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Resume 
Ved statens forsøgsstationer Aarslev og Tystofte 
blev der i 1965-1970 udført 9 forsøg med vanding 
af oliehør efter følgende plan: 

1. Uvandet hele vækstperioden. 
2. Uvandet indtil begyndende blomstring. Der

efter vanding med 30 mm ved underskud på 
20 mm. 

3. Vanding i hele vækstperioden med 30 mm ved 
underskud på 20 mm. 

Vandkapacitet 
Led i pct. 

20 
2 30 
3 45 
4 65 
5 90 

Tørkeperiode 
6 i strækningsper. 1. halvd ...... 
7 » » 2. » 
8 under blomstringen ........... 
9 efter » ........... 

Tørke i hørren s strækningsperiode inden blom
stringen hæmmede den vegetative udvikling og 
dermed stråudbyttet, men påvirkede frøudbyttet 
positivt. Tørke under og efter blomstringen ska
dede udviklingen af både strå og frø. 

Ved avl af oliehør bør der således kun under 
ekstremt tørre forhold foretages vanding inden 
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blomstringen. Under og efter blomstringen bør 
hørren derimod ikke mangle vand, hvis maksi
malt frøudbytte ønskes opnået. 

Indledning 
I 1961 udførtes ved statens forsøgsstation, Aars
lev forsøg med vanding af spind- og oliehør (Lar
sen 1962). Forsøgene udførtes i 30 em høje vækst
kar med en diameter på 22 em og under tag. De 
gennemsnitlige strå- og frøudbytter fra disse un
dersøgelser var følgende: 

Udbytte i g pr. kar 
spindhør oliehør 

strå frø strå frø 

16,0 4,3 8,7 7,0 
23,8 6,8 13,2 9,6 
26,2 7,0 15,8 9,7 
26,0 7,1 16,3 9,6 
25,2 7,0 16,7 9,1 

24,7 7,6 14,8 10,2 
21,7 7,6 13,2 9,3 
22,9 1,0 15,3 7,0 
27,0 5,6 16,9 6,4 

I led 1-5 blev karrene dagligt vandet op til den 
anførte vandkapacitet. 100 pet. vandkapaeitet de
fineredes som den vandmængde, der tilbageholdes i 
jorden efter fuldstændig mætning og derpå af
drypning i et døgn. Forsøgsled 4 med 65 pet. af 
vandkapaeiteten skulle nogenlunde svare til nor
mal nedbør. Forsøgsled 6-9 blev, bortset fra de 



indlagte tørkeperioder, vandet til 65 pct. af vand
kapaciteten. 

Resultatet af disse undersøgelser viste, at hvor 
frøudbyttet er det primære, som ved avl af olie
hør, kan en tørkeperiode under strækningsvæk
sten have en gavnlig indflydelse på frø udbyttet, 
hvorimod frøudbyttet påvirkedes stærkt i negativ 
retning ved vandmangel under og efter blomstrin
gen. 

For at efterprøve disse resultater under mark
forhold blev der ved statens forsøgsstationer, i 
1965-1970 ved Aarslev og i 1968-1970 ved Tys
tofte, gennemført en forsøgsserie i oliehør efter 
følgende plan: 

1. Uvandet hele vækstperioden. 
2. Uvandet indtil begyndende blomstring. Der

efter vanding med 30 mm ved underskud på 
20 mm. 

3. Vanding i hele vækstperioden med 30 mm ved 
underskud på 20 mm. 

I 1965 var medtaget et forsøgsled 4, der lige
som led 2 var uvan det indtil begyndende blom
string, og derefter blev vandet med 20 mm ved 
underskud på 10 mm. 

J 1970 blev der også medtaget et fjerde forsøgs-

led, der var lig led 2 bortset fra, at hørren ved 
blomstringens begyndelse blev vandet op til un
derskud på O. 

Underskud = nedbør -:- fordampning. Under
skuddet blev i led 2 og led 4 beregnet fra hør
rens begyndende blomstring og i led 3 fra frem
spiringen. Efter vanding regnes underskud lig O, 
så 20 mm underskud altid refererer til underskud 
målt fra sidste vandingsdag i vedkommende led. 

Forsøgsbetingelser 
Forsøgene blev gødet med 24-30 kg P og 65-147 
kg K samt 78-93 kg N pr. ha i kalksalpeter. Der 
anvendtes 8-10 cm rækkeafstand og ca. 80 kg vel
spirende og bejdset udsæd pr. ha af sorten Crocus. 
I 1965 anvendtes dog sorten 0tofte L. 4{47. For
søgene blev anlagt med 3 x 4 = 12 m2 store par
celler og 3-4 fælles parceller. 

Hørren blev sået i april eller de første dage af 
maj og i gennemsnit af alle forsøgene den 24. april. 
Spiringen og udviklingen i forsøgene har været 
tilfredsstillende. Sygdoms- og skadedyrsangreb 
var moderate og har ikke haft indflydelse på re
sultaterne. 

Begge forsøgssteder har lermuldet jord, og 
begge steder anvendtes vand fra boringer til sta-

Tabel l. Nedbør (N) og vanding (V), mm 
(Tabte l. Precipitation (N) and irrigation (V), mm) 

Periode!) (Period) A 
N V N 

Led (Treatment) 3 

1965 Aarslev ... 97 90 116 
1966 » 107 30 59 
1967 » 56 30 43 
1968 » 86 60 70 
1968 Tystofte .. 127 60 83 
1969 Aarslev ... 115 O 17 
1969 Tystofte .. 97 30 20 
1970 Aarslev ... 51 60 35 
1970 Tystofte .. 27 60 58 

B 

V 

2 3 

O 30 
O O 
O O 
O O 
O O 

30 30 
60 60 

O O 
O 30 

4 

40 

50 
72 

N 

96 
119 
104 
118 
22 

6 
2 

84 
104 

2 

30 
30 
O 

30 
30 

120 
60 
O 
O 

1. Periode A - fra fremspiring og til beg. blomstring, i gus. 48 dage 

C 
V 

3 

30 
30 
O 

30 
30 

150 
60 
O 
O 

4 

60 

O 
O 

(Period A - from germination to start of fiowering as an average of 48 days.) 
Periode B - blomstringen i gns., 22 dage. 
(Period B - flowering, average, 22 days.) 
Periode C - fra afs!. blomstring til høst, i gns. 45 dage. 
(Period C - from termination of flowering to harvest, average, 45 days.) 

N 

309 
285 
203 
274 
232 
138 
119 
170 
189 

A+B+C 
V 

2 3 

30 150 
30 60 
O 30 

30 90 
30 90 

150 180 
120 150 

O 60 
O 90 

4. 

100. 
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tionernes almindelige vandforsyning. I 745. be
retning i Tidsskrift for Planteavl (Knudsen 1966) 
er jordtypen ved både Aarslev og Tystofte beskre
vet og i tabeller vist analyseresultater af jordbund 
og vandingsvand. 

Vandtilførslen til parcellerne skete med en 
vandingsramme. I nævnte 745. beretning er der 
vist billede af en tilsvarende vandingsramme, og 
denne er desuden meget udførlig beskrevet. 

Nedbøren er målt ved jordoverfladen med en 
»Hellmann« 200 cm3 nedbørs måler. Fordamp
ningen er målt med den danske fordampnings
måler H.S. 315, som er nærmere beskrevet i Tids
skrift for Planteavl, bd. 64, s. 185 (Aslyng og Han
sen, 1960). 

I tabeller vist nedbør- og vandingsmængder. 
For nogenlunde at kunne drage sammenligninger 
med forannævnte karforsøg er nedbør- og van
dingsmængder i tabellen delt op i 3 perioder efter 
hørrens udvikling. I periode A, som går fra frem
spiring og til begyndende blomstring, foregår næ
sten hele strækningsvæksten, i periode B blom
stringen og i periode C modningen. I gennemsnit 
af forsøgene strakte de 3 perioder sig over hen
holdsvis 48, 22 og 45 dage. 

Forsøgsresultater 
I tabel 2 er vist frøudbytterne i de enkelte forsøg 
og i gennemsnit for alle forsøg. I tabel 3 er opført 
de tilsvarende stråudbytter. 

Af tabel l ses, at der ved Aarslev i 1965 var en 
ret lang tørkeperiode under hørrens stræknings
vækst, idet led 3 i periode A fik tilført 90 mm vand. 

Tabel 2. Frøudbytte, hkg pr. ha (JO pct. vand) 
(Table 2. Seed yield hkg per ha (lO pct. water» 

Led (treatment) l 2 3 4 

1965 Aarslev . . . . . . . . . . . 11,1 10,7 9,9 11,1 
1966 » ........... 17.4 18,9 17,9 
1967 » ........... 17,0 17,5 15,2 
1968 » . . . . . . . . . . . 22,0 22,9 18,9 
1968 Tystofte. . . . . . . . . . . 23,6 25,7 23,0 
1969 Aarslev . . . . ...... . 18,6 20,5 21,6 
1969 Tystofte. ......... . 17,2 21,5 23,1 
1970 Aarslev .. .. . .. . .. . 16,6 17,4 17,2 18,1 
1970 Tystofte ........ '" 25,5 21,6 19,7 22,3 

Gns. 9 forsøg... . . . . . . . . 18,8 19,6 18,5 
(Average 9 experiments) 
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Tabel3. Strå udbytte, hkg pr. ha 

(Table 3. Straw yield, hkg per ha) 

Led (treatment) 2 3 4 

1965 Aarslev ........... 23,6 26,4 26,9 27,7 
1966 » ........... 42,9 40,4 39,3 
1967 » ........... 21,7 23,9 25,0 
1968 » ........... 29,1 28,5 29,8 
1968 Tystofte ........... 46,3 55,9 72,4 
1969 Aarslev ........... 22,4 24,3 23,9 
1969 Tystofte ........... 16,3 26,1 29,3 
1970 Aarslev ........... 14,8 15,0 20,7 20,2 
1970 Tystofte ........... 12,7 11,6 16,5 15,1 

Gns. 9 forsøg ........... 25,5 28,0 31,5 
(Average 9 experiments) 

I periode B fik led 3 tilført 30 mm og i periode C 
igen 30 mm. I led 2, hvor fordampningsunder
skuddet først måltes fra begyndende blomstring 
blev der i alt kun vandet 1 gang, og det var efter 
blomstringens afslutning. I led 4, hvor der i 1965 
vandedes med 20 mm, hver gang fordampnings
underskuddet fra begyndende blomstring var på 
10 mm, tilførtes der i alt 100 mm vand. 

Som det fremgår af tabel 2, havde den kraftige 
vanding under hørrens strækning i led 3 kun ne
gativ virkning på frøudbyttet. Vandingen under 
og efter blomstringen i led 2 og 4 havde ingen ind
flydelse på frøudbyttet. Derimod havde vandin
gen i både led 2, 3 og 4 positiv virkning på strå
udbyttet, hvilket fremgår af tabel 3. 

I 1966 var der kun kortvarige tørkeperioder. 
Ved Aarslev var der således kun behov for at 
vande 1 gang under strækningsvæksten i lc~d 3 og 
1 gang i både led 2 og 3 efter blomstringen. Van
dingen i led 2 gav et mindre merudbytte af frø, 
medens vandingen før blomstringen i led 3 havde 
negativ effekt i forhold til led 2. 11966 havde van
dingen ingen positiv virkning på stråudbyttet. 

I 1967 var der ved Aarslev kun en kortvarig 
tørkeperiode under strækningsvæksten, hvor led 3 
fik tilført 30 mm. Led 2 var uvandet igennem hele 
vækstperioden. Vandingen havde negativ indfly
delse på frøudbyttet og positiv på stråudbyttet. 

Både ved Aarslev og Tystofte fik led 3 i 1968 
tilført 60 mm vand under strækningsvæksten og 
led 2 og 3 hver 30 mm efter blomstringen. Van
dingen efter blomstringen i led 2 havde positiv 



virkning på frøudbyttet, hvorimod virkningen af 
vandingen under strækningsvæksten i led 3 havde 
negativ, ved Aarslev endog ret stærk negativ virk
ning. Ved Aarslev havde vandingen ingen indfly
delse på stråudbyttet. Ved Tystofte var der en 
kraftig positiv virkning og især i led 3. 

I 1969 var der ingen væsentlige tørkeperioder 
under strækningsvæksten. Kun ved Tystofte blev 
det nødvendigt at vande en enkelt gang. Ved begge 
forsøgssteder kom der stærk tørke under og især 
efter blomstringen, og hørren fik tilført fra 120-
180 mm vand. Denne kraftige vanding under og 
efter blomstringen havde i begge de vandede led 
og ved begge forsøgssteder positiv virkning på 
både frø- og stråudbytte. 

Der var i 1970 både ved Aarslev og Tystofte 
langvarig og stærk tørke under strækningsvæk
sten, og hørren fik begge steder tilført 60 mm 
vand i led 3. Ved Tystofte fik led 3 yderligere 30 
mm vand i begyndelsen af blomstringen. I den 
sidste del af vækstperioden kom der nedbør nok 
til erstatning af fordampningen, og led 2 forblev 
uvandet ligesom led 1. I 1970 var der taget et 
fjerde led med, hvor hørren ved blomstringens 
begyndelse blev vandet op til underskud O. Ved 
Aarslev og Tystofte blev der til dette led tilført 
henholdsvis 50 og 72 mm vand ved begyndende 
blomstring. 

Forsøgsresultaterne fra 1970 er noget usikre. 
Som det kan ses, er der ret stor forskel på de to 
uvandede led 1 og 2. Selv i den meget stærke for
sommertørke i 1970 har det ikke givet positivt ud
slag på frøudbyttet at vande under stræknings
væksten. Det har derimod været bedre at vente 
med at vande til blomstringens begyndelse, og så 
straks vande op til underskud på o. Både i led 3 
og 4 har vandingen derimod haft positiv virkning 
på strå udbyttet. 

I frøet blev foretaget bestemmelse af råfedt, rå
protein, jod tal og syretal. Der fandtes ingen for
skel på frøet fra uvandede og vandede led. 

Efter fremspiringen blev der optalt planter på 
1/2 m2 pr. parcel. Dette areal høstedes særskilt og 
antal planter blev igen optalt samt det totale antal 
frøkapsler. Gennemsnitsresultaterne af disse op
tællinger samt af frøvægtsbestemmelserne er op
ført i tabel 4. 

Tabel 4. Antal planter og kapsler pr. m 2 og antal 
kapsler pr. plante, gns. 

(Tabte 4. Number of plants and balls per m 2 and 
number of bolls per plant, average) 

Antal forsøg Led 
(number of (treatment) 

experiments) 1 2 3 
Planter, forår. .... 8 745 720 746 
(Plants, spring) 
Planter ved høst .. 8 738 723 732 
(Plants at harvest) 
Kapsler .......... 7 5115 5295 5614 
(Bolls) 
Kapsler pr. plante. 7 6,8 7,2 7,5 
(Bo11s per plant) 
Frøvægt, mg ..... 8 7,8 7,9 7,9 
(Seedweight, mg) 

Som det ses, har plantebestanden været meget 
nær ens i de 3 led. Vandingen i led 2 og især i led 
3 har i gennemsnit forøget antallet af frøkapsler 
pr. arealenhed og dermed antallet af kapsler pr. 
plante. Frøvægten var upåvirket af vandingen. 

Diskussion 
Resultaterne fra de her omtalte markforsøg med 
vanding af oliehør viser, at en vis tørkepåvirkning 
under oliehørrens strækningsvækst har positiv 
indflydelse på frøudbyttet. Vanding i denne perio
de påvirkede i forsøgene frøudbyttet negativt. 
Denne uheldige virkning kan måske i nogle til
fælde skyldes en overdosering af vand, da vand
forbruget først svarer til det målte fordampnings
tab ved fordampningsmåleren, når planterne helt 
dækker jorden. Under og efter blomstringen tåler 
oliehørren derimod ikke væsentlig tørke uden at 
det går ud over frøudbyttet. Resultaterne fra 1970 
tyder på, at det er bedst ved begyndende blom
string straks at supplere op med vanding til un
derskud o. 

På stråudbyttet og på antallet af frøkapsler pr. 
plante har vanding både under strækningsvæk
sten og under og efter blomstringen positiv virk
ning. 

Resultaterne fra disse markforsøg stemmer ret 
godt overens med de foran refererede resultater 
fra karforsøg med vanding af olie- og spindhør 
(Larsen 1962). 
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Konklusion 
Ved avl af oliehør bør der kun under ekstremt 
tørre forhold foretages vanding inden hørrens 
blomstring, da en tørkepåvirkning under stræk
ningsvæksten påvirker frøudbyttet positivt. Un
der og efter blomstringen må oliehørren derimod 
ikke mangle vand, hvis der ønskes opnået maksi
malt frøudbytte. 

Summary 
Irrigation Experiments with Oi! Flax 1965-1970 
During the period 1965 to 1970 9 irrigation experi
ments with oil flax on loamy soil were carried out at 
the state research stations Aarslev and Tystofte, ac
cording to fol1owing plan: 

1. No irrigation during the growing season. 
2. No irrigation until flowering started. Followed by 

irrigation with 30 mm at a water deficit of 20 mm. 
3. lrrigation during the whole growth period with 30 

mm at a water deficit of 20 mm. 
4. In 1965: No irrigation until flowering started. Fol

lowed by irrigation with 20 mm at a water 
deficit of 10 mm. 

In 1970: No irrigation until flowering started. Fol
lowed immediately by irrigation to a water 
deficit of O mm, followed by treatment as 
in 2. 

Deficit = precipitation less evaporation. The deficit 
in treatment 2 and 4 was calculated when flowering 
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started, while the calculations of treatment 3 were 
made at germination of the oil flax. After irrigation 
the water deficit is set to O mm, in arder that 20 mm 
deficit alwa}s refers to the water deficit calculated 
frem the last irrigation day in the concerning treat
ment. 

The results of the experiments are shawn in tables 1 
to 4. The effect of drought on the oil flax during growth 
elongation showed a positive influence on the seed 
yield. Irrigation during this period often influenced 
seed yield negatively, while the straw yield on the con
trary is influenced positively. 

Drought during and after flowering damaged on 
the contrary both seed- and straw yield rather strong. 
If maximum seed yield is desired du ring this period 
the oi! flax should not suffer from drought and should 
be irrigated. 

Litteratur 
Aslyng, H. C. og Lorens Hansen (1960): Vandfor

dampning og vindhastighed ved statens forsøgssta
tioner. Tidsskr. f. Planteavl, 64: 185-212. 

Knudsen, Hardy (1966): Vanding afkløvergræs under 
forskellige jordbunds- og klimaforhold. Tidsskr. f. 
Planteavl. 70: 1-12. 

Larsen, Asger (1962): Growth Rhythm and Net As
similation in Oil Flax and in Spinning Flax as In
fluenced by the Rate ofWatering and by Periods af 
Drought. Acta Agr. Scand. XII: 363-383. 

Manuskript modtaget i redaktionen den 11. maj 1971 


	75.pdf
	AcrFCDB.tmp

	995.pdf
	75.pdf
	AcrFCDB.tmp

	75.pdf
	AcrFCDB.tmp

	75.pdf
	AcrFCDB.tmp

	75.pdf
	AcrFCDB.tmp


