ukrudtsdræbende virkning (se 688. medd. fra 
Statens ForsØgsvirhomhed i Plantekultur), og 
man her ønskede at se ukrudtsmidlernes virk
ning alene. ForsØgene ved Statens Ukrudtsfor
søg og Statens VæksthusforsØg er ikke dæk
kede. ForårssprØjtningen med CIPC ved Aars
lever afhængig af vejret udfØrt i marts-april 
efter at tulipanerne var kommet op. Ved sta
tens UkrudtsforsØg så vidt muligt inden lØgene 
var kommet op. Forårssprøjtning med Alipur 
er udført i februar inden lØgene er kommet op. 
Efter optælling af ukrudtsplanter om foråret er 
arealet renholdt ved hakning, radrensning og 
lugning, og der er vandet og udført sygdoms
bekæmpelse som i almindelig god praksis. Efter 
optagning er lØgene vejet, sorteret og talt efter 
de gældende regler og resultaterne er her med
delt i tabeller for hvert forsØg. For at finde en 
eventuel eftervirkning af de forskellige ukrudts
midler er der hvert år foretaget en prØvedriv
ning af lØg fra alle forsØgsled. 

Midlernes virkning på ukrudt og udbytte 
Da forsØgene med kemisk ukrudtsbekæmpelse 
i tulipaner begyndte i 1956, var det i fØ-rste om
gang svidnings midlerne, man havde opmærk
somheden rettet imod, midler som Shell Weed
killer DNC (petroleumspræparat tilsat dinitro
ortocresol), dinoseb (dinitrobutylphenol) og mid
ler, der indeholdt pentachlorphenol. 

3" 

Sådanne midler virker udmærket, da de af
svider alt fremspiret ukrudt, blot dette ikke er 
blevet væsentligt stØrre end kimbladstadiet. 
Nogen egentlig langtidsvirkning har svidnings
midlerne ikke, men de ovennævnte har dog 
nogen spirehæmmende virkning, og det frem
går af forsØgsresultaterne, at f.eks. Shell Weed
killer DNC endog kan nedsætte IØgudbyttet en 
del. 

I de første forsøg blev også medtaget CIPC 
(chlorisopropylphenylcarbamat), der virker di
rekte spirehæmmende ved at hindre celledelin
gen i kimroden hos det spirende frØ. hvorfor 
dette middel skal udbringes på jorden, inden 
ukrudtet spirer frem. Ukrudt, der er spiret frem, 
men endnu ikke er kommet ud over kimblad
stadiet kan også dræbes, dog er der visse arter 
af ukrudt, der tilsyneladende ikke reagerer over
for CIPC, f.eks. alm. brandbæger og lugtlØS 
kamille. 

Karaktererne for virkning om efteråret viser 
en næsten 100% virkning af svidningsmidlerne, 
hvorimod CIPC ikke har så god virkning på 
dette tidspunkt. Den forskel, der er på virk
ningen af CIPC ved Statens UkrudtsforsØg og 
i Aarslev må tilskrives forskelle i ukrudtsbe
standen, der ved Aarslev hovedsagelig består af 
alm. fuglegræs og hyrdetaske og ikke omfatter 
alm. brandbæger og kamille og kun enkelte 
hvidm. gåsefod. 

Ved optælling af ukrudt om foråret kommer 
der en ret stor forskel frem mellem de dække
de og udækkede forSØg. Tallene øverst i tabel 
1, der omhandler de udækkede forSØg ved Sta
tens UkrudtsforsØg, giver udtryk for, at virk
ningen af de midler, der bliver udsprøjtet om 
efteråret, så godt som helt er forsvundet inden 
foråret. Shell WeedkiIler DNC og dinoseb viser 
ingen eller kun ringe virkning på det forårs
fremspirede ukrudt, hvorimod de to penta
chlorphenoler øjensynlig har en vis langtids
virkning. CIPC virker ved forårssprøjtning gan
ske tilfredsstillende ved at bekæmpe størstepar
ten af ukrudtet, når det udsprøjtes, inden 
ukrudtet er begyndt at spire. Det er nØdven
digt, at jorden er fugtig ved udsprØjtning af 
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Tabel 1. Forsøgene 1956-61 plan 1. Udbytte iaH, kg og antal drivløg, tilvækst, 
samt karakter og forholdstal for virkning på ukrudt 

Udbytte Drivløg Tilvækst Karakter Ukrudts-
iaH kg kg pr. stk. pr. kg pr. for virk- bestand 

pr. 
100 m" 

Statens Ukrudtsforsøg, IO forsøg, udækket 
1. Ubehandlet .................... 118 
2. Shell Weedkiller DNC ........... 114 
3. Dinoseb 18 %+dieselolie ........ 116 
4. Pentachlorphenol 10 % ......... 118 
5. Pcntachlorphenol 10 % .......... 116 
6. CIPC, efterår ................... 118 
7. CIPC, forår .................... 117 

Aars/ev, 5 forsøg, dækket 
1. Ubehandlet .................... 184 
2. Shell Weedkiller DNC ........... 171 
3. Dinoseb 18 % + dieselolie ....... 184 
4. Pentachlorphenol 10 % .......... 186 
5. Pentachlorphenol 10 % .......... 182 
6. CIPC, efterår .................. 184 
7. CIPC, forår .................... 184 
8. CIPC, efterår og forår ........... 178 

CIPC var ikke med i de to første forsøg 

1. Antal pr. 10 m2 i ubh. 989. 
2. Antal pr. 10 m2 i ubh. 199. 

CIPC, og samtidig bør den være så fint til
beredt som muligt. Sprøjter man CIPC ud på 
en knoldet jord, vil en del af virkningen ude
blive. 

Betragter man resultaterne for de dækkede 
forSØg ved Aarslev, kan det også af disse tal 
ses, at de to pentachlorpheno1er har en længere 
virkning end Shell WeedkiIIer DNC og dinoseb. 
CIPC udbragt om efteråret fØr dækningen har 
en bedre virkning om foråret end den samme 
behandling i udækkede forSØg, hvilket sand
synligvis skyldes selve dækningens ukrudtshæm-
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100 
m" 

57 
55 
55 
58 
56 
59 
58 

86 
74 
89 
89 
88 
89 
90 
83 

100 100 % ning på om foråret 
m" m" ukrudt om forht. for 

efteråret antal 
0-10 

10 = alt dræbt 
----

2178 68 136 O 1001 

2098 64 128 9,8 89 
2082 66 132 9,9 79 
2188 68 136 10,0 65 
2106 66 132 10,0 69 
2199 68 136 2,6 68 
2160 67 134 33 

2070 122 197 O 100' 
1820 109 176 10,0 54 
2100 122 197 10,0 50 
2120 124 200 10,0 46 
2120 120 194 10,0 35 

2100 122 197 6,7 18 
2150 122 197 48 
2030 116 187 6,7 9 

_.------~-

mende virkning og måske også, at dækmateria
let hindre en nedvaskning af sprØjtemidlet. 

Derimod har CIPC om foråret i de dækkede 
forSØg virket mindre godt, dette skyldes sikkert, 
at en del overvintret ukrudt er blevet for stort 
til at skades af dette middel. I det forsøgsled, 
hvor der er brugt CIPC både efterår og forår, 
er der en særdeles fin virkning på ukrudtsbe
standen. 

Betragter man udbyttet af lØg, der her er op
fØrt som kg iaIt, kg drivlØg, antal drivlØg og 
kg tilvækst pr. 100 m2

, ses, at de forskellige 



behandlinger· ikke har påvirket udbyttet ved 
Statens UkrudtsforsØg, medens der ved Aarslev 
er tydelig udbyttenedgang ved brug af Shell 
WeedkiIler DNC. For de øvrige behandlinger 
er der ingen væsentlige udslag, men forårs
sprøjtning med CIPC på fremspirede tulipaner 
har flere gange givet stængelforkortelse og an
vendelse af CIPC både efterår og forår viser 
tendens til udbyttenedgang. Ved prØvedrivnin
gerne blev der ikke fundet eftervirkning af de 
her prøvede midler. 

Allerede i 1957 gav de fØrste forsØg anled
ning til starten af nye forsØg efter plan 2, hvor 
svidningsmidler af forskellig type (Shell Weed
kiIler DNC 250 llha, pentachlorphenol 10% 
100 llha + 400 l vand og hØjaromatisk petro
leumspræparat 500 l/ha) blev sammenlignet 
med brugen af flammekaster på samme tids
punkt om efteråret. I denne plan var CIPC ikke 
medtaget. 

Tallene fra disse forSØg ses i tabel 2. For
søgene fra Aarslev er også efter denne plan 
gennemfØrt dækket, medens de ved Statens 
UkrudtforsØg ikke blev dækket. Disse forSØg 
viser ganske som de foregående en god virk
ning af svidningsmidlerne om efteråret, medens 
der om foråret kun er virkning på det nyfrem
spirede ukrudt, hvor pentachlorphenol har væ
ret anvendt. 

Flammekasterbehandlingen viser naturligvis 
fin virkning om efteråret, medens der som 
ventet ingen kan spores om foråret. 

Forskellen i ukrudtsbestand med og uden 
dækning gør sig også gældende i disse forsøg, 
og når der, som det fremgår af tallene for for
årsoptælling af ukrudt, er en tydelig forskel 
mellem de ubehandlede og behandlede forsØgs
led i de dækkede forSØg, må dette skyldes til
stedeværelsen af overvintrende ukrudtsarter, 
der dræbes ved behandlingen, men overlever i 

Tabel 2. Ukrudtsbekæmpelse i tulipaner 1958-64, plan 2 
Udbytte ialt, kg og antal drivløg, tilvækst, samt forholdstal for antal og vægt af ukrudt 

Ukrudtsbestand forår 
Udbytte Drivløg Tilvækst antal vægt 

ialt kg. pr. kg stk. kg pr. planter [orht. 

100 m" pr. 100 m" 100 m" % forht. 

Statens Ukrudtsforsøg, l forsøg, udækket 
Ubehandlet ......................... 97 68 2275 37 62 1001 100' 
Flammekaster, efterår ................ 88 60 2054 28 46 243 220 
Højaromatisk petroleum 500 l/ha efterår 97 69 2192 40 69 157 172 
Pentachlorphenoll0 % 100 l +400 I vand 

/ha efterår ........................ 84 58 1963 26 46 35 48 

Shell Weedkiller DNC 250 l/ha efterår. 83 56 1867 28 49 106 160 

Aarslev, 7 forsøg, dækket 
Ubehandlet ......................... 157 65 1750 99 171 1003 100' 
Flammekaster, efterår ................ 157 66 1770 99 171 74 13 
Højaromatisk petroleum 500 l/ha, efterår 156 62 1670 98 169 59 8 
Pentachlorphenol 10 % 1001-1- 400 l vand 

fha efterår ........................ 155 63 1730 97 167 46 6 

Shell Weedkiller DNC 250 l/ha efterår. 137 48 1320 79 136 54 7 

1. Antal pr. 10 m2 ubh. 390. 
2. Vægt pr. 10 m2 ubh. 160 g. 
3. Antal pr. 10 m2 ubh. 123. 
4. Vægt pr. 10 m 2 ubh. 161 g. 
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de ubehandlede parceller, hvor der er dækket, 
medens de udvintrer, hvor der er udækket. Sam
menholdes dette med, at dækkematerialet vir
ker hindrende på fremspiring af nyt ukrudt, 
forklares derved den tilsyneladende forsKel i 
midlernes virkning i dækkede Dg udækkede fcr
søg. 

l forsØget fra Statens Ukrudtsfcrsøg er der 
udbytteredukticn både ved brug af pentachlor
phenol og Shell Weedkiller DNC, medens re
sultaterne fra Aarslev falder nøje sammen med 
foregående forSØg, tydelig udbyttenedgang ved 
brug af Shell Weedkiller DNC cg ingen forskel 
mellem de Øvrige behandlinger. 

Ved prØvedrivningen var der ingen forskelle 
mellem de fcrskellige fcrsØgsled. 

Efter resultaterne i de i 1956 Dg 1957 anlagte 
fDrsØgsserier lå det nær at antage, at der kunne 
'Opnås bedre resultater ved at kombinere en 
efterårs behandling med svidningsmidler med en 

forårsbehandling med et spirehæmmende mid
del. Derfor påbegyndtes i 1961 nye forsØg ved 
Aarslev, Statens Væksthusforsøg og Statens 
UkrudtsforsØg efter plan 3, hvor der blev sprøj
tet om efteråret med pentachlorphenol, 40 II 
ha, og i de samme forsøgsled med et nyt spire
hæmmende middel, Alipur, om foråret i februar
marts, inden ukrudtet spirede frem. Alipur er 
et blandingsmiddel, der består af 16% OMUI 
+ 11 % BiPC2

• I forsøgene blev desuden sam
menlignet pentachlorphenoI, Alipur og CIPC 
kun udsprØjtet om efteråret. 

Ved Statens UkrudtsforsØg tilføjedes et ekstra 
led, hvor der blev sprøjtet med CIPC straks 
efter sprøjtning med pentachlorphenol om efter
året og i Aarslev prØvedes paraquat, 5 II ha 
i november. 

Disse forsØg blev anlagt udækket ved alle 
tre forsøgsstationer. 

Tabel 3. Ukrudtsbekæmpelse i tulipaner 1961-64, plan 3 
Udbytte ialt, kg og antal drivløg, tilvækst, samt karakter og forholdstal for ukrudt 

Karakter Ukrudts-
for virkn. bestand 

Udbytte Drivløg Tilvækst på ukrudt forht. for 
kg pr. kg stk. kg pr. % efterår antal, 
100 m2 pr. 100 m 2 100 m" 0-10 forår 

10 = alt dræbt 

Statens Ukrudtsforsøg og Statens Væksthusforsøg, 6 forsøg 
Ubehandlet ......................... 98 27 1180 48 96 1003 

Pentachlorphenol 10 % 40 l/ha i nov ... 98 28 1240 48 96 42 

do. + Alipur 4 I i februar ........... 96 29 1330 46 92 36 

Alipur 4 l/ha i november ............. 96 27 1200 46 92 66 

CIPC 4 l/ha i november .............. 96 27 1240 46 92 85 

Pentachlorphenol 10 % + CIPC 4 l/ha i nov. 
(kun ved Skovlunde) ................. 98 28 1240 48 96 60 

Aarslev, 3 forsøg 
Ubehandlet ......................... 126 38 IlI0 65 107 O 100' 

Pentachlorphenoll0 % 40 l/ha nov.-dec. 124 36 1030 63 103 10 46 

Pentachlorphenol IO % 40 l/ha nov.-dec. 
+Alipur 4 l/ha feb.-marts .......... 127 39 lIlO 65 108 10 22 

Alipur 4 l/ha ca. 2 uger efter lægningen. 124 38 1070 63 103 7 25 

CIPC 4 l/ha ca. 2 uger ............... 121 35 1020 60 98 6 18 

Paraquat, 5 l/ha i nov. (kun ved Aarslev) 128 38 1110 68 111 IO 43 

l. DMU = cyclooctyldimethylurea. 
2. BiPC = butinol-N-(3-chlorophenyl) carbamat. 
3. Antal pr. 10 m2 i ubh. 7623. 
4. Antal pr. 10 m2 i ubh. 161. 
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Resultaterne viser, at der opnås en bedre 
virkning overfor ukrudtet ved at kombinere 
spirehæmmende midler med svidningsmidler. 

Sammenlignes forSØgene fra Aarslev med 
forSØgene ved Statens UkrudtsforsØg og Statens 
VæksthusforsØg ses, at resultaterne er ret sam
stemmende undtagen for CIPC udbragt alene 
om efteråret, idet Aarslev har bedre resultat 
med denne behandling end de tO' andre statio
ner. Dette beror som fØr nævnt på en forskel i 
ukrudtsbestanden. Den stDre ukrudtsmængde, 
der har været ved Statens UkrudtsforsØg Dg 
Statens VæksthusforsØg påvirker også resulta
terne noget. 

PrØver man at sammenligne fDrsØgene fra fØr 
1961 med de nye efter 1961, vil man se, at der 
opnås stort set samme virkning med 40 l penta
chlorphenol som med 80 eller 100 liter. AIipur 
virker spirehæmmende ligesom CIPC, og på 
grund af dets indhold af dimethylurea kunne 
det forventes at have en stØrre langtidsvirkning, 
hvilket dog ikke synes at være tilfældet. 

Resultaterne af forSØgene ved Statens 
UkrudtsfDrsØg og Statens VæksthusfDrsØg ty
der på, at der ingen skadevirkning har været 
på tulipanerne, eftersDm udbyttet efter alle be
handlinger ligger over eller på linie med ube-

handlet. Ved Aarslev synes der at være tendens 
til en lille udbyttenedgang ved brug af CIPC. 
Om dette har forbindelse med den tidligere 
omtalte nedva:skning af midlerne, hvor forSØ
gene er udækkede, fremgår ikke af disse for
søg, men der er fra Holland advaret mod at 
bruge CIPC for sent på året, fordi dette mid
del, der nedbrydes meget langsomt ved lav 
temperatur, kan vaskes ned til tulipanernes 
rØdder og gøre skade. 

Midlernes virkning på nogle ukrudtsarter 

Som det flere gange i det foregående har været 
berørt, er der stor forskel på de enkelte ukrudts
arters følsDmhed over for de forskellige ukrudts
midler, ligesDm der naturligvis er stor forskel 
på, Dm et middel bliver brugt om efteråret eller 
om foråret. 

Tabel 4 viser de enkelte midlers virkning på 
forskellige ukrudtsarter. Tallene, der ikke stam
mer fra tulipanforsØgene, er fDrholdstal, hVDr 
ubehandlet er sat til 100. Tabellen omfatter 9 
ukrudtsarter, og i den fØrste del ses virkningen 
af dinoseb, pentachlorphenol og CIPC, opgjort 
3 uger efter udsprøjtning om foråret. 

Tabel 4. Antal planter af 9 forskellige ukrudtsarter, forholdstal 
Ager- Svine- Ka- Pile- Æren-
sennep mælde mille urt pris 
Sinapis Atriplex Matrica- Polygo- Veronica 
arvens is patula ria ssp. 

Ukrudt optalt ca. 3 uger efter behandlingen om foråret 
Ubehandlet ............. 100 100 
Dinoseb 18 % 1,5 llha ... 5_ 68. 
Dinoseb 18 % 3,0 l/ha ... 1_ 10_ 
Pentachlorphenol IO % 20 

l/ha .................. 29. 
CIPC 4 l/ha ............ 30,s 351 

Ukrudt optalt ca. 6 mdr. efter beh. om efteråret 
Pentachlorphenol 10 % 40 

100 
51_ 
18, 

B, 
41_ 

l/ha. . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 871 

CIPC 4 l/ha. . . . . . . . . . . . 30. 1001 

(Indextallet angiver antal forsøg) 

num ssp. ssp. 

100 100 
48. 17. 
44_ 29, 

245 
7, 910 

Hvidm. Alm. Alm. 
gåse- fugle- brand-
fod græs bæger 

Chenopo Stellåria Senecio 
dium 

album 

100 
52_ 

Ol 

3816 

60'5 

media 

100 
2_ 

4314 

62 • 

vulgaris 

100 

44'5 
101. 

82. 
129. 

Liden 
nælde 
Urtica 
urens 

100 

50. 
214 
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Selvom de anvendte doseringer af svidnings
midlerne er lavere end i tulipanforsØgene, har 
virkningen været god over for næsten alle de 
undersØgte ukrudtsarter. Virkningen af CIPC 
viser derimod tydelig forskel mellem de for
skellige arter, således at alm. brandbæger, 
hvidm. gåsefod og kamille ikke er særlig føl
somme, hvorimod alm. fuglegræs, liden nælde, 
pileurt og ærenpris næsten er fuldstændig for
svundet. 

I den nederste del af tabel 4 er virkningen 
af pentachlorphenol og CIPC opgjort ca. 6 
måneder efter behandling om efteråret, og de 
fleste af disse resultater adskiller sig meget fra 
tallene i den fØrste del af tabellen. Kun over 
for agersennep, liden nælde og i nogen grad 
alm. fuglegræs virker midlerne endnu 6 måne
der efter behandlingen, medens virkningen på 
de andre arter er fuldstændig ophØrt. Resultatet 
af de to sprØjtetidspunkter for CIPC i tabel 4 
viser, at den bedste virkning af CIPC opnås 
ved forårsbehandling. Samtidig ses, at der kan 
ventes den bedste virkning af dette middel, hvor 
ukrudtsfloraen ikke indeholder de resistente ar
ter som f.eks. alm. brandbæger, kamille og 
hvidm. gåsefod. 

I tulipanforsØgene med kombinationen af 
svidningsmidler og spirehæmmende midler er 
undersØgt virkningen på de enkelte ukrudtsar
ter og resultaterne er opgjort i tabel 5. Tallene 
er forholdstal, hvor ubehandlet er sat til 100. 

I forsØgsled 3, hvor efterårssprøjtning med 
pentachlorphenol er efterfulgt af en forM-s
sprøjtning med Alipur, er der opnået god virk
ning over for de mere fØ,lsommearter som alm. 
fuglegræs, liden nælde og agersennep, og selv 
over for kamille og hvidm. gåsefod har der 
været god virkning. Alipur virker ikke på æren
pris, hvilket også fremgår af led 4, hvor mid
let er udbragt alene ca. 2 uger efter lægning af 
løgene. Virkningen af midlet i dette forsøgsled 
er stærkt aftaget i forhold til virkningen i det 
foregående led, hvor Alipur er udbragt om for
året. 

I led 5 er CIPC udbragt alene ca. 2 uger 
efter lægning og også her synes virkningen at 
være tildels forsvundet inden foråret. Kun de 
mest fØlsomme arter som liden nælde viser en 
antagelig reduktion. Ser man på resultaterne i 
led 6, hvor CIPC er udsprøjtet samtidig med 
pentachlorphenol, altså ret sent på året, viser 
der sig en glimrende virkning på de allerfleste 
af de 8 ukrudtsarter, der er optalt. Kun på 
alm. brandbæger er der en dårlig effekt, men 
da CIPC aldrig virker over for denne art, over
rasker det ikke. Over for kamille ses en ringere 
virkning af CIPC end af Alipur. Resultaterne 
fra dette sidste forsØgsled tyder på at CIPC 
ved efterårssprØjtning bØr kombineres med et 
svidningsmiddel. 

Tallene i tabel 4 og 5 stammer alle fra udæk
kede forsØg. 

Tabel 5. Antal planter af forskellige ukrudtsarter, forholdstal 
Ager- Alm. Æren- Hyrde- Alm. Liden Ka- Hvidm. 
sennep brand- pris taske fugle- nælde mille gåse-
Sinapis bæger Veronica Capsella græs Urtica Matrica- Cheno-

arvensis Senecio ssp. bursa- Stellåria urens ria ssp. podium 
vulgaris pastoris media album 

Antal forsøg .................... 3 5 2 3 4 2 3 2 
Ubehandlet ..................... 100 100 100 100 100 100 100 100 
Pentachlorphenol 10 % 40 l/ha 

nov.-deb ...................... 38 70 176 52 7l 44 78 93 
Pentachlorphenoll0 % 40 l/ha nov.-

dec. + AlipuT 4 J/ha febr.-marts ... 15 61 119 57 8 6 22 36 
Alipur 4 l/ha ca. 2 uger eft. lægn ... 35 72 143 48 40 19 89 50 
CIPC 4 l/ha ca. 2 uger eft. lægn .... 23 92 86 48 52 19 122 71 
Pentachlorphenol 10 % 40 l/ha dec. 

+ CIPC 4 l/ha umiddelbart efter. 19 125 10 4 8 O 56 7 
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ForsØg, der er udført ved Aarslev og Statens 
Ukrudtsforsøg viser, at paraquat (Gramaxone) 
5 ltr. pr. ha udmærket kan erstatte pentachlor
phenol om efteråret. 

Diskussion og sammendrag 

De forsØgsresultater, der er omtalt i denne be
retning, viser, at der er flere muligheder for at 
bekæmpe ukrudt i tulipaner med kemiske mid
ler, og at midlerne må vælges efter ukrudts
floraen det pågældende sted og med nogen hen
syntagen til, om tulipanerne bliver dækket el
ler ej. 

Hvis alm. brandbæger er et dominerende 
ukrudt på arealet, bØr man vælge Alipur enten 
forår eller efterår, medens man bør bruge 
CIPC, hvor man står over for mange ærenpris. 
Dækkes tulipanerne. ikke, kan der opnås en hel 
del ved en forårssprØjtning med enten CIPC 
eller Alipur, inden tulipanerne spirer frem. Det 
bør også nævnes, at man ved forårsbehandling 
med CIPC på fremspirende tulipaner, under
tiden får en forkortelse af blomsterstilken på 
ca. 10-15 cm. 

En efterårssprøjtning på fremspiret ukrudt 
med et svidningsmiddel, f.·eks. pentachlorphenol, 
vil altid resultere i en reduktion af de ukrudtsar
ter, der vil overvintre, og kombineres denne 
sprØjtning med en samtidig sprØjtning med et 
spirehæmmende middel, vil man opnå en til
fredsstillende virkning. Dækkes tulipanbedene 
om efteråret, vil selve dækningen forØge virk
ningen på ukrudtet, således at lugearbejdet vil 
indskrænkes til et minimum. 

En forårssprØjtning oven på dækkematerialet 
medet spirehæmmende middel vil i mange til
fælde have en ret usikker virkning, fordi 
ukrudtsplanterne er blevet for store, men hvor 
der om efteråret har været sprøjtet inden dæk
ningen, kan der undertiden opnås nogen virk
ning. 

Shell Weedkiller DNC har reduceret udbyt
tet i mange af forsØgene og bØr derfor ikke 
bruges til ukrudtsbekæmpelse i tulipaner. 

Dinoseb i blanding med dieselolie har en ud
mærket virkning på alle fremspirede ukrudts
arter og kan udmærket bruges om efteråret 

inden dækning af tulipanbedene, men da dette 
middel er meget giftigt (fareklasse A) og des
uden vanskeligt at fjerne fra sprøjten igen, bØr 
andre midler antagelig foretrækkes. 

Vejledning for praksis 

Til ukrudtsbekæmpelse i tulipaner kan følgen
de midler anbefales: 

Om efteråret på fremspiret ukrudt inden 
dækning af bedene: 

Pentachlorphenol 401+460 l vand = 5001 pr. ha 
Paraquat . . . . . .. 5 1 i 500 1 vand pr. ha 

Om efteråret inden ukrudtet spirer frem eller 
samtidig med et af de ovennævnte svidnings
midler: 

CIPC ........... 41 i 5001 vand pr. ha 
Alipur . . . . . . . . . .. 4 1 i 500 I vand pr. ha 

Om foråret inden ukrudtet spirer frem, og in
den tulipanerne spirer frem: 

CIPC . . . . . . . . . .. 4 I i 500 I vand pr. ha 
Alipur . . . . . . . . . .. 4 1 i 500 I vand pr. ha 

Om foråret oven på dækkematerialet, inden 
tulipanerne spirer frem: 

CIPC . . . . . . . . . .. 4 I i 500 I vand pr. ha 
Alipur ........... 41 i 500 I vand pr. ha 

Summary 

Chemical weed control in tulips 

In 1956-64 at the State Experimental Department 
for Plant Culture experiments were carried out on 
chemical weed control in tulips. 

The experiments are carried out as. it appears 
from tables 1, 2 and 3. 

At the Danish Institute for Weed Research and 
the Greenhouse Experiment Station none of the 
experiments have been covered, whereas at the 
State experiment station Aarslev the experiments 
in tables 1 and 2 have been covered. The results 
are entered in tables 1, 2 and 3. In tables 4 and 5 
the different effect of treatments are stated on 9 
species of weed. 

The results show that there are several means to 
control weed in tulips with chemicals, and the 
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chemicals must be selected according to the weed 
at the place in question, and in regard to, whether 
the tulips are covered or not. 

Ii Senecio vuIgaris is a dominant weed at the 
area Alipur should be chosen, but CIPC is pre
ferable if Veronica spp. dominate. Both chernicals 
have to be sprayed on soil free from weed either 
autumn or spring. Spraying in spring ought to be 
done before the tulips gerrninate. The treatment in 
spring on gerrninating tulips may give a shortening 
of the flowerstalk of about 10-15 cm. 

A spraying in autumn on gerrninated weed with 
a contact chemical (pentachlorphenol or paraquat) 
will always result in a reduction of the wintering 
species of weed, and if this spraying is combined 
with a residual herbicide a satisfactory effect will 
be obtained. 

If the tuIips are covered in autumn, sprayings 
against weed has to be done before covering. • 

Shell WeedkiIler DNC has reduced the yield in 
many of the experiments and ought not to be used 
for weed control in tulips. 
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Dinoseb is very poisonous and difficult to re
move from the spraying equipments and other che
micals ought to be prefered. 

As to the results of the experiments the folIow
ing chemicals are to be recommended for control 
of weed in tuIips: 

In autumn on gerrninated weed, 

Pentachlorphenol. .. 40 litres per hectare 
Paraquat. . . . . . . . . . . 5 » » 

In autumn before weed germination or at the same 
time as one of the contact chemicals in question: 

CIPC. . . . . . . . . . . . . . .. 4 litres per hectare 
AIipur............... 4 » » » 

In spring before weed and tulips will germinate: 

CIPC. . . . . . . . . . . . .. 4 litres per hectare 
Alipur. . . . . . . . . . . .. 4 » » » 


