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Resume 
Ved Roskilde forsøgsstation er udført 3 faktorieIle forsøg i vårrybs med udsædsmængder fra 2 til 16 kg 
pr. ha og med kvælstofmængder fra O til 240 kg N pr. ha. 

Årsvariationen var stor, idet frøudbytte og fedtindhold var højt i 1979, men ret lavt i 1980 og 1981. 
Det største udbytte affrø, råfedt og råprotein opnåede s i alle forsøg ved en udsædsmængde på 4 kg pr. 
ha. 

Den optimale kvælstoftilførsel var i gennemsnit af alle 3 forsøg 160 kg pr. ha, men i gennemsnit af 
forsøgene i 1980 og 1981 kun ca. 100 kg pr. ha. Fedtindholdet faldt, og råproteinindholdet steg med 
stigende kvælstoftilførsel. Fedtets oliesyreindhold faldt 2 procentenheder , og linolsyreindholdet steg l 
enhed, når kvælstofmængden steg fra O til 240 kg pr. ha. Træstofindholdet faldt svagt med stigende 
N -tilførsel, medens glueosinolatindholdet var lavest ved N -mængder på 80-160 kg pr. ha. Aminosyre
sammensætningen ændredes ikke af hverken ud sæds mængde eller kvælstofgødskning. 

Nøgleord: Frøkvalitet, kvælstofgødskning, såmængde, vårrybs. 

Summary 
Three trials have been conducted with seed rates from 2 to 16 kg/ha and with nitrogen rates from O to 
240 kg N/ha. 

The variation between years was great, seed yield and fat eontent were high in 1979 but rather low in 
1980 and 1981. The largest yield of seed, emde fat and emde protein was obtained in all trials using a 
seed rate of 4 kg/ha. 

The optimum amount of nitrogen applied was on an average of all 3 trials 160 kg/ha but as an average 
ofthe trials in the years 1980 and 1981 onlyabout 100 kg/ha. The fat eontent deereased and the emde 
protein eontent inereased together with inereased nitrogen applieation. The eontent of oleic acid in the 
fat deereased by 2 points and the eontent oflinolic aeid inereased by 1 point when the nitrogen rate was 
inereased from O to 240 kg/ha. The eontent of emde fiber deereased slightly with inereasing nitrogen 
applieation while the glueosinolate eontent was the lowest at nitrogen rates from 80 to 160 kg/ha. The 
composition of amino aeids was ehanged neither by the seed rate nor by the rate of nitrogen fertilizer. 

Key words: Nitrogen fertilization, seed quality, seed rate, spring turnip rape. 
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Indledning 
Rybs (Brassica campestris oleifera) er beslægtet 
med raps og giver ligesom denne plante frø med et 
højt olie- og proteinindhold. Rybs har en kortere 
vækstperiode og modner tidligere end raps og har 
derfor fundet stor udbredelse i nordlige egne bl.a. 
i Sverige og Finland. Rybs har endvidere en tyn
dere frøskai end raps, og i Canada er der gennem 
forædling skabt en såkaldt triple-Iav vårrybssort, 
CandIe, der foruden et lavt erucasyre- og glucosi
nolatindhold også har et forholdsvis lavt indhold 
af træstof. Da der i 1979 påbegyndtes et treårigt 
forsøgsarbejde, hvis formål var at belyse mulig
hederne for en udvidelse af proteinplantedyrk
ningen i Danmark med en større selvforsyning for 
øje samt for en forbedring af proteinkvaliteten, 
var det derfor naturligt også at inddrage rybs i 
undersøgelserne. Rybsens frøgivende evne under 
forskellige jordbundsforhold i sammenligning 
med andre proteinplanter er undersøgt i en for
søgsserie udført af Landbo- og Husmandsfore
ningerne (luel, 1982), medens der i nærværende 
beretning skal gøres rede for forsøg med kvæl
stofgødskning og udsædsmængde. 

Der er ikke tidligere udført kultur- og gød
ningsforsøg med rybs her i landet, men i svenske 
forsøg opnåede Ohlsson (1976) størst frøudbytte 
og olieindhold og tidligst modning ved forholdsvis 
små udsædsmængder (5-10 kg pr. ha). I lighed 
hermed opnåede Nordestgaard (1976, 1979) 
størst frøudbytte i vårraps og gul sennep ved ud
sædsmængder på 2-8 kg pr. ha. I alle forsøgsse
rier var udbyttet højere ved kornrækkeafstand 
end ved større rækkeafstand. 

Vårrybsens kvælstotbehov er undersøgt af 
Stabbetorp (1973), der fandt stigende frøudbytte 

helt op til højeste N-mængde på 186kg pr. ha. Der 
var ingen forskel i behovet for kvælstof mellem 
raps og rybs. Råproteinindholdet steg, og råfedt
indholdet faldt med stigende N -tilførsel. I ældre 
danske forsøg med vårraps fandt Nordestgaard 
(1966) rentabilitet ved tilførsel af700-800 kg kalk
salpeter pr. ha (109-124 kg N pr. ha), medens der i 
nyere tid anbefales N-mængder op til 180 kg pr. ha 
(lue/, 1979). 

Materiale og metoder 
Der blev udført 3 forsøg ved Roskilde forsøgssta
tion i årene 1979-1981. I alle forsøg anvendtes den 
canadiske, trip1e-Iave vårrybssort CandIe. 

I 1979 udførtes forsøget efter følgende fakto
rielIe plan: 
1. 2 kg udsæd/ha 
2. 4-
3. 8-
4. 16-

a. O kg N/ha 
b. 100 - -
c. 200 - -

Ud fra resultaterne af dette forsøg ændredes 
planen til nedenstående, efter hvilken forsøget 
blev udført i 1980 og 1981: 
1. 2 kg udsæd/ha a. O kg N/ha 
2. 4 - b. 80 - -
3. 8 - c. 160 - -
4. 12 - d. 240 - -
5. 16 -

Alle kombinationer forekom en gang i forsøget. 
Nettoparcellen var 12 X 2,5 m. 

Forfrugten var byg i 2 år og majs i 1 år (tabel 1). 
Der grundgødedes i 1979 med 800 kg 0-4-21 + Mg 
(2,5%) pr. ha og i 1980 og 1981 med 400 kg 0-5-12 
+ Mg (2,5%) pr. ha. 

Kvælstof i form af kalkammonsalpeter tilførte s 
efter planen omkring såtidspunktet. 

Tabel l. Forlrugt samt dato for såning, spiring, blomstring, skårlægning og tærskning. 
Previous erop and date of sowing, emergenee, jlowering, swathing and threshing. 

Dato for Date of 
Forfrugt såning spiring blomstring skårlægning tærskning 
Previous so wing emergenee jlowering swathing threshing 

erop 

1979 Byg Barley 1415 2015 1516 1718 319 
1980 » 1814 6/5 7/6 4/8 22/8 
1981 Majs Maize 914 30/4 31/5 29/7 6/8 
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Frøet blev af forsøgstekniske årsager udsået 
med 50 cm rækkeafstand. Dato for såning fremgår 
af tabel 1. Ukrudtsbekæmpelse blev foretaget ved 
sprøjtning med Lasso, og sygdomme og skadedyr 
blev holdt nede ved fornøden sprøjtning med 
virksomme midler. Skårlægning fandt sted, når 
de fleste frø var gullige. Efter vejring i ca. 14 dage 
(tabel l) tærskedes afgrøden med mejetærsker. 

I frøet blev der foruden tørstof bestemt råfedt 
(NMR, udført af Statsfrøkontrollen), fedtsyre
sammensætning (gaskromatografisk), total N ef
ter Kjeldahl, aminosyresammensætning, gluco
sinolater (Thies, 1979), klorofylindhold (Appel
quist & Johansson, 1968) samt aske og træstof. 

Resultater 
Frøudbytte 

I tabel 2 er vist udbyttet i 1979. Selvom der blev 
sået sent (tabel 1), blev udbyttet på grund af gun
stige vejrforhold særdeles godt. I gennemsnit af 
de 3 kvælstofmængder måltes det største udbytte 
ved 4 kg udsæd pr. ha, men udbytterne ved 2 og 8 
kg udsæd var omtrent af samme størrelse. Ved 16 
kg udsæd pr. ha var udbyttet tydeligt lavere end 
ved de øvrige udsædsmængder. Der var signifi
kante merudbytter for begge mertilførs1er af 
kvælstof, og der var for frøudbyttets vedkom
mende ingen sikker vekselvirkning mellem ud
sædsmængde og kvælstoftilførsel. 

Da grænsen for økonomisk kvælstoftilførsel til
syneladende ikke blev nået i 1979-forsøget, blev 
det besluttet at ændre forsøgsplanen for de føl
gende år til at omfatte 4 trin med største N -mæng-

de på 240 kg pr. ha. For at gøre det muligt at 
undersøge virkningen af udsædsmængden nøjere 
blev mængden 12 kg pr. ha taget med i planen. 

I tabel 3 er vist frøudbyttet i 1980 og 1981. 
Formentlig på grund af dårligere vejrforhold blev 
udbytterne noget lavere end i 1979. I begge år 
opnåede s det største udbytte ved 4 kg udsæd pr. 
ha, men som i 1979 var der ikke sikre forskelle 
mellem udbytterne ved 2, 4 og 8 kg. I 1980 faldt 
udbyttet allerede ved 12 kg pr. ha, medens ud
byttenedgangen med stigende udsædsmængde 
var mere jævn i 1981. 

Udslaget for kvælstoftilførsel var noget for
skelligt i de 2 forsøg. I gennemsnit af samtlige 
udsædsmængder var frøudbyttet ved O N noget 
højere i 1980 end i 1981. Til gengæld var merud
bytterne for 2. og 3. mertilførsel a 80 kg N pr. ha 
mindre i 1980 end i 1981. 

Der var for udbyttets vedkommende ikke vek
selvirkning mellem udsædsmængde og kvælstof
tilførsel. Da der heller ikke for de kvalitative 
egenskabers vedkommende fandtes vekselvirk
ninger mellem de 2 forsøgsfaktorer , er der i de 
følgende tabeller kun vist hovedvirkninger. 

Frøvægten (tabel 4 og 5 øverst) var ca. 15% 
højere i 1979 end i 1980 og 1981, men den var 
forholdsvis upåvirket af såvel udsædsmængde 
som kvælstof tilførsel. 

Fedtfraktionen 
Udsædsmængdens indflydelse på fedtfraktionens 
indhold og sammensætning er vist i tabel 4 og 
kvælstofgødskningens indflydelse i tabel 5. Rå-

Tabel 2. Frøudbytte (9% vand), hkg pr. ha, i vårrybs, CandIe, ved forskellige udsæds- og kvælstofmængder, 1979. 
Seedyield(9%m.c.), hkg/ha, ofspring turnip rape, Candie, asaffected by various rates ofseed and nitrogen, 1979. 

Udsæd, kg/ha 
Seed 

Gns. 
N, kg/ha 2 4 8 16 Mean LSD 

O 11,0 12,1 11,3 9,6 11,0 
100 22,9 23,0 21,4 19,5 21,7 1,2 
200 27,7 27,3 27,3 23,5 26,5 
Gns. 20,5 20,8 20,0 17,5 
Mean 
LSD 1,4 
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Tabel3. Frøudbytte (9% vand), hkg pr. ha, i vårrybs, CandIe, ved forskellige udsæd s- og kvælstofmængder, 1980 
og 1981. 

Seed yield (9% m.c .), hkg/ha, of spring turnip rape, Candie, as affected by various rates of seed and nitrogen, 1980 
and 1981. 

Udsæd, kg/ha 
Seed 

Gns. 
N, kg/ha 2 4 8 12 16 Mean LSD 

1980 
O 6,4 5,7 6,1 5,2 5,7 5,8 

80 12,9 12,4 12,6 12,1 11,8 12,4 
160 14,1 14,3 13,7 12,3 12,9 13,5 0,9 
240 14,2 16,4 14,5 13,7 13,0 14,4 
Gns., Mean 11,9 12,2 11,7 10,8 10,8 
LSD 1,0 

1981 
O 4,0 3,8 4,3 3,7 3,5 3,9 

80 14,1 14,5 13,9 13,1 13,0 13,7 
160 17,1 16,6 15,4 15,8 15,1 16,0 0,6 
240 17,6 18, l 17,5 17,2 17,1 17,5 
Gns., Mean 13,2 13,3 12,8 12,5 12,2 
LSD 0,6 

1980-81, gns., mean 
O 5,2 4,8 5,2 

80 13,5 13,5 13,3 
160 15,6 15,5 14,6 
240 15,9 17,3 16,0 
Gns.,Mean 12,6 12,7 12,3 
LSD 0,5 

fedtprocenten var meget højere i 1979 end i 1980 
og 1981, men kup. svagt påvirket af udsædsmæng
den. Med stigende kvælstoftilførsel skete et fald, 
der var noget større i 1980 og 1981 end i 1979. 
Udbyttet af råfedt var stort set ens ved udsæds
mængder fra 2 til 8 kg pr. ha og faldt en smule ved 
12 og 16 kg pr. ha. Det gennemsnitlige udbytte var 
næsten dobbelt så stort i 1979 som i gennemsnit af 
1980 og 1981. Råfedtudbyttet steg med stigende 
N-tilførsel, men merudbyttet for de sidste mer
tilførsler var relativt mindre end for frøudbyttets 
vedkommende på grund af det faldende fedtind
hold. 

Klorofylindholdet i olien (råfedtet) var i 1979 
meget lavt (9-11 ppm, ikke vist i tabellen) og i 
1980 ret lavt, medens det i 1981 var uacceptabelt 
højt. Der var tendens til, at klorofylindholdet var 
lavest ved udsædsmængder på 4-8 kg pr. ha og 
ved en N-tilførsel på 80 kg pr. ha. 
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4,5 4,6 4,8 
12,6 12,4 13,0 
14,1 14,0 14,7 5,1 
15,5 15,1 15,9 
11,6 11,5 

Fedtsyresammensætningen var meget kon
stant, og der var kun ganske små udsving. Der 
syntes at være en tendens til, at der ved den 
laveste udsædsmængde var en lille reduktion i de 
enkelt-umættede, langkædede fedtsyrer, således 
at erucasyreindholdet var 0,3-0,4 procentenhe
der lavere end ved større udsædsmængder. 
Kvælstof tilførslen influerede derimod på de lidt 
kortere fedtsyrer, idet linolsyre indholdet steg lidt 
over l procentenhed med stigende N-tilførsel, 
medens oliesyreindholdet faldt mere end 2 enhe
der, og linolensyreindholdet faldt en anelse. 

Rest/raktionen 
Indholdet af forskellige stoffer, der er tilbage i 
skrået efter fedtekstraktionen, er vist i tabellerne 
6 og 7. Råproteinindholdet målt i % af det affedte
de mel var 39-40% i gennemsnit. Der var tendens 
i retning af et lidt højere indhold ved udsæds-



Tabel 4. Frøvægt, indhold af råfedt og klorofyl samt fedtsyresammensætning i vårrybs, Candie, ved forskellige 
udsædsmængder . 

Seed weight, eontent of crude fat and ehlorophyll and eomposition of fatty acids in spring turnip rape, Candie, in 
respons e to various seed rates. 

Udsæd, kg/ha Seed, kg/ha 
2 4 8 12 16 LSD 

Frøvægt, g/I000 frø 1979 2,30 2,34 2,38 2,43 
Seed weight, g/lOOO seeds mean 1980--81, gns. 1,97 1,99 2,02 2,03 2,01 
Råfedt, % af frøtørstof 1979 44,6 44,7 44,7 44,6 
Crude fat, % of DM of seeds mean 1980--81, gns. 38,6 39,4 39,3 39,4 38,7 0,7 
Råfedt, hkg/ha 1979 8,29 8,42 8,11 7,08 0,59 
Crude fat, hkg/ha mean 1980--81, gns. 4,40 4,54 4,36 4,15 4,05 0,19 
Klorofyl, ppm af råfedt 1980 26 20 14 15 16 5 
Chlorophyll, ppm of erude fat 
Klorofyl, ppm af råfedt 1981 47 39 47 49 65 19 
Chlorophyll, ppm of erude fat 
Fedtsyresammensætning, % 
Composition offatty aeids, %, mean 1980--81, gns. 
C 16 : O Palmitinsyre, Palm Uk acid 3,81 3,75 3,74 3,72 3,78 
C 18 : O Stearinsyre, Stearie acid 1,46 1,44 1,42 1,42 1,44 
C 18 : 1 Oliesyre, Oleie acid 49,30 50,47 50,12 50,21 50,09 
C 18 : 2 Linolsyre, Linolie acid 24,69 24,33 24,43 24,36 24,45 
C 18 : 3 Linolensyre, Lino/enie acid 12,92 13,00 13,08 12,91 12,75 
C 20 : 1 Eicosensyre, Eieosenie aeid 2,15 2,28 2,32 2,41 2,39 0,10 
C 22 : 1 Erucasyre, Erucie aeid 2,19 2,47 2,59 2,67 2,66 0,21 

TabelS. Frøvægt, indhold afråfedt og klorofyl samt fedtsyresammensætning i vårrybs, CandIe, efter gødskning 
med stigende kvælstofmængder. 

Seed weight, eontent oferudefat and eh/orophyll and composition offatty acids in spring turnip rape, Candie, af ter 
fertilizing with increasing nitrogen rates. 

N, kg/ha 
O 80 100 160 200 240 LSD 

Frøvægt, g/I000 frø 1979 2,35 2,35 2,39 
Seed weight, g/lOOO seeds mean 1980--81, gns. 2,18 2,03 1,90 1,91 0,10 
Råfedt, % af frøtørstof, 1979 45,4 44,9 43,7 0,4 
Crude fat, % of DM af seeds, 1980 38,9 39,1 36,1 35,9 1,4 

» 1981 40,6 42,9 40,0 39,0 0,5 
Råfedt, hkg/ha, Crude fat, hkg/ha, 1979 4,55 8,86 10,52 0,51 

» 1980 2,06 4,40 4,43 4,70 0,38 
» 1981 1,43 5,35 5,82 6,21 0,22 

Klorofyl, ppm af råfedt, 1980 16 17 19 20 4 
Ch/orophyll, ppm af erude fat 1981 58 31 50 58 17 
Fedtsyresammensætning, %, 
Composition affatty acids, %, mean 1980--81, gns. 
C 16 : O Palmitinsyre, PaimUk acid 3,68 3,72 3,81 3,82 0,07 
C 18 : OStearinsyre, Stearie acid 1,43 1,42 1,45 1,44 
C 18 : 1 Oliesyre, O/eie acid 50,84 51,17 49,69 48,44 1,49 
C 18 : 2 Linolsyre, Linolie aeid 23,94 23,88 24,76 25,22 0,99 
C 18 : 3 Linolensyre, Lino/enie acid 13,18 12,84 12,92 12,78 0,22 
C 20 : 1 Eicosensyre, Eieosenie acid 2,30 2,27 2,34 2,33 
C 22 : 1 Erucasyre, Erucie acid 2,48 2,48 2,56 2,55 
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Tabel6. Indhold af råprotein, træstof, aske og glucosinolater i vårrybs, CandIe, ved forskellige udsædsmængder . 
Content of erude protein, erudefiber, ash and glueosinolates in spring turnip rape, Candie, in response to various 

seed rates. 

Udsæd, kg/ha Seed, kg/ha 
2 4 8 12 16 LSD 

Råprotein, % af affedtet mel, 1979 38,8 39,7 40,3 40,2 0,9 
Crude protein, % of defatted meal, mean 1980--81, gns. 38,6 39,4 39,3 39,4 38,7 0,7 
Råprotein, hkg/ha, 1979 4,10 4,21 4,12 3,62 0,27 
Crude protein, hkg/ha, mean 1980--81, gns. 2,69 2,77 2,63 2,52 2,52 0,12 
Træ stof, % af affedtet mel, 1979 13,2 12,9 12,7 12,8 
Crude fiber, % of defatted meal, 
mean 1980--81, gns. 11,6 11,3 11,4 12,1 11,9 0,4 
Aske, % af affedtet mel, 1979 9,3 8,9 9,0 9,8 
Ash, % of defatted meal, 
mean 1980--81, gns. 10,6 10,0 10,3 10,3 10,6 
Glucosinolater, p,mol/g fedtfrit mel, 1979 23,3 24,0 22,9 25,2 
Glueosinolates, p,mole/g defatted meal, 
mean 1980--81, gns. 20,6 22,3 23,7 24,1 25,3 2,4 

mængderne 4--12 kg pr. ha end ved de ekstreme 
mængder. Råproteinindholdet steg med stigende 
N-tilførsel fra knap 38% til 40--41 %. Udregnet i % 
affrøtørstofudgjorde råproteinet fra 20,7 ved O N 
til 23,6 ved 200 N, og summen af råprotein og 
råfedt var 66-67%. Beregnet som gennemsnit for 
1980 og 1981 varierede råproteinindholdet på 
frøtørstotbasis fra 22,8% ved O N til 24,9% ved 
240 N, og sammen med rMedtet udgjorde råpro
teinet 62-63% af frøtørstoffet. 

Træstofindholdet var omkring 13% i 1979 og 
lidt lavere i 1980 og 1981. En medvirkende årsag 
til denne forskel var, at fedtindholdet var ca. 7 
procentenheder højere i 1979 end i de 2 følgende 
år, hvorfor basis for procentberegningen (affedtet 
mel) bliver mindre. Træstofindholdet var ret uaf
hængigt afudsædsmængden, men faldt svagt med 
stigende N -tilførsel. Askeindholdet Iii pii omkring 
10% af fedtfrit mel og varierede kun svagt med 
udsæds- og N-mængde. 

Tabel 7. Indhold af råprotein, træstof, aske og glucosinolater i vårrybs, CandIe, efter gødskning med stigende 
kvælstofmængder . 

Con/ent of e rude protein, erude fiber, ash and glueosinolates in spring turnip rape, Candie, af ter fertilizing with 
inereasing nitrogen rates. 

N, kg/ha 
O 80 100 160 200 240 LSD 

Råprotein, % af affedtet mel 1979 37,9 39,6 41,8 0,8 
Crude protein, % of defatted meal mean 1980--81, gns. 37,8 38,1 39,0 39,9 0,7 
Råprotein, hkg/ha, Crude protein, hkg/ha 1979 2,07 4,31 5,66 0,23 

» 1980 1,25 2,68 3,10 3,39 0,22 
» 1981 0,77 2,64 3,35 3,81 0,13 

Træstof, % af affedtet mel 1979 13,4 12,7 12,6 
Crude fiber, % of defatted meal mean 1980--81, gns. 12,0 12,3 11,4 10,9 0,4 
Aske, % af affedtet mel 1979 9,6 9,4 8,8 
Ash, % of defatted meal mean 1980--81, gns. 10,9 9,9 10,3 10,2 0,6 
Glucosinolater, p,mol/g fedtfrit mel 1979 25,3 21,7 24,5 2,8 
Glueosinolates, p,mole/g defatted meal 

mean 1980--81, gns. 26,1 21,4 22,0 23,2 2,6 
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Glucosinolatindholdet beregnet i /.Lmol/g fedt
frit mel varierede fra 20 til 26, og der var en 
tendens til stigning med stigende udsædsmængde. 
Indholdet var lavest ved kvælstofmængder på 
8~160 kg N pr. ha og tydeligt højere ved både 
lavere og højere N-mængder. 

I tabel 8 er anført indholdet af de enkelte gluco
sinolater ved de 4 kvælstoftrin i gennemsnit af 
forsøgene 1980 og 1981. Den procentiske forde
ling var ret konstant, dog var der tendens til, at 
gluconapinindholdet faldt med stigende N-tilfør
sel (fra 34 til 29%), medens napoleiferinindholdet 
steg fra 4 til 6%. Indholdet af glucobrassicanapin 
udgjorde 16-18%, og indholdet af progoitrin va
rierede fra 43 til 48% af det samlede glucosinolat
indhold. 

Den gennemsnitlige aminosyresammensætning 
i frø fra de 3 høstår er anført i tabel 9 . Desuden er i 
parentes anført den laveste og højeste værdi, der 
er målt i samtlige prøver. Som det fremgår af 
tallene, var der kun ringe variation omkring gen
nemsnittene, og der kunne ikke påvises variati
oner, der var korreleret med udsædsmængde eller 
kvælstoftilførsel. 

Diskussion 
Som tidligere nævnt skulle begrundelsen for at 
dyrke vårrybs være lavere træstofindhold og 
kortere vækstperiode. Resultaterne af de gen
nemførte forsøgsserier lader formode, at dyrk
ning kun ~an komme på tale i specielle tilfælde. 
Ganske vist har rybs klaret sig forholdsvis godt 
over for raps ved sen såning (lue/, 1980), men 

Tabel 8. Indhold af glucosinolater i vårrybs, Candie, 
efter gødskning med stigende kvælstofmængder , 

/Lmol/g fedtfrit mel. Gns. af 2 forsøg, 1980--81. 
Content of glueosinolates in spring turnip rape, Candie, 
af ter fertilizing with inereasing nitrogen rates, /Lmole/g 

defatted meal. Mean of 2 trials, 1980--81. 

·N, kg/ha 
O 80 160 240 

Gluconapin 8,90 6,56 6,80 6,78 
Glucobrassicanapin 4,68 3,44 3,93 3,94 
Progoitrin 11,31 10,31 9,98 11,02 
Napoleiferin 1,15 1,08 1,28 1,39 
I alt, total 26,05 21,37 22,00 23,14 

Tabel9. Aminosyresammensætning i vårrybs, Candie, 
aminosyre-N i % af total N. Gennemsnit af 3 forsøg 

1979-81. I ( ): laveste - højeste målte værdi. 
Amino acid composition of spring turnip rape, Candie, 
amina ae id-N as %oftotal N. Mean of3 trials, 1979--81. 

In ( ): lowest - highest measured value. 

Lysin 7,41 (7,08 -7,73) 
Histidin 4,59 (4,32 - 5,14) 
Arginin 12,56 (12,15 - 13,17) 
Asparaginsyre 5,45 (5,22 - 5,79) 

Aspartie acid 
Threonin 3,33 (3,15 - 3,50) 
Serin 3,67 (3,55 - 3,81) 
Glutaminsyre 10,10 (9,40 - 10,57) 

Glutamie aeid 
Prolin 4,48 (4,23 - 4,81) 
Glycin 6,09 (5,92 - 6,28) 
Alanin 4,54 (4,38 - 4,74) 
Valin 4,05 (3,88 - 4,17) 
Iso-Ieucin 2,79 (2,69 - 2,96) 
Leucin 4,71 (4,56 - 4,89) 
Tyrosin 1,62 (1,57 - 1,77) 
Phenylalanin 2,18 (2,08 - 2,30) 
Cyst(e)in 1,83 (l,64 - 1,97) 
Methionin 1,36 (1,25 - 1,52) 

ellers er udbytteniveauet gennemgående lavt, 
idet det høje udbytte i 1979 må betragtes som en 
undtagelse. Ved normal såtid yder rybs kun 2/3 af 
rapsens udbytte (lue!, 1982), og den store årsva
riation i udbytte tyder ikke på større dyrknings
stabilitet end hos raps. 

Ved den anvendte rækkeafstand på 50 cm har 4 
kg udsæd pr. ha givet det største udbytte af både 
frø, råfedt og råprotein. Dog har udbytterne ikke 
afveget væsentligt herfra inden for intervallet 2-8 
kg pr. ha. Ved større udsædsmængder har plante
bestanden været for tæt til, at planterne har kun
net få en tilstrækkelig udvikling. Endvidere kan 
de ikke udnytte arealet effektivt ved så stor en 
rækkeafstand. Det har da også i undersøgelser 
omfattende både udsædsmængde og rækkeaf
stand vist sig, at udbyttet stiger væsentligt ved 
reduktion af rækkeafstanden, og at den optimale 
udsædsmængde vokser med faldende rækkeaf
stand (Ohlsson, 1976). Tæt plantebestand kan 
medføre ringe stængelstyrke og lejesæd, som det 
var tilfældet i 1981. Frøkvaliteten forringes da af 
et for højt klorofylindhold. I øvrigt påvirkedes 
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frøkvaliteten kun lidt af variationer i udsæds
mængden. 
. Kvælstoftilførslen har pi\.virket si\.vel udbytte 
som kvalitet ret stærkt. Der blev i alle i\.r opni\.et 
merudbytter for samtlige mertilførsler, men med 
de gældende prisrelationer, hvor der skal næsten 
2 kg rapsfrø til at betale l kg N, har der kun i 1979 
været betaling for den største N-mængde. I gen
nemsnit af de 2 følgende år har der næppe været 
betaling for at forøge N-mængden fra 80 til 160 kg 
pr. ha, idet det i forvejen ret lave fedtindhold faldt 
3 procentenheder ved denne mertilførsel. Bereg
nes det økonomiske udbytte efter omregning af 
frøudbytteme til standardkvalitet for raps, var 
den optimale N-tilførsel i gennemsnit af 3 år 160 
kg pr. ha, medens den for de 2 sidste i\.r kun var ca. 
100 kg pr. ha. I Stabbetorps undersøgelse (1973) 
ville den økonomiske grænse med de nugældende 
priser være ni\.et ved 140 kg pr. ha. 

Råproteinindholdet steg ret stærkt med stigen
de N-tilførsel, og det af Holmes (1980) for raps 
påpegede forhold, at summen af fedtprocent og 
ri\.proteinprocent mi\.lt på frøtørstotbasis er kon
stant ved varierende N-tilførsel, synes og si\. at 
gælde for rybs. Dog var der en betydelig i\.rsvaria
tion, idet fedtindholdet var meget lavere i 1980 og 
1981 end i 1979. 

Træstofindholdet i det affedtede mel faldt svagt 
med stigende N-tilførsel, hvilket er en sekundær 
virkning af fedtindholdets nedgang. Træstofind
holdet var gennemgående 1,5-2 procentenheder 
lavere end i vi\.rraps dyrket pi\. samme tid (Augu

stinussen et al., 1983), men denne forskel er næp
pe tilstrækkelig til, at dyrkningen af vi\.rrybs bør 
intensiveres. Glucosinolatindholdet varierede 
omvendt proportionalt med udbyttet, hvilket må 
tilskrives en fortyndingseffekt. Indholdet var 
endvidere så højt, at en vi\.rrapssort med et tilsva
rende indhold ikke ville kunne anerkendes som 
dobbeltlav. 
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