
u n i ve r s i t y  o f  co pe n h ag e n  

Overvintring og udbyttestabilitet af vinterbygsorter

Afsluttende rapport til Legatstiftelsen Pedersholm

Jørgensen, Søren Thorndal

Publication date:
2005

Document version
Tidlig version også kaldet pre-print

Citation for published version (APA):
Jørgensen, S. T. (2005). Overvintring og udbyttestabilitet af vinterbygsorter: Afsluttende rapport til
Legatstiftelsen Pedersholm.

Download date: 22. maj. 2023

https://curis.ku.dk/portal/da/publications/overvintring-og-udbyttestabilitet-af-vinterbygsorter(80ecc6f4-e915-4d40-bbe2-5f810a262c08).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/overvintring-og-udbyttestabilitet-af-vinterbygsorter(80ecc6f4-e915-4d40-bbe2-5f810a262c08).html


 

Overvintring og udbyttestabilitet af vinterbygsorter 

 

 

 

 

 
Afsluttende rapport  

 

 

 

 

 

Projektet finansieret af 

 

 Legatstiftelsen Pedersholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forfattet af 

 

Søren Thorndal Jørgensen 

 

Februar 2005



 2 

Forord: 
 

 

I foråret 2003 fik jeg et telefonopkald fra Ove Nielsen, Legatstiftelsen Pedersholm. I bestyrelsen 

havde man vedtaget at Forsøgsvirksomheden Ytteborg skulle have den årlige legatuddeling. Jeg 

skulle forfatte en ansøgning omhandlende et emne efter eget valg. Vi havde i nogle år beskæftiget 

os med vinterbyg og overvintringsproblematik, så valget faldt hurtigt på dette emne. Vi havde 

allerede en del teser og nogle nye uafprøvede teorier, som muligvis kunne bruges fremover. Jeg fik 

nedskrevet en ansøgning med et budget for udgifterne. 

 

Onsdag den 8. oktober modtog jeg på vegne af Forsøgsvirksomheden Ytteborg legatet på 125.000,- 

overrakt af Formanden for bestyrelsen Godsejer Fru Iris Lundgaard. 

 

I løbet af sæsonen har jeg stoppet mit arbejde som Forsøgsleder på Ytteborg, men efter aftale med 

Alan Lunde blev vi enige om at jeg skulle gøre arbejdet færdigt i samarbejde med Peter Frøjk, 

Ytteborg.  

 

Nærværende rapport er det afsluttende arbejde på projektet, som har givet mange afklaringer samt 

mindst lige så mange nye åbne spørgsmål. Resultaterne vil forsøges publiceret i et internationalt 

fagblad i den nærmeste fremtid. Ligeledes kan jeg berette at der er planlagt nye forsøg samt er 

ansøgt midler til yderligere test, for at uddybe problematikken og afklarer hvilke tiltag man 

fremover kan foretage for at afhjælpe udvintring og dårlig forårs etablering i vinterbygmarker i 

Danmark. På vegne af Ytteborg vil jeg gerne takke for den tillid og tro der er vist selskabet og dets 

medarbejdere fra Legatstiftelsen Pedersholm.  

 

Såfremt der er spørgsmål eller fejl i rapporten kan disse fremsendes til mig eller 

Forsøgsvirksomheden Ytteborg. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Jørgensen 

Ved St. Dyrehave 4. st. tv. 

3400 Hillerød 

97 40 29 98 
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Sammendrag: 
 

 

o Sen såning kan med fordel lade sig gøre på sandjord men skal ikke praktiseres på lerjord. 

 

o Såfremt man gerne vil så tidligt bør der vælges sorter med langsom efterårs vækst. Man kan 

også reducere plantetallet for at rationalisere med næringen i jorden så den afstemmes med 

den næring der skal optages for ikke at ende i en mangel situation. 

 

o Mangan tildeling giver kun mindre merudbytter, ved nogle sorter et negativt merudbytte. 

Der var ved en tildeling tale om svidning, som bør undersøges nærmere, da alle forskrifter 

blev overholdt. 

 

o Glyphosat i lave doser lader til at kunne identificere de sorter der kan modstå oxidativt 

stress. En billig og omkostnings effektiv løsning til forædlere og andre interesseret. Nye 

forsøg skal verificere det yderligere. 

 

o Oxidativt stress er formodentlig hovedårsagen til den megen udvintring der ses rundt i 

landet. Sammenhængen mellem mængden af oplagsnæring i planten og forbruget heraf 

forventes at have stor betydning. 

 

o 6-radet sorter lader til at være fremtiden for vinterbyg. På sandjorden var der i vores forsøg 

lille forskel mellem 6-radet og 2-radet sorter, men 6-radet sorter er uden tvivl mere robuste 

og har et højere udbytte potentiale. Sorterne giver lidt mindre kerner, men det afregnes der 

ikke for, og forskellen er meget lille med nye forbedret sorter. 

 

o Vinterbyg kan give meget høje udbytter, fuldt ud på højde med hvede. Dyrkningen skal 

tilpasses jordtype og vejrforhold, men så er 10 ton/ha ikke umuligt. Kvælstof behovet er 

lavere, pesticid forbruget mindre, nemmere høst, og mindre problemer med toxiner i kornet. 

Dækningsbidraget bliver derfor markant bedre end for hvede, og det er økonomi i 

planteavlen der skal fokus på. 

 

o Det genetiske spektrum er bredere for byg end hvede, altså der er flere ”farver” at male med. 

Derfor ser fremtiden lys ud for dyrkning af byg og sort ud for dyrkning af hvede. 
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Baggrund: 
 

A: Historisk baggrund 

 

Er vinterbyg en interessant afgrøde eller kan den erstattes af vinterhvede?   

 

Nej, der vil forsat være behov for vinterbyg i det danske sædskifte og der er flere faktorer der peger 

mod en øget dyrkning, se tabel 1. Historisk set er arten forholdsvis ny i Danmark. Indtil 1980 var 

det forbudt at dyrke vinterbyg og frem til 1987 kun med 2 lovpligtige sprøjtninger. De første år 

præget af ustabile sorter der udvintrede i kolde vintre, som vi desværre havde en del af i 

begyndelsen af 80’erne. De sorter der overvintrede havde desuden et svingende udbytte, hvilket kan 

forklares med at sorterne var modtagelige for diverse bladsygdomme, virulente smitter og en 

uhensigtsmæssig vækstrytme. Faktorer der skyldes at sorterne ikke var tilpasset danske forhold. 

Den nuværende begrænsede udbredelse skyldes ovenstående dårlige erfaringer, men også tiltagene 

problemer med stress symptomer ved dyrkning af byg.    

 

I nedenstående tabel 1 er der på skematisk vis forsøgt fremført en sammenligning af vinterhvede og 

vinterbyg med positive og negative forhold ved begge arter. 

 

Tabel 1: Vinterbyg sammenlignet med vinterhvede 
Vinterbyg Vinterhvede 

Fordele Ulemper Fordele Ulemper 

God afgrøde på let jord → 

afmodner før tørke 

Ustabil overvintring God overvintring Dårlig på let jord → 

modtagelig for goldfodssyge 

Lavt behov for pesticider → 

måltallet er 1,55 (2002) 

For hurtig vækst i foråret Robust i det tidlige forår Højt behov for pesticider → 

måltallet er 2,30 (2002) 

Tidlig moden → bedre 

maskinudnyttelse og færre 

udgifter til tørring 

Smalt såvindue, kort tid til 

at opnå optimalt såtidspunkt 

Kan sås hele efteråret Senere moden → øget høst 

besvær og tørringsudgifter 

Lavt kvælstof behov → 

økonomisk optimal tilførsel 

er 155 kg N/ha* 

Forholdsvis ny afgrøde → 

mindre viden 

Veldokumenteret 

dyrkningsplan for afgrøden 

Højt kvælstof behov → 

økonomisk optimal tilførsel 

er 191 kg N/ha* 

God vækst om efteråret → 

optagelse af kvælstof i en 

periode med potentiel risiko 

for udvaskning 

  Total resistens mod 

strobiluriner → svært at 

bekæmpe septoria, som er 

den mest tabsvoldende 

bladsygdom 

Mindre afhængig af 

sædskiftet → konsekvent 

placeret ”dårligst” ofte efter 

vinterhvede 

  Afhængig af sædskiftet → 

ofte placeret ”bedst” efter 

veksel afgrøder 

God til svinefoder → fra 

gammel tid er det kendt at 

byg egner sig til 

svineproduktion. 

Aminosyrer 

sammensætningen er ideel i 

forhold til grisens behov.  

  Høj modtagelighed for 

aksfusariose pga. mere åben 

blomstring → toksiner der 

menes at forårsage diverse 

problemer i 

svineproduktionen. 

* Gns. af 10 års gødningsforsøg jb 1-4 gns af ± husdyrgødning (Oversigt over Landsforsøgene 2003, side 150) 

 

 

Arealet med vinterbyg og vinterhvede ligger nogenlunde stabilt på henholdsvis ca. 150.000 ha og 

630.000 ha, (Data fra Oversigt over Landsforsøgene 1990-2003). Udbytterne har ikke ændret sig de 
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sidste mange år (tabel 3) bortset fra 1992, som var et meget tørt år. Vinterhvede har et højere 

gennemsnitlig kerneudbytte, ca. 15 hkg/ha, men afgrøden dyrkes oftest på de lidt bedre jorde og har 

en bedre placering i sædskiftet. Det vanskeliggør en direkte sammenligning af udbyttet og 

dækningsbidraget for de 2 afgrøder. 

 

I figur 1 er udbytteudviklingen afbilledet som funktion af tiden. Det ses at vinterbyg har haft samme 

udbyttefremgang som vinterhvede gennem de sidste 12 år. De seneste 3 sæsoner har vinterhvede 

ligget meget tæt på gennemsnittet for arten og under det man kunne have forventet såfremt man 

følger trendlinien. Det kunne tyde på at vinterhvede er begyndt at lide under de strammede 

reguleringer af kvælstofnormerne og/eller en reaktion på mange års intensiv dyrkning med deraf 

følgende dårlige sædskifte. Det forventes at udbyttet for vinterhvede vil begynde at falde de 

kommende år. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hertil skal der ligges fordelen ved tidlig høst, mindre kvælstof behov, mindre behov for sprøjtning 

og mere tørke resistens i den forstand at arten afmodner på det tidspunkt, hvor vi oftest har tørke 

herhjemme, hvilket er fra midten af juli til midten af august. Såfremt teorien med global 

opvarmning forsætter vil midsommer tørke forekomme oftere og oftere.  

 

Figur 1: Udbytte (hkg/ha) for vinterhvede og vinterbyg gennem flere sæsoner: 

y = 0,4621x + 53,635

R
2
 = 0,3043

y = 0,4577x + 67,673

R
2
 = 0,2325

45

50

55

60

65

70

75

80

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

Vinterbyg Vinterhvede

Lineær (Vinterbyg) Lineær (Vinterhvede)
 

Data fra Oversigt over Landsforsøg 1992-2004, data fra 2004 foreløbige 

 

Det begrundes med nogle af de 

faktorer der fremstilles i tabel 1. 

Specielt skal der regnes 

problemer med resistente 

isolater af septoria i vinterhvede 

og endnu lavere kvælstof 

normer, indirekte og direkte. 

Sæsonen 2004 var første sæson 

med resistente septoria isolater, 

men vejret favoriserede ikke 

septoria på grund af det kolde 

vejr i begyndelsen af 

vækstsæsonen. Det bliver meget 

spændende at se hvordan 

udbyttet kommer til at udvikle 

sig fremover. For vinterbyg 

forventes et øget udbytte 

efterhånden som stress tolerante 

sorter identificeres, hvilket kan 

bidrage med ca. 5 hkg/ha. 

Desuden vil landmænd 

efterhånden opdage at vinterbyg 

kvitterer med ca. 5 hkg/ha for 

en ordentlig forfrugt, hvilket 

tilsammen lukker forskellen 

mellem de 2 arter. 
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Det kunne altså tyde på at vinterbyg er kommet for at blive og at arealet formodentlig vil stige 

fremover. Det er selve begrundelsen for at arbejde videre med afgrøden, og identificere de 

problemer der er identificeret gennem flere års arbejde og afprøvning.  

 

 

B: Problemstilling 

 

Hvad forårsager den svingende overvintring/forårsstress i vinterbyg? 

 

Teori: 

 

Det er velkendt at den manglende evne i vinterbyg til at modstå stress perioder, hvert år forårsager 

udbytte reduktioner og lokale udvintringsproblemer. Der er i tidens løb foretaget enkelte 

forskningsundersøgelser for at afdække problemstillingen, men oftest er der fokuseret på 

enkeltfaktorer og resultaterne er fragmenteret. Der kan opstilles 3 hovedteser der danner et 

kompleks. Problemerne uddybes på de efterfølgende sider: 

 

1: Faktorer der påvirker opbygning og forbrug af oplagsnæring (fructaner): 

 

Såtidspunkt, bladsygdomme, sorter, jordtype, klima, kvælstof, kalium og mangan og biomasse 

forholdet mellem top-rod. 

 

2: Faktorer der påvirker omfanget af oxidativt stress med særlig fokus på det tidlige forår: 

 

Såtidspunkt, sort, jordtype, klima, temperatur (fluktuationer i det tidlige forår, Vest og Midtjylland 

er særligt udsat for nattefrost i foråret, specielt med østlig vind). 

 

3: Faktorer der påvirker den fænologiske udvikling gennem vækstsæsonen: 

 

Vinterbygs specielle fænologiske udvikling er udbyttebegrænsende i nogle sæsoner. Det drejer sig 

især om tidsrummet mellem terminal spikelet og begyndende strækning, hvor frøanlæggene dannes. 

Perioden bliver forkortet uhensigtsmæssigt meget i sæsoner med et unormalt varmt forår. Derved 

dannes der ikke tilstrækkeligt med frøanlæg per aks, og planten kan ikke kompenserer fuldt ud med 

større kerner eller flere aksbærende strå senere på sæsonen. 

 

Såtidspunkt, sort, klima (specielt temperaturen om efteråret). 

 

Tese 1: 
 

Hovedparten af udvintringen i vinterbyg er direkte forårsaget af manglende indhold af oplagsnæring 

(fructaner) og indirekte af den dermed reduceret optagelse af næringsstoffer (kvælstof, kalium og 

mangan). I forbindelse med en hovedopgave studerendes forsøgsarbejde med fructaner og eng-

rapgræs har vi ved Institut for Jordbrugsvidenskab erfaret at fructaner er korreleret med 

skuddannelse og frøudbytte. Fructaner er meget lidt undersøgt i forbindelse med kornarterne og det 

formodes at fructaner og forbruget af disse spiller en afgørende rolle i overvintringen af vinterbyg. 

Direkte frost relateret udvintring er sjælden og gode laboratorietest har fjernet de mest udsatte sorter 

fra markedet. Der er de seneste år observeret forøgede mangelsymptomer i vinterbyggen i løbet af 

efterårs-, vinter og forårsperioden, som følge af de generelle lavere kvælstofnormer i dansk 
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landbrug. I Vest-, Midt- og Nordjylland er vinterbyggen særligt udsat for diverse 

mangelsymptomer, da næringsstofferne nemmere udvaskes som følge af de sandede jordtyper, men 

også på grund af en generel højere nedbørsmængde. I Sortsforsøgene 2000-2001 observerede man 

tydelige sortsforskelle i overvintringen og som følge deraf etablerede man de første Landsforsøg for 

at undersøge fænomenet nærmere. I sæsonen 2001-2002 dokumenterede man tydelige sortsforskelle 

i mangan følsomheden. Enkelte sorter udviste stor tolerance for manganmangel, mens andre sorter 

ydede betydelige merudbytter for mangantildeling (op til 20 hkg/ha i et forsøg). Der er dog et behov 

for at forstå sammenhængene i planten nøjere, da løsningen af problemerne er mere kompleks end 

blot øget mangantildeling, hvilket de varierende årsresultater i forsøgene viser (se tabel 2).  

 

Tabel 2: Merudbytte for 2 tildelinger af mangansulfat, efterår og forår 

 2002 2003 2004  

    

 Hkg/ha Hkg/ha Hkg/ha 

    

Sortsblanding* 5,1 4,8 9,8 

Clara  3,0  

Ludo 1,1 6,6 15,3 

Cleopatra  5,8 6,5 

Carola 0,2 6,3 8,9 

Vanessa 6,7 4,0 11,9 

Menhir  3,4  

Escape  5,2 17,3 

Antonia 14,5 5,4 13,0 

Hanne 11,7   

Siberia -1,2   

Platine 10,4   

Himalaya   13,7 

Chess   15,3 

    

    

Antal forsøg 2 2 2 

    

LSD95% ns 2,6 ns 
* Der er anvendt forskellige sortsblandinger de 3 sæsoner. I 2004 er der sprøjtet 5 gange med mangan. 

 

De divergerende resultater er særligt tydeligt for sorterne Carola, Ludo og Antonia der har en 

ændret respons i de 3 sæsoner. Sorterne Ludo og Carola gav det laveste merudbytte for 

mangantildeling i 2002, men havde den højeste respons i 2003. Mangantilførsel kan således 

afhjælpe nogle af stresssymptomerne men med meget varierende resultat. Jeg er noget tvivlsom ved 

de markante merudbytter opnået i 2004. Ved selvsyn besøgte vi fra Ytteborg et af forsøgene i 

Nordjylland, og såbedet i forsøget var gjort unormalt løst for at fremprovokere manganmangel. Jeg 

ved ikke om denne teknik også er brugt i de andre forsøg, men det er klart at der opnås betydelige 

merudbytter ved mangantildeling, hvis man laver såbedet ekstremt løst. Ligeledes er der tildelt 5 

gange med mangan i 2004 sæsonen. Det er helt urealistisk i praktisk landbrug, udgiften til en sådan 

behandlings strategi vil løbe op i ca. 1.000,- per hektar og det vil opsluge hele det merudbytte der er 

opnået. Såfremt man havde benyttet ”normal” landmandspraksis tvivler jeg meget kraftigt på at man 

vil opnå de registrerede merudbytter. 
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Tese 2: 

 

I perioder med høj indstråling og lave temperaturer, specielt efter tidlig varme i foråret, observeres 

ofte manganlignende symptomer på hele markarealer og jævnt spredt over hele arealet. I henhold til 

litteraturen er manganmangel et meget lokalt fænomen i en mark (kalkpletter og løs jord), men ikke 

jævnt spredt på et større areal. Der kunne tyde på at der er tale om andre fænomener i marken end 

manganmangel, men at symptomerne og årsagerne kan være korreleret. Sæsonen 1995-1996 var 

den seneste sæson med udbredt udvintring, og Jylland var særlig hårdt ramt med op til 35 % 

udvintring i Nordjylland. I Oversigt over Landsforsøgene 1996, er beskrevet de vejrforhold der 

forårsagede udvintringen. Der står: "Vinteren 1995/1996 den første ”rigtige” vinter i 8 år. Skift 

mellem frost om natten og solskin om dagen slog mange vinterbyg- og vinterrapsplanter ihjel”. Det 

konkluderes at det er kombinationen af en tør vinter og de skiftende vejrforhold der har stresset 

planterne og sammenlagt har det betydet udvintring for store arealer. 

 

Ved høj indstråling og lave temperaturer danner planten mere energi end den forbruger, et fænomen 

der kendes fra Mellemøsten, hvor byg kun dyrkes i vinterhalvåret. Overskuddet af energi udmønter 

sig i frie iltradikaler som skader cellernes indre. De enzymer (NDH, SOD mfl.) som normalt 

omdanner de frie iltradikaler er mindre aktive som følge af temperaturen. Desuden kan 

enzymnivauet være lavere som følge af en lavere optagelse af næringsstoffer, herunder specielt 

kvælstof. Andre undersøgelser har vist at niveauet af NDH-enzymet er lavere i vinterbyg end i 

vinterhvede, hvilket kan forklare hvorfor samme symptomer ikke ses i samme grad i vinterhvede. 

 

Tidligere havde man en praksis med tildeling af kvælstof til vinterbyg om efteråret eller i 

vinterperioden. Det afhjælper ovenstående, men er uhensigtsmæssig af flere årsager: 

 

a) Efterårsudbragt kvælstof er særlig udsat for udvaskning, da der i vinterhalvåret er et 

nedbørsoverskud i Danmark. 

b) Tildeling af kvælstof om efteråret vil virke fremmende for vinterbyggens vækst, som derved 

vil blive mere udsat for direkte frost relateret udvintring, se nedenstående tese 3. 

 

Plantens evne til at modstå oxidativ stress er en kompleks mekanisme og deraf følger at en mulig 

laboratorie undersøgelse af systemet vil være for bekostelig til at finde indpas i praktisk 

planteforædling og sortsafprøvning. Gennem et omfattende arbejde med screening af herbicider på 

Ytteborg, er vi blevet bekendt med flere interessante sammenhænge som ventes at kunne udnyttes i 

en anden retning end først tiltænkt. Arbejdet omfattede fytotox-undersøgelser af nye produkter og 

nye formuleringer af allerede eksisterende produkter for Cheminova. I den forbindelse har vi erfaret 

at vinterbyg oftest er mere følsom for herbicider end vinterhvede. Det kan skyldes den simple årsag 

at vinterbyg har en nedsat evne til at nedbryde herbicider i forhold til vinterhvede. Det er dog mere 

sandsynligt at vinterbygs nedsatte evne til at omdanne frie iltradikaler er den direkte årsag til 

forskellen mellem de 2 arter. Det betyder at herbiciderne kan fremkalde nogle reaktioner i afgrøden 

(bevidst fremprovokation af stress) vi ellers kun ser nogle sæsoner eller på enkelte lokaliteter. 

Metoden må derfor kunne anvendes som en selektions metode til udvælgelse af nye vinterbyg sorter 

og/eller som en test af allerede kommercielle sorter. I andre projekter vil man herefter kunne fastslå 

og udbygge sammenhængen mellem laboratorium undersøgelserne og herbicid-testen. Det er dog 

uden for dette projekts rammer. 
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Tese 3: 

 

Vinterbyg er meget følsom for rettidig såning, det kan kalde for et ”smalt såvindue”. Det smalle 

såvindue skyldes at afgrøden hverken tåler sen eller tidlig såning. 

 

Ved tidlig såning (før 1. september) kan afgrøden blive for kraftig i løbet af efteråret. Især på 

sandede jordtyper giver det mangelsymptomer af forskellige næringsstoffer, herunder mangan og 

kvælstof som reducerer planternes overvintringsevne. Ved kraftig snedække risikeres desuden 

sneskimmel og andre bladsygdomme der også tærer på plantens modstandskraft. Der er indenfor de 

dyrkede sorter stor forskel i tolerancen overfor svampeangreb og næringsstofmangel (diverse 

sortsforsøg). 

 

Ved sen såning (efter 15. september) risikeres decideret udvintring, da der i de danske sorter findes 

en lav genetiske frosttolerance. Der er forskellige historiske årsager hertil. Desuden dannes mange 

af de fertile skud om efteråret, så selv hvis afgrøden overlevede en kuldeperiode, vil det ofte 

resultere i lavt kerne udbytte. Forskudte såtidspunkter har i allerede gennemførte markforsøg 

(upubliceret data) givet en stor spredning i følsomheden for rettidig såning. 

 

Vinterbyg starter væksten i foråret meget tidligere end vinterhvede, hvilket betyder at plantens 

indhold af oplagsnæring reduceres på et i forvejen kritisk tidspunkt jvf. tese 1. Plantens vækststadie 

menes at have indflydelse på plantens ”basis-stofskifte”, og ved dannelsen af terminal-spikelet 

bruges alt tilgængeligt energi og planten er særlig sårbar for lave temperaturer. I praksis er det ofte 

observeret betydelige problemer i det tidlige forår, selvom byggen er kommet gennem vinteren. 
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Forsøgsopstilling 
 

A: Forsøg med forskellige sorter, mangan og såtider 

 

Der blev anlagt 2 markforsøg på Ytteborg (JB 7) og Albæk (JB 3). Følgende 10 sorter blev udvalgt 

til forsøgene. 

 

Sorter: 

1: Ludo (2-radet), den mest udbredte sort på det danske marked de seneste år. Tidligere betegnet 

som sort med mindre tendens til mangan mangel. Nye data tyder på det modsatte. 

2: Carola (6-radet), har de seneste år opnået en vis udbredelse selvom den er 6-radet. Er 

karakteriseret som værende den sort der er mest ”mangan resistent”. Har et højt kerneudbytte og 

minder ikke om tidligere sorter. 

3: Vanessa (2-radet), et mindre areal dyrket med sorten. Går for at være en sort der er modtagelig 

for mangan mangel. 

4: Siberia (6-radet), næsten ikke dyrket herhjemme. Meget tidlig moden, 7-10 dage før resten af 

sorterne. Har også den tidligste vækststart. Interessant da den udskiller sig markant fra resten af 

sorterne i vækstrytme. Går vel for at være en mangan resistent sort. 

5: Cleopatra (2-radet), næsten ikke dyrket herhjemme. Speciel sen sort, med markant anderledes 

aks-farve. Visuelt en meget flot sort. Går for at være en medium sort hvad angår mangan mangel. 

6: 73-IBONCH, havde tidligere i vores forsøg på Ytteborg vist et udmærket udbytte. Ellers ingen 

specielle anmærkninger. 

7: 130-IBONCH (Ludo), kom med ved et uheld. Havde året forinden givet et fantastisk udbytte, 

nøjagtigt samme udbytte som Ludo. Derfor blev den udvalgt, men vi havde glemt at året forinden 

var det den nationale målesort (Målesort = Ludo). Meget dumt. 

8: 20-IBON, højt kerneudbytte tidligere, samt stabilitet på tværs af såtider. 

9: 45-IBON, kerneudbytte tidligere, samt stabilitet på tværs af såtider. 

10: 2-IBYT, lavere kerneudbytte men meget anderledes sort. Ved tidligere forsøg havde den udvist 

et meget interessant vækstmønster, med god tilvækst under kulde, men med forsinket strækning i 

foråret, en vigtig kombination. Sorten var klart den sort der tålte sen såning bedst. I det hele taget en 

meget atypisk sort. 

 

Såtidspunkter: 

Såningen blev lidt forsinket, pga. for meget arbejde og tidskrævende udvejning af såsæd. 

Oprindeligt var det planen at så medio september og medio oktober, det blev forskubbet 14 dage. 

Der blev sået på følgende tidspunkter: 

 

Ytteborg: 1. såtid: 25/9-03  2. såtid: 20/10-03 

Albæk: 1. såtid: 30/9-03  2. såtid: 20/10-03 

 

 

Mangantildeling: 

Der blev valgt 2 tildelinger af mangan (2 kg mangansulfat 27% / ha), for at efterligne den anvendte 

praksis i landbruget. I forsøgsplanen havde vi sigtet på 2 behandlinger i efteråret, men det blev lavet 

om pga. den sene såning, hvilket medførte at kornet ved 2 såtid knapt var fremspiret ved 1. mangan 

tildeling. Det gav altså ingen mening at køre yderligere mangan ud i efteråret. Derfor valgte vi at 

udskyde 2. mangantildeling til foråret. 
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Ytteborg: 1. tildeling: 7/11-03   2. tildeling: foråret 2004 

Albæk: 1. tildeling: 7/11-03  2. tildeling: foråret 2004 

 

Ved 1. tildeling i Albæk observerede vi en kraftig svidning af kornet som følge af 

mangantildelingen, hvilket forekom i alle sorter. Det er uvist hvorfor mangantildelingen havde 

denne virkning og nattefrost var ikke registreret. 

 

 

Andre grundbehandlinger: 
 

17. sept. 2003: Pløjning 

7. nov. 2003: Ukrudtsbeh. 2 l/ha Stomp + 1,5 l/ha Boxer + 0,5 l/ha Oxitril + 0,12 

Fastac 50 + 0,5 l/h Folicur 250 EW 

5. mar. 2004: 300 kg/ha NS 20-10, Ytteborg 

5. mar. 2004: 650 kg/ha NS 20-10, Albæk 

1. apr. 2004: 300 kg/ha PK-0-4-21 m. Mg, S, Cu 

15. apr. 2004: 370 kg/ha NS 20-10, Ytteborg 

26. maj 2004: 1,5 l/ha M-750 + 0,75 l/ha Stereo 312,5 EC + 0,5 l/ha Amistar 

 

Som det fremgår af ovenstående fik Albæk gødning 1. gang og ikke delt som ved Ytteborg. Resten 

af behandlingerne blev udført efter ens plan. 

 

 

Fejl: 

Begge forsøgsarealer viste sig efter anlæg at være mindre egnet end først antaget. Specielt på 

Ytteborg viste arealet sig at være dårligt. Der trængte vand op af jorden på grund af dårlig dræning. 

Forsøget fyldte mere end jeg først havde antaget, så det areal jeg først havde fundet viste sig at være 

for lidt. Derfor kom vi ned på et område der ikke er så egnet til forsøg. I Albæk viste arealet sig at 

indeholde, hvad vi formoder er nematoder, og det så meget underligt ud. Det gav misvækst på store 

dele af arealet. Vi har ikke tidligere observeret lignende problemer, så det kunne ikke have været 

forudset. 

 

I forhold til den oprindelige forsøgsplan blev flere af målingerne ikke foretaget. Vi mente ikke at de 

yderligere målinger ville have bidraget til forståelsen, på nær målingerne af fructan indhold. De 

blev ikke gennemført selvom disse målinger kunne have været interessante. 

 

 

B: Forsøg med glyphosat på 10 vinterbyg sorter 

 

De 10 sorter der blev testet i ovenstående plan blev også udsået i 10 lange baner, hvor der blev 

gennemført en sprøjtning på tværs af sorterne i foråret. Der blev anvendt 3 doseringer af glyphosat 

og en ubehandlet. Der var ingen gentagelser, da det var en helt ny screeningsmetode vi skulle have 

afprøvet. Kornet blev sprøjtet den 25/5-04 da kornet var i stadie 30-33 BBCH. Der blev sprøjtet 

med følgende doseringer af glyphosat: 0,00 l/ha; 0,05 l/ha; 0,10 l/ha; 0,20 l/ha 
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Tabel 3: Såplan Albæk og Ytteborg, 1. og 2. såtid samme plan 
 1.række 2.række 

 Værn Værn 

 101-1a 301-2b 

 102-2a 302-10b 

  103-3a 303-8b 

 104-4a 304-7b 

 105-5a 305-4b 

 106-6a 306-6b 

 107-7a 307-1b 

 108-8a 308-9b 

 109-9a 309-3b 

 110-10a 310-5b 

 Værn Værn 

 Værn Værn 

 201-7b 401-7a 

 202-10b 402-8a 

 203-9b 403-5a 

 204-6b 404-1a 

 205-8b 405-6a 

 206-5b 406-3a 

 207-3b 407-9a 

 208-2b 408-2a 

 209-4b 409-4a 

 210-1b 410-10a 

 Værn Værn 

 Værn Værn 

 101-1a 301-2b 

 102-2a 302-10b 

 103-3a 303-8b 

 104-4a 304-7b 

 105-5a 305-4b 

 106-6a 306-6b 

 107-7a 307-1b 

 108-8a 308-9b 

 109-9a 309-3b 

 110-10a 310-5b 

 Værn Værn 

 Værn Værn 

 201-7b 401-7a 

 202-10b 402-8a 

 203-9b 403-5a 

 204-6b 404-1a 

 205-8b 405-6a 

 206-5b 406-3a 

 207-3b 407-9a 

 208-2b 408-2a 

 209-4b 409-4a 

 210-1b 410-10a 

 Værn Værn 

a = uden mangan og b = med mangan
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Resultater: 
 

 

Gennem sæsonen blev forsøgsarealerne ofte besøgt og der blev taget mange registreringer. I de 

følgende mange tabeller er data fremført med enkelte kommentarer.  

 

I tabel 4 og 5 er der fremført planteoptællinger fra efteråret 2003. Der er ikke noget fast mønster i 

tallene, men det kan ses at de 6-radet sorter har noget højere plantetal end de 2-radet sorter. Man 

kan også konkludere at en forsinkelse af såtidspunktet har reduceret plantetallet mere på lerjorden 

end på sandjorden. Der er dog for stor variation i plantetallet, hvilket kan henføres til de lidt dårlige 

forsøgsarealer.  

 

Tabel 4: Planteoptælling (planter/m2) efter fremspring, efterår 2003, Albæk 
 1.såtid uden 

mangan 

1.såtid med 

mangan 

2.såtid uden 

mangan 

2.såtid med 

mangan 

Gennemsnit 

      

Ludo 340 270 346 328 321 

Carola 364 402 376 388 383 

Vanessa 278 344 282 210 279 

Siberia 354 432 362 410 390 

Cleopatra 294 278 310 278 290 

73-IBONCH 272 302 280 240 274 

Ludo, ubejdset 300 248 224 256 257 

20-IBON 276 214 250 222 241 

45-IBON 348 310 320 326 326 

2-IBYT 266 240 222 236 241 

      

Gennemsnit 309 304 297 289  
LSD 1(såtid): 53 LSD 4 (såtid / ± mangan): 41 LSD 7 (såtid / ± mangan / sorter): 65 
LSD 2 (± mangan): 78 LSD 5 (såtid / sorter): 39 LSD 8 (gentagelser): 20 

LSD 3 (sorter): 40 ** LSD 6 (± mangan / sorter): 55 

 
NB: Optælling foretaget i 1. og 2. gentagelse 

 

 

Tabel 5: Planteoptælling (planter/m2) efter fremspring, efterår 2003, Ytteborg 
 1.såtid uden 

mangan 

1.såtid med 

mangan 

2.såtid uden 

mangan 

2.såtid med 

mangan 

Gennemsnit 

      

Ludo 358 332 253 265 302 

Carola 360 361 312 355 347 

Vanessa 288 301 224 196 252 

Siberia 336 393 310 331 343 

Cleopatra 322 285 253 249 277 

73-IBONCH 316 297 210 233 264 

Ludo, ubejdset 233 259 187 202 220 

20-IBON 283 305 235 212 259 

45-IBON 371 338 219 292 305 

2-IBYT 258 284 189 215 237 

      

Gennemsnit 313 316 239 255  
LSD 1(såtid): 18 ** LSD 4 (såtid / ± mangan): 22 LSD 7 (såtid / ± mangan / sorter): 63 
LSD 2 (± mangan): 21 LSD 5 (såtid / sorter): 34 LSD 8 (gentagelser): 20 

LSD 3 (sorter): 24 *** LSD 6 (± mangan / sorter): 33 
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I tabel 6 og 7 er der fremført data for planteoptællingen i foråret 2004. Desværre nåede vi ikke at 

optælle alle parceller på Ytteborg. Det var en stor fejl men der var meget travlt og mangel på tid.  

Det ses at mangan behandlingen ikke har forbedret antallet af planter efter vinteren. Der er stadig 

tydelig forskel på plantetallet mellem 6-radet og 2-radet, hvilket kan henføres til udvejningen af frø 

til udsåning. Her blev der udvejet ens mængde frø af hver sort til hver enkelt parcel. Der burde have 

været korrigeret for tusind korns vægt (TKV) og spireevne (ukendt). Det burde der have været for at 

opnå mere sammenlignelige plantetal. Det er dog kun 2 sorter (20-IBON og 2-IBYT) der er nået 

ned på et kritisk lavt plantetal der kan have påvirket udbytte negativt. Der er en meget 

bemærkelsesværdi signifikant vekselvirkning i Albæk mellem såtid og sorter, se tabel 6. Specielt 

for sorten Siberia er der en bemærkelsesværdig stigning i plantetallet ved senere såning. Problemer 

med at adskille de enkelte planter kan være grunden til at der er færre ved den tidlig såning, snarere 

end decideret udvintring. Senere visuelle bedømmelser viser ingen tegn på udvintring i det tidlig 

sået Siberia, tvært om var det den sort der stod bedst. 

 

Tabel 6: Planteoptælling (planter/m2), forår 2004, Albæk 
 1.såtid uden 

mangan 

1.såtid med 

mangan 

2.såtid uden 

mangan 

2.såtid med 

mangan 

Gennemsnit 

      

Ludo 250 226 226 202 226 

Carola 290 281 285 318 294 

Vanessa 220 215 220 193 212 

Siberia 277 258 310 310 289 

Cleopatra 221 233 258 211 231 

73-IBONCH 186 203 169 162 180 

Ludo, ubejdset 203 237 192 186 205 

20-IBON 152 182 156 181 168 

45-IBON 225 229 223 232 227 

2-IBYT 199 149 183 149 170 

      

Gennemsnit 222 225 219 214  
LSD 1(såtid): 14 LSD 4 (såtid / ± mangan): 25 LSD 7 (såtid / ± mangan / sorter): 37 

LSD 2 (± mangan): 3 LSD 5 (såtid / sorter): 28 ** LSD 8 (gentagelser): 12 * 

LSD 3 (sorter): 23 *** LSD 6 (± mangan / sorter): 30 
 

Det er en tydelig effekt af mangan behandlingen på plantetallet på Ytteborg.  

 

Tabel 7: Planteoptælling (planter/m2), forår 2004, Ytteborg 
 1.såtid uden 

mangan 

1.såtid med 

mangan 
2.såtid † uden 

mangan 

2.såtid med 

mangan 

Gennemsnit 

      

Ludo 233 243   238 

Carola 285 310   298 

Vanessa 170 188   179 

Siberia 224 264   244 

Cleopatra 163 233   198 

73-IBONCH 255 259   257 

Ludo, ubejdset 161 180   171 

20-IBON 183 174   179 

45-IBON 193 187   190 

2-IBYT 195 188   192 

Gennemsnit 206 223    

Gennemsnit 214   

† Optælling ikke foretaget for 2. såtid 
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I tabel 8 og 9 er der beregnet en procentvis overvintring ud fra de optællinger der er foretaget i 

efteråret 2003 og foråret 2004. Der er ikke rigtig noget der er signifikant. Der er dog en tendens til 

en højere procentvis overvintring i de mangan behandlede parceller i forhold til ubehandlet 

parceller ved 1. såtid. Ved den sene såtid har planterne givetvis været for små til at der har været en 

effekt af mangantildelingen. I Albæk var der en decideret svidning af planterne ved 

efterårsbehandlingen med mangan som givetvis har påvirket overvintringen i negativ retning 

(Vanessa og Siberia). Det bør undersøges hvad der forårsagede svidningen, jeg tror det er 

kombinationen af Oxitril i høj dosering (0,5 l/ha) og høj dosering af mangan (2 kg/ha). 

 

Tabel 8: Overvintring (%), tidlig forår 2004, Albæk 
 1.såtid uden 

mangan 

1.såtid med 

mangan 

2.såtid uden 

mangan 

2.såtid med 

mangan 

Gennemsnit 

      

Ludo 75 76 61 57 67 

Carola 75 72 76 94 79 

Vanessa 86 61 85 87 80 

Siberia 72 56 98 78 76 

Cleopatra 75 85 95 73 82 

73-IBONCH 60 70 55 70 64 

Ludo, ubejdset 71 96 80 69 79 

20-IBON 54 85 65 84 72 

45-IBON 61 79 69 69 70 

2-IBYT 68 77 62 55 66 

Gennemsnit 70 76 75 74  

Gennemsnit 73 75  
LSD 1(såtid): 28 LSD 4 (såtid / ± mangan): 37 LSD 7 (såtid / ± mangan / sorter): 11 * 

LSD 2 (± mangan): 18 LSD 5 (såtid / sorter): 12 LSD 8 (gentagelser): 28 
LSD 3 (sorter): 8 LSD 6 (± mangan / sorter): 15    

 

 

 

Tabel 9: Overvintring (%), tidlig forår 2004, Ytteborg 
 1.såtid uden 

mangan 

1.såtid med 

mangan 
2.såtid † uden 

mangan 

2.såtid med 

mangan 

Gennemsnit 

      

Ludo 65 73   69 

Carola 81 85   83 

Vanessa 60 63   62 

Siberia 67 68   67 

Cleopatra 51 83   67 

73-IBONCH 80 88   84 

Ludo, ubejdset 71 69   70 

20-IBON 65 57   61 

45-IBON 52 56   54 

2-IBYT 77 67   72 

Gennemsnit 67 71    

Gennemsnit 69   

† Optælling ikke foretaget foråret 2004, derfor ikke muligt at beregne % overvintring 
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De bedste data for overvintring har været den visuelle bedømmelse fremført i tabel 10 og 11. I 

Albæk har der ikke været nogen effekt af mangan tildeling, hvilket stemmer godt overens med 

optællingerne. Ved sen såning er overvintringen svagt reduceret, dog nok til at det er signifikant. I 

begge forsøg har Carola og Siberia klaret sig bedst igennem vinteren. Begge sorter har fået 

karakteren 10 i Albæk i alle parceller og dermed suverænt højeste karakterer. Ved Ytteborg har 

Carola klaret sig signifikant bedre end Siberia, dog er alle sorterne hårdt ramt af den sene såning. 

Generelt kan det konkluderes at den sene såning har påvirket overvintringen meget på lerjorden på 

Ytteborg i forhold til sandjorden i Albæk. Ved den tidlige såning på Ytteborg er der desuden en klar 

tendens til en effekt af mangan tildeling, enkelte sorter med et højere udslag end andre. 

 

 

Tabel 10: Overvintring (visuel bedømmelse †), forår 2004, Albæk 
 1.såtid uden 

mangan 

1.såtid med 

mangan 

2.såtid uden 

mangan 

2.såtid med 

mangan 

Gennemsnit 

      

Ludo 9,0 9,0 8,0 7,8 8,4 

Carola 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Vanessa 9,0 9,5 8,0 8,3 8,7 

Siberia 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Cleopatra 9,3 9,3 8,0 8,3 8,7 

73-IBONCH 9,8 9,8 8,8 8,8 9,3 

Ludo, ubejdset 8,8 9,3 8,3 8,0 8,6 

20-IBON 9,0 8,8 8,3 8,3 8,6 

45-IBON 9,5 9,3 9,3 9,0 9,3 

2-IBYT 9,3 8,8 8,0 8,0 8,5 

Gennemsnit 9,4 9,4 8,7 8,6  

Gennemsnit 9,4 8,7  
LSD 1(såtid): 0,4 ** LSD 4 (såtid / ± mangan): 0,5  LSD 7 (såtid / ± mangan / sorter): 0,5 

LSD 2 (± mangan): 0,3  LSD 5 (såtid / sorter): 0,5 ** LSD 8 (gentagelser): 0,2 * 
LSD 3 (sorter): 0,4 *** LSD 6 (± mangan / sorter): 0,6     

† Visuel score på skala fra 0-10, hvor 0 = planter gule og visnet  og 10 = planter grønne 

 

 

Tabel 11: Overvintring (visuel bedømmelse †), forår 2004, Ytteborg 
 1.såtid uden 

mangan 

1.såtid med 

mangan 

2.såtid uden 

mangan 

2.såtid med 

mangan 

Gennemsnit 

      

Ludo 7,8 9,3 2,8 3,3 5,8 

Carola 9,5 10,0 4,0 4,5 7,0 

Vanessa 6,5 8,5 2,8 3,3 5,3 

Siberia 8,3 9,5 4,0 4,0 6,4 

Cleopatra 7,0 8,3 2,8 2,3 5,1 

73-IBONCH 8,5 9,3 3,3 3,3 6,1 

Ludo, ubejdset 6,8 7,3 2,5 2,0 4,6 

20-IBON 6,8 7,0 2,8 2,5 4,8 

45-IBON 8,0 9,0 3,8 3,5 6,1 

2-IBYT 7,5 7,3 2,8 2,5 5,0 

Gennemsnit 7,7 8,5 3,1 3,1  

Gennemsnit 8,1 3,1  
LSD 1(såtid): 0,2 *** LSD 4 (såtid / ± mangan): 1,4  LSD 7 (såtid / ± mangan / sorter): 0,7 

LSD 2 (± mangan): 0,6 LSD 5 (såtid / sorter): 0,6 LSD 8 (gentagelser): 0,2 

LSD 3 (sorter): 0,6 *** LSD 6 (± mangan / sorter): 0,9     

† Visuel score på skala fra 0-10, hvor 0 = planter gule og visnet  og 10 = planter grønne 
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Der er lavet en bedømmelse for ”early growth vigour”, eller på dansk tidlig vækst, se tabel 12. Der 

er signifikant forskel mellem sorterne på denne karakter. Siberia har den tidligste vækststart, 

efterfulgt af Carola. Karakteren er betydningsfuld i forhold til afdækning af sorternes forskellige 

vækstmønstrer. Der har ikke været en signifikant effekt af mangantildeling. Umiddelbart har jeg 

haft en teori om at det er de sorter der har en sen start om foråret der vil klare sig bedst omkring 

mangan problematikken, men det ser ud til at det er omvendt. Såtidspunktet har forsinket vækststart 

lidt, men ikke signifikant. I løbet af en sæson vil forskellen i vækststadie udjævnes, så der ved høst 

kun er en meget lille forskel.  

 

Tabel 12: Tidlig vækst (visuel bedømmelse †), forår 2004, Albæk 
 1.såtid uden 

mangan 

1.såtid med 

mangan 

2.såtid uden 

mangan 

2.såtid med 

mangan 

Gennemsnit 

      

Ludo 5,5 6,8 4,8 5,3 5,6 

Carola 6,3 6,0 5,5 5,3 5,8 

Vanessa 4,5 5,3 4,0 4,0 4,4 

Siberia 7,8 7,8 6,0 6,3 6,9 

Cleopatra 4,8 5,3 3,5 4,5 4,5 

73-IBONCH 5,3 5,3 3,8 4,8 4,8 

Ludo, ubejdset 7,0 6,3 4,3 5,3 5,7 

20-IBON 6,0 5,5 4,8 4,5 5,2 

45-IBON 6,8 5,5 4,8 5,5 5,6 

2-IBYT 6,0 5,5 3,8 4,3 4,9 

Gennemsnit 6,0 5,9 4,5 5,0  

Gennemsnit 5,9 4,7  
LSD 1(såtid): 1,6  LSD 4 (såtid / ± mangan): 1,6 LSD 7 (såtid / ± mangan / sorter): 0,9 * 

LSD 2 (± mangan): 0,5  LSD 5 (såtid / sorter): 0,7 LSD 8 (gentagelser): 0,3  
LSD 3 (sorter): 0,8 *** LSD 6 (± mangan / sorter): 0,8     

† Visuel score på skala fra 0-10, hvor 0 = ingen vækst  og 10 = kraftig vækst 

 

Ved en fejl blev bedømmelsen på Ytteborg ikke foretaget.  
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På sandjorden Albæk var der lidt mangan mangel (tabel 13), eller hvad vi formoder er mangan 

mangel (oxidativt stress). Underligt nok var der lidt effekt af den forårs tildelingen af mangan ved 2. 

såtid, mens der ikke var nogen effekt ved 1. såtid. Data er noget spredte og giver intet entydigt svar. 

Det er svært at konkludere noget endeligt på det foreliggende, andet end at det virker komplekst. 

Karakteren var også meget spredt på arealet, enten på grund af et eller andet i jorden eller forskelle i 

jorden næringsstofindhold. Det kunne tyde på at der er en vis modsat sammenhæng mellem tidlig 

vækst og mangan mangel. Altså at der hvor der ses mindst mangel symptomer var i sorter med 

tidligst vækst. Forklaringen på 2. såtid og mindre mangan mangel må findes i den relative lille 

plantemasse som gør det vanskeligt at se mangel symptomer. 

 

Tabel 13: Mangan mangel (visuel bedømmelse †), forår 2004, Albæk 
 1.såtid uden 

mangan 

1.såtid med 

mangan 

2.såtid uden 

mangan 

2.såtid med 

mangan 

Gennemsnit 

      

Ludo 2,0 0,5 1,0 1,0 1,1 

Carola 1,0 0,8 0,3 0,5 0,6 

Vanessa 2,0 1,8 2,0 1,5 1,8 

Siberia 0,5 0,3 1,0 0,5 0,6 

Cleopatra 2,3 2,0 2,5 1,8 2,1 

73-IBONCH 2,0 2,5 2,8 1,5 2,2 

Ludo, ubejdset 0,8 0,8 1,8 0,8 1,0 

20-IBON 1,5 1,8 1,8 1,5 1,6 

45-IBON 1,8 2,3 1,5 1,0 1,6 

2-IBYT 1,5 2,3 2,5 1,0 1,8 

Gennemsnit 1,5 1,5 1,7 1,1  

Gennemsnit 1,5 1,4  
LSD 1(såtid): 1,2 LSD 4 (såtid / ± mangan): 2,6 LSD 7 (såtid / ± mangan / sorter): 1,5 

LSD 2 (± mangan): 0,1 ** LSD 5 (såtid / sorter): 0,6 LSD 8 (gentagelser): 1,2 
LSD 3 (sorter): 0,8 ** LSD 6 (± mangan / sorter): 0,8     

† Visuel score på skala fra 0-10, hvor 0 = ingen mangel symptomer og 10 = kraftige mangel symptomer (begyndende visning) 

 

 

Der blev ikke observeret nogen synlig mangan mangel på Ytteborg.  

 

 

 

I tabel 14 er der en fremstilling af vækst data bedømt i slutningen af maj måned. Siberia har uden 

sammenligning den hurtigste vækst, hvilket også gjorde sig gældende ca. 2 måneder tidligere. 

Derimod har Carola en mere afdæmpet vækst, som ligner mere de andre sorter. Forskellen mellem 

sorterne er lettere signifikant, men mest tydeligt er forskellen mellem blokkene. Det giver et godt 

billede af den meget uensartet vækst på forsøgsarealet, som nu virkelig påvirkede resultaterne. Den 

sene såtid har stadig påvirket væksten negativt, faktisk er forskellen lidt mere udtalt på dette 

tidspunkt end i det tidlige forår. 
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Tabel 14: Vækst (visuel bedømmelse †), 25. maj 2004, Albæk 
 1.såtid uden 

mangan 

1.såtid med 

mangan 

2.såtid uden 

mangan 

2.såtid med 

mangan 

Gennemsnit 

      

Ludo 7,8 8,5 7,0 6,8 7,5 

Carola 8,0 8,5 7,8 7,8 8,0 

Vanessa 7,8 7,5 6,3 5,8 6,8 

Siberia 9,3 9,8 7,5 8,0 8,6 

Cleopatra 7,8 8,8 6,8 6,5 7,4 

73-IBONCH 7,5 7,8 5,5 6,0 6,7 

Ludo, ubejdset 8,0 9,3 6,3 6,8 7,6 

20-IBON 8,3 7,8 6,3 6,5 7,2 

45-IBON 7,8 7,8 5,8 6,8 7,0 

2-IBYT 8,0 7,5 4,8 6,3 6,6 

Gennemsnit 8,0 8,3 6,4 6,7  

Gennemsnit 8,2 6,5  
LSD 1(såtid): 1,1 * LSD 4 (såtid / ± mangan): 1,9 LSD 7 (såtid / ± mangan / sorter): 1,0 

LSD 2 (± mangan): 1,1  LSD 5 (såtid / sorter): 0,7 LSD 8 (gentagelser): 0,3 *** 

LSD 3 (sorter): 1,1 * LSD 6 (± mangan / sorter): 1,2     

† Visuel score på skala fra 0-10, hvor 0 = dårlig vækst og 10 = kraftig vækst 

 

 

I tabel 15 er der fremført bedømmelser for plantevækst på Ytteborg. Her var der virkelig en tydelig 

signifikant forskel mellem såtiderne. Den sene såning har haft negativ påvirkning ikke kun på 

overvintringen men også på den efterfølgende vækst. Planterne stod meget i stampe og der var 

decideret misvækst. Ellers er der samme sortsforskelle som i Albæk med den ene forskel at Carola 

virkelig klare sig godt på lerjorden i forhold til sandjorden. Mangan tildelingen har givet en noget 

kraftigere vækst ved den 1. såtid, dog uden at det er signifikant. Den mest signifikante udslag var 

for gentagelserne (blokkene), hvilket fortæller at arealet var meget uensartet. Det er samme problem 

som gjorde sig gældende i Albæk. Det er stærkt problematisk. 

 

Tabel 15: Vækst (visuel bedømmelse †), 25. maj 2004, Ytteborg 
 1.såtid uden 

mangan 

1.såtid med 

mangan 

2.såtid uden 

mangan 

2.såtid med 

mangan 

Gennemsnit 

      

Ludo 8,8 9,8 4,3 4,0 6,7 

Carola 9,0 9,3 5,5 5,5 7,3 

Vanessa 7,0 8,0 4,5 3,8 5,8 

Siberia 8,3 9,5 5,5 4,5 6,9 

Cleopatra 8,0 9,0 3,3 3,5 5,9 

73-IBONCH 7,5 8,3 3,5 4,0 5,8 

Ludo, ubejdset 8,0 7,8 3,8 4,0 5,9 

20-IBON 7,5 7,0 3,8 3,8 5,5 

45-IBON 8,0 8,5 4,3 4,0 6,2 

2-IBYT 7,3 7,5 4,8 4,0 5,9 

Gennemsnit 7,9 8,5 4,3 4,1  

Gennemsnit 8,2 4,2  
LSD 1(såtid): 0,8 *** LSD 4 (såtid / ± mangan): 2,4 LSD 7 (såtid / ± mangan / sorter): 1,2 
LSD 2 (± mangan): 1,7  LSD 5 (såtid / sorter): 0,9 LSD 8 (gentagelser): 0,4 *** 

LSD 3 (sorter): 0,9 ** LSD 6 (± mangan / sorter): 1,2   

† Visuel score på skala fra 0-10, hvor 0 = dårlig vækst og 10 = kraftig vækst 
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I tabel 16 er der en fremstilling af en sen bedømmelse for vækst eller retter sagt en agronomisk 

score kort tid før høst. Der er en noget højere bedømmelse ved 1. såtid end i 2. såtid. Igen er der en 

vis effekt af mangan tildelingen ved 2. såtid. Det virker mærkeligt. Af sorterne har specielt 

Cleopatra fået en meget højere score end tidligere. Sorten har en helt forrygende flot afslutning, 

dens aks kulør er speciel blålig og den står meget flot ensartet. Generelt er forskellen mellem 

sorterne udjævnet endnu mere, der er nogle af de udenlandske sorter der falder igennem. De er på 

dette tidspunkt tydeligvis ikke tilpasset danske forhold, men de klare sig nogenlunde taget i 

betragtning af at de er taget direkte ud af en genbank fra Syrien. 

 

Tabel 16: Vækst (visuel bedømmelse †), 2.juli 2004, Albæk 
 1.såtid uden 

mangan 

1.såtid med 

mangan 

2.såtid uden 

mangan 

2.såtid med 

mangan 

Gennemsnit 

      

Ludo 9,8 9,8 9,8 9,5 9,7 

Carola 9,5 9,8 9,3 9,5 9,5 

Vanessa 9,8 9,5 8,8 9,3 9,3 

Siberia 9,8 10,0 9,5 9,5 9,7 

Cleopatra 10,0 10,0 9,3 9,5 9,7 

73-IBONCH 9,5 9,5 7,5 8,8 8,8 

Ludo, ubejdset 10,0 10,0 9,3 9,8 9,8 

20-IBON 9,5 9,5 7,8 9,3 9,0 

45-IBON 8,5 8,5 6,3 7,5 7,7 

2-IBYT 8,8 9,3 6,8 8,5 8,3 

Gennemsnit 9,5 9,6 8,4 9,1  

Gennemsnit 9,5 8,8  
LSD 1(såtid): 1,0 *** LSD 4 (såtid / ± mangan): 1,2 LSD 7 (såtid / ± mangan / sorter): 0,7 

LSD 2 (± mangan): 0,7  LSD 5 (såtid / sorter): 0,6 * LSD 8 (gentagelser): 0,2 *** 
LSD 3 (sorter): 0,5 *** LSD 6 (± mangan / sorter): 0,7     

† Visuel score på skala fra 0-10, hvor 0 = dårlig vækst og 10 = kraftig vækst 

 

I tabel 17 er en gennemgang af den visuelle bedømmelse for vækst sent i sæsonen, som mere har 

tendens til en agronomisk score. På Ytteborg er forskellen mellem såtidspunkterne udjævnet, men 

stadig større end i Albæk. Effekten af mangan tildelingen er forsvundet. 

 

Tabel 17: Vækst (visuel bedømmelse †), 2.juli 2004, Ytteborg 
 1.såtid uden 

mangan 

1.såtid med 

mangan 

2.såtid uden 

mangan 

2.såtid med 

mangan 

Gennemsnit 

      

Ludo 9,8 10,0 7,5 8,3 8,9 

Carola 10,0 10,0 8,3 8,0 9,1 

Vanessa 9,3 10,0 8,3 7,5 8,8 

Siberia 9,8 10,0 8,0 6,5 8,6 

Cleopatra 9,5 10,0 6,8 7,0 8,3 

73-IBONCH 8,8 8,8 7,0 7,8 8,1 

Ludo, ubejdset 9,8 9,3 6,8 8,0 8,4 

20-IBON 8,0 7,8 6,5 6,5 7,2 

45-IBON 7,3 7,8 5,3 4,5 6,2 

2-IBYT 6,8 7,5 6,8 5,8 6,7 

Gennemsnit 8,9 9,1 7,1 7,0  

Gennemsnit 9,0 7,0  
LSD 1(såtid): 0,2 *** LSD 4 (såtid / ± mangan): 0,9 LSD 7 (såtid / ± mangan / sorter): 1,3 

LSD 2 (± mangan): 1,0  LSD 5 (såtid / sorter): 0,8 * LSD 8 (gentagelser): 0,4** 

LSD 3 (sorter): 0,8 *** LSD 6 (± mangan / sorter): 0,8      

† Visuel score på skala fra 0-10, hvor 0 = dårlig vækst og 10 = kraftig vækst 
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I tabel 18 og 19 er fremført data for proteinindholdet i den høstet kerne. Der er foretaget analyser 

fra hver parcel for at øge præcisionen i målingen. Blandt de kommercielle sorter har Siberia det 

højeste protein indhold, hvorimod Carola har haft det laveste. Ved Carola er der tale om en 

fortynding på grund af et højere udbytte. Ved 2. såtid på Ytteborg har der været et meget højere 

protein udbytte, men det skyldes et lavt kerne udbytte. Mangan tildelingen har ikke haft nogen 

effekt på protein indholdet. 

 

 

Tabel 18: Protein indhold (%), Albæk 
 1.såtid uden 

mangan 

1.såtid med 

mangan 

2.såtid uden 

mangan 

2.såtid med 

mangan 

Gennemsnit 

      

Ludo 10,2 10,3 9,7 9,7 10,0 

Carola 10,0 10,1 9,7 9,7 9,9 

Vanessa 10,4 11,1 10,5 10,2 10,6 

Siberia 11,1 11,1 10,7 10,8 10,9 

Cleopatra 10,1 10,4 9,8 9,8 10,0 

73-IBONCH 10,9 11,1 10,8 10,7 10,9 

Ludo, ubejdset 10,0 10,1 9,7 9,7 9,9 

20-IBON 11,1 11,0 10,3 10,6 10,7 

45-IBON 11,2 11,6 11,2 10,8 11,2 

2-IBYT 11,0 11,2 10,8 10,8 11,0 

Gennemsnit 10,6 10,8 10,3 10,3  

Gennemsnit 10,7 10,3  
LSD 1(såtid): 0,5  LSD 4 (såtid / ± mangan): 0,2 LSD 7 (såtid / ± mangan / sorter): 0,4 

LSD 2 (± mangan): 0,5  LSD 5 (såtid / sorter): 0,3 LSD 8 (gentagelser): 0,1 *** 

LSD 3 (sorter): 0,3 *** LSD 6 (± mangan / sorter): 0,4      

 

 

 

Tabel 19: Protein indhold (%), 2004, Ytteborg 
 1.såtid uden 

mangan 

1.såtid med 

mangan 

2.såtid uden 

mangan 

2.såtid med 

mangan 

Gennemsnit 

      

Ludo 10,4 10,1 11,6 11,4 10,9 

Carola 9,6 9,6 11,3 11,1 10,4 

Vanessa 11,0 10,8 12,1 12,6 11,6 

Siberia 10,6 10,4 12,1 12,2 11,3 

Cleopatra 10,4 10,2 12,1 12,1 11,2 

73-IBONCH 11,3 10,9 12,8 12,7 11,9 

Ludo, ubejdset 10,5 10,3 12,2 12,0 11,2 

20-IBON 11,3 11,1 12,6 12,5 11,9 

45-IBON 11,0 10,7 12,7 13,0 11,9 

2-IBYT 11,2 11,0 12,8 13,3 12,1 

Gennemsnit 10,7 10,5 12,2 12,3  

Gennemsnit 10,6 12,3  
LSD 1(såtid): 0,7 ** LSD 4 (såtid / ± mangan): 0,5 LSD 7 (såtid / ± mangan / sorter): 0,5 
LSD 2 (± mangan): 0,5  LSD 5 (såtid / sorter): 0,4 LSD 8 (gentagelser): 0,2 *** 

LSD 3 (sorter): 0, *** LSD 6 (± mangan / sorter): 0,3      
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I tabel 20 og 21 er fremført data på vandprocenter målt på det høstede materiale. Vandprocent 

målingen er vigtig for at kunne korrigere høstudbytterne ned til en ensartet vandprocent. Det er 

bemærkelsesværdigt at der inden for samme sort og behandling kunne være 10 % point i forskel 

mellem gentagelser. Det er tankevækkende. Nu var arealerne ikke homogene, men såfremt man 

høster tidligt, lige på grænsen hvor nogle sorter ikke helt er modnet, vil det give en masse 

usikkerhed i udbytte målingen såfremt man tager en ledprøve og ikke som her en prøve af hver 

parcel. Vandmålingen er også et godt udtryk for hvornår en sort afmodner. Det ses tydeligt at 

Siberia afmodner tidligst efterfulgt af Carola. Cleopatra og Vanessa modner senest. Hvorvidt det 

ene er en fordel frem for det andet kommer an på vækstsæsonen. Såfremt man skal have et stort 

areal med vinterbyg kan det være en fordel at have nogle sorter der afmodner på forskellige 

tidspunkter. 

 

 

Tabel 20: Vand (%) i kerne, 2004, Albæk 
 1.såtid uden 

mangan 

1.såtid med 

mangan 

2.såtid uden 

mangan 

2.såtid med 

mangan 

Gennemsnit 

      

Ludo 17,7 16,1 17,8 16,8 17,1 

Carola 15,0 14,9 15,0 15,4 15,1 

Vanessa 17,2 16,2 19,5 19,5 18,1 

Siberia 13,7 13,7 14,0 14,0 13,8 

Cleopatra 17,5 16,9 19,5 19,2 18,3 

73-IBONCH 16,3 16,7 18,7 17,2 17,2 

Ludo, ubejdset 16,5 16,4 18,2 17,6 17,2 

20-IBON 16,2 17,0 17,8 17,9 17,2 

45-IBON 15,3 15,1 15,7 15,0 15,3 

2-IBYT 16,7 17,1 18,5 17,4 17,4 

Gennemsnit 16,2 16,0 17,5 17,0  

Gennemsnit 16,1 17,2  
LSD 1(såtid): 1,3 LSD 4 (såtid / ± mangan): 1,2 LSD 7 (såtid / ± mangan / sorter): 1,2 

LSD 2 (± mangan): 1,6  LSD 5 (såtid / sorter): 1,3 LSD 8 (gentagelser): 0,4*** 
LSD 3 (sorter): 1,4 *** LSD 6 (± mangan / sorter): 1,3   
 

 

Tabel 21: Vand (%) i kerne, 2004, Ytteborg 
 1.såtid uden 

mangan 

1.såtid med 

mangan 

2.såtid uden 

mangan 

2.såtid med 

mangan 

Gennemsnit 

      

Ludo 16,8 15,4 20,4 21,0 18,4 

Carola 14,4 14,2 16,9 16,8 15,6 

Vanessa 18,8 16,7 22,1 23,8 20,3 

Siberia 14,0 13,9 15,3 16,3 14,9 

Cleopatra 17,8 16,7 24,1 22,8 20,3 

73-IBONCH 16,6 15,9 23,9 24,4 20,2 

Ludo, ubejdset 16,6 17,0 23,5 23,8 20,2 

20-IBON 16,9 17,2 22,8 21,9 19,7 

45-IBON 15,0 14,7 16,3 17,5 15,9 

2-IBYT 16,7 16,2 21,3 24,6 19,7 

Gennemsnit 16,3 15,8 20,6 21,3  

Gennemsnit 16,1 21,0  
LSD 1(såtid):  1,8 ** LSD 4 (såtid / ± mangan): 1,9 LSD 7 (såtid / ± mangan / sorter): 2,5 

LSD 2 (± mangan):  1,6 LSD 5 (såtid / sorter): 2,0 *** LSD 8 (gentagelser): 0,8 *** 

LSD 3 (sorter):  1,5 *** LSD 6 (± mangan / sorter): 1,7  
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I tabel 22 og 23 er fremført data for hektoliter vægt og der er meget lidt at berette for denne 

karakter. De 6-radede sorter har generelt en lavere hektoliter vægt en de 2-radet sorter, hvilket er 

almen viden. Carola ser ud til at have lidt tungere kerner end Siberia, hvilket er en fordel. 

Sandjorden har den samme hektoliter vægt som lerjorden, hvilket er lidt overraskende. 

 

 

Tabel 22: Hektoliter vægt (kg/hl), 2004, Albæk 
 1.såtid uden 

mangan 

1.såtid med 

mangan 

2.såtid uden 

mangan 

2.såtid med 

mangan 

Gennemsnit 

      

Ludo 68,4 70,9 69,0 69,4 69,4 

Carola 67,9 67,8 68,3 67,8 67,9 

Vanessa 70,5 70,6 68,0 68,5 69,4 

Siberia 66,5 66,6 66,3 66,1 66,4 

Cleopatra 70,6 70,9 68,3 67,7 69,4 

73-IBONCH 70,3 70,6 68,4 70,3 69,9 

Ludo, ubejdset 70,2 70,5 68,6 69,3 69,7 

20-IBON 71,5 70,4 69,2 69,6 70,2 

45-IBON 69,1 68,3 67,1 67,7 68,0 

2-IBYT 69,8 69,4 67,8 68,6 68,9 

Gennemsnit 69,5 69,6 68,1 68,5  

Gennemsnit 69,5 68,3  
LSD 1(såtid):  1,7 LSD 4 (såtid / ± mangan): 1,5 LSD 7 (såtid / ± mangan / sorter): 1,3 

LSD 2 (± mangan):  1,1 LSD 5 (såtid / sorter): 1,6 LSD 8 (gentagelser): 0,4 
LSD 3 (sorter):  1,2 *** LSD 6 (± mangan / sorter): 1,6  
 

 

Tabel 23: Hektoliter vægt (kg/hl), 2004, Ytteborg 
 1.såtid uden 

mangan 

1.såtid med 

mangan 

2.såtid uden 

mangan 

2.såtid med 

mangan 

Gennemsnit 

      

Ludo 70,3 71,8 66,7 66,6 68,8 

Carola 68,6 68,3 66,8 66,6 67,6 

Vanessa 69,2 71,3 66,7 65,2 68,1 

Siberia 66,8 66,5 66,9 66,0 66,6 

Cleopatra 70,2 71,0 64,9 65,4 67,9 

73-IBONCH 70,2 71,5 63,2 63,4 67,1 

Ludo, ubejdset 71,4 70,5 64,2 64,7 67,7 

20-IBON 70,9 70,3 64,6 66,1 67,9 

45-IBON 67,4 67,6 67,8 66,6 67,3 

2-IBYT 69,7 70,2 66,4 63,4 67,4 

Gennemsnit 69,5 69,9 65,8 65,4  

Gennemsnit 69,7 65,6  
LSD 1(såtid):  1,4 ** LSD 4 (såtid / ± mangan): 1,2 LSD 7 (såtid / ± mangan / sorter): 2,5 
LSD 2 (± mangan):  1,4 LSD 5 (såtid / sorter): 1,9 *** LSD 8 (gentagelser): 0,8 ** 

LSD 3 (sorter):  1,4 LSD 6 (± mangan / sorter): 1,3 
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I tabel 24 og 25 er fremført data for stivelses indhold i det høstede kerne materiale. Som finger regel 

falder stivelses indholdet med stigende kvælstof indhold. Derfor er det ikke overraskende at Siberia 

har det laveste indhold af stivelse. 

 

 

Tabel 24: Stivelse (%) i kerne, 2004, Albæk 
 1.såtid uden 

mangan 

1.såtid med 

mangan 

2.såtid uden 

mangan 

2.såtid med 

mangan 

Gennemsnit 

      

Ludo 60,8 60,3 60,7 60,5 60,6 

Carola 60,2 59,9 60,7 60,3 60,3 

Vanessa 61,0 60,0 61,4 61,6 61,0 

Siberia 59,6 59,6 60,0 59,8 59,7 

Cleopatra 61,1 60,7 62,1 61,1 61,2 

73-IBONCH 58,4 57,7 58,4 57,9 58,1 

Ludo, ubejdset 60,4 60,2 60,1 60,4 60,3 

20-IBON 59,6 59,9 60,0 60,0 59,9 

45-IBON 59,1 57,9 58,4 58,4 58,4 

2-IBYT 59,5 59,5 60,2 59,4 59,6 

Gennemsnit 59,9 59,6 60,2 59,9  

Gennemsnit 59,7 60,1  
LSD 1(såtid): 0,8  LSD 4 (såtid / ± mangan): 0,3 LSD 7 (såtid / ± mangan / sorter): 0,9 

LSD 2 (± mangan): 0,5  LSD 5 (såtid / sorter): 0,5 LSD 8 (gentagelser): 0,3 ** 
LSD 3 (sorter): 0,5 ***  LSD 6 (± mangan / sorter): 0,6   
 

 

For Ytteborg er det bemærkelsesværdigt at der er en vekselvirkning mellem sorter og såtid. Det 

lader til at det er de 6-radet sorter der rammes hårdest af forsinket såning. Der var desværre ikke tid 

til at lave tusind korns vægt på materialet, hvilket kunne have været spændende at se. Men der har 

givetvis været tale om reduceret kerne størrelse ved de 6-radet, hvorimod de 2-radet sorter har 

uændret hektoliter vægt. 

 

 

Tabel 25: Stivelse (%) i kerne, 2004, Ytteborg 
 1.såtid uden 

mangan 

1.såtid med 

mangan 

2.såtid uden 

mangan 

2.såtid med 

mangan 

Gennemsnit 

      

Ludo 59,9 60,1 60,2 60,4 60,1 

Carola 60,3 60,5 59,6 59,0 59,9 

Vanessa 60,9 60,8 60,9 61,7 61,0 

Siberia 59,4 59,4 57,9 57,9 58,6 

Cleopatra 60,1 59,9 61,2 61,0 60,5 

73-IBONCH 57,6 57,9 59,8 59,9 58,8 

Ludo, ubejdset 59,6 59,8 61,1 60,9 60,3 

20-IBON 58,9 59,3 60,8 59,7 59,7 

45-IBON 58,3 58,7 56,7 56,8 57,6 

2-IBYT 58,7 58,8 59,2 61,2 59,5 

Gennemsnit 59,4 59,5 59,7 59,8  

Gennemsnit 59,4 59,8  
LSD 1(såtid):  0,8  LSD 4 (såtid / ± mangan): 1,3 LSD 7 (såtid / ± mangan / sorter): 1,2 

LSD 2 (± mangan):  0,8 LSD 5 (såtid / sorter): 1,0 *** LSD 8 (gentagelser): 0,4 

LSD 3 (sorter):  0,7 *** LSD 6 (± mangan / sorter): 0,8  
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En vigtig parameter i disse kvælstof begrænset tider er sorternes evne til at optage kvælstof af 

jorden. Som tidligere fremført er protein indholdet i kernen ikke altid det bedste mål for denne evne, 

da et lavt udbytte vil medfører højere protein procenter. Ved at dividere protein procenten med 6,25 

og gange med kerne udbyttet får man et tal på den høstet mængde kvælstof. Såfremt det skulle være 

helt præcist skulle man lave en Kjeldahl på alle prøver, men det er økonomisk urentabelt. For byg er 

den faktor der skal bruges for at omregne protein procenten til kvælstof procenten 6,25. Et tal der er 

afprøvet gennem mange test. Det afhænger af aminosyrer sammensætningen i proteinet. I tabel 26 

og 27 er fremført de udregnede data for Ytteborg og Albæk. Det ses at Siberia har klart den bedste 

evne til at optage kvælstof og indlejre det i kernen sammenholdt med et højt kerne udbytte. Carola 

klare sig godt på Ytteborg men går noget ned i Albæk.Normalt regner man med at halmen fjerner 

40 kg N/ha, så der er et negativt kvælstof regnskab på Ytteborg for flere sorter. Altså er alt tilført 

kvælstof optaget i overjordiske plantedele, og der har ikke været noget til udvaskning. Det er 

uholdbart i længden med så stram en kvælstofforsyning, med tiden må forventes et markant fald i 

udbyttet.  

 

Tabel 26: Kvælstofoptag (kg/ha) i høstet kerne, 2004, Albæk 
 1.såtid uden 

mangan 

1.såtid med 

mangan 

2.såtid uden 

mangan 

2.såtid med 

mangan 

Gennemsnit 

      

Ludo 90,8 96,9 81,8 80,6 87,6 

Carola 86,7 91,9 81,4 84,9 86,2 

Vanessa 87,3 91,9 76,8 73,3 82,3 

Siberia 97,1 98,0 86,7 88,3 92,5 

Cleopatra 89,5 100,8 80,1 82,1 88,1 

73-IBONCH 85,4 90,9 76,1 79,8 83,0 

Ludo, ubejdset 89,1 91,6 76,8 81,1 84,7 

20-IBON 93,9 90,5 75,8 81,5 85,4 

45-IBON 84,5 84,8 70,2 76,2 78,9 

2-IBYT 93,8 84,7 70,9 76,8 81,6 

Gennemsnit 89,8 92,2 77,7 80,5  

Gennemsnit 91,0 79,1  
LSD 1(såtid): 13,5  LSD 4 (såtid / ± mangan): 20,7 LSD 7 (såtid / ± mangan / sorter): 10,4 

LSD 2 (± mangan): 9,8  LSD 5 (såtid / sorter): 5,6 LSD 8 (gentagelser): 2,3 *** 
LSD 3 (sorter): 5,2 *** LSD 6 (± mangan / sorter): 5,5   
 

Tabel 27: Kvælstofoptag (kg/ha) i høstet kerne, 2004, Ytteborg 
 1.såtid uden 

mangan 

1.såtid med 

mangan 

2.såtid uden 

mangan 

2.såtid med 

mangan 

Gennemsnit 

      

Ludo 109,0 111,2 96,3 97,4 103,5 

Carola 118,7 120,5 100,2 94,6 108,5 

Vanessa 99,5 104,3 93,1 92,5 97,4 

Siberia 122,6 122,4 109,5 95,2 112,4 

Cleopatra 103,6 109,2 90,9 94,4 99,5 

73-IBONCH 107,9 103,6 96,4 93,9 100,4 

Ludo, ubejdset 109,3 106,4 95,9 94,4 101,5 

20-IBON 111,9 100,4 94,4 90,6 99,3 

45-IBON 103,0 99,2 86,5 82,2 92,8 

2-IBYT 106,1 103,1 92,3 86,8 97,1 

Gennemsnit 109,2 108,0 95,6 92,2  

Gennemsnit 108,6 93,9  
LSD 1(såtid):  8,8 * LSD 4 (såtid / ± mangan): 4,0 LSD 7 (såtid / ± mangan / sorter): 6,6 

LSD 2 (± mangan):  8,1 LSD 5 (såtid / sorter): 5,7 LSD 8 (gentagelser): 2,1 *** 

LSD 3 (sorter):  4,6 *** LSD 6 (± mangan / sorter): 7,4   
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Udbyttet i Albæk blev nogenlunde selvom det så meget ringe ud i det tidlige forår. Faktisk var der 

et rimeligt udbytte for nogle sorter. Nedgangen i udbytte for sen såning var ikke signifikant. Det 

skyldes den dårlige jord længst nede i forsøget. Det er højst tvivlsomt at der overhovedet ville have 

været en nedgang i udbyttet ved at så 1. november, hvilket er meget tankevækkende. Ligeledes har 

der for næsten alle sorter ikke været signifikant merudbytte for mangantildeling. Blandt de 

kommercielle sorter er der ikke meget forskel i udbyttet. Vanessa kan udelukkes, den var stærkt 

påvirket af oxidativt stress, og mangan afhjalp det ikke på noget tidspunkt. Cleopatra havde også 

lidt problemer i det tidlige forår, men kom stærk igen senere på sæsonen. Men sæsonen var 

taknemmelig for sorter der modner sent, da der var rigeligt med nedbør gennem sommeren. Det er 

der normalt ikke, så derfor vil det være en risikabel sort på lettere jordtyper. Ludo giver stadig et 

rimeligt udbytte men sorterne Carola og Siberia ser umiddelbart bedst ud for det lettere jordtyper. 

Jeg kan henvise til de sortsforsøg der udføres ved Børge Bang Nielsen, som også har alle andre 

kommercielle sorter der er på markedet. Det var heller ikke den primære målsætning med dette 

forsøg at lave sortsforsøg.  

 

Som det også ses af tabel 28 var der ingen signifikant vekselvirkning på sorter og såtid. I tabel 30 er 

der en nøjere gennemgang af netop det emne. 

 

Tabel 28: Udbytte (kg/ha), 2004, Albæk 
 1.såtid uden 

mangan 

1.såtid med 

mangan 

2.såtid uden 

mangan 

2.såtid med 

mangan 

Gennemsnit 

      

Ludo 5588 5917 5301 5169 5494 

Carola 5438 5685 5250 5487 5465 

Vanessa 5229 5186 4559 4483 4864 

Siberia 5485 5538 5061 5119 5300 

Cleopatra 5562 6061 5093 5210 5482 

73-IBONCH 4881 5105 4404 4666 4764 

Ludo, ubejdset 5584 5705 4974 5205 5367 

20-IBON 5300 5166 4589 4780 4959 

45-IBON 4731 4569 3921 4391 4403 

2-IBYT 5344 4729 4121 4437 4658 

Gennemsnit 5314 5366 4727 4895  

Gennemsnit 5340 4811  
LSD 1(såtid): 971 LSD 4 (såtid / ± mangan): 1214 LSD 7 (såtid / ± mangan / sorter): 505 

LSD 2 (± mangan): 363  LSD 5 (såtid / sorter): 322 LSD 8 (gentagelser): 160*** 
LSD 3 (sorter): 345 *** LSD 6 (± mangan / sorter): 369     
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Udbyttet på Ytteborg var højere end i Albæk, når det blev sået relativt rettidig. Den ”tidlige” såning 

var den 25 september, hvilket mange landmænd syntes er alt for sent. Det kan give lidt mere i 

udbytte at så omkring den 15 september, men tidligere såning har vist sig ikke at give øge udbyttet, 

tværtimod. Man skal sørge for at der er tilstrækkeligt med næring i jorden i forhold til plantetallet. 

Derfor kan det ved tidlig såning være en fordel at sænke plantetallet til f. eks 200 planter per m2. 

Der foregår for tiden en større forsøgsserie i landsforsøgsregi med dette som emne. Resultaterne 

bliver spændende at se.  

 

Det er ekstremt som udbyttet reduceres ved den sene såning på lerjorden, i tabel 30 er det uddybet 

yderligere. Af sorterne klarer Carola sig klart bedst med Siberia lige efter. På lerjorden kommer de 

6-radet sorter til deres ret. De 6-radet sorter kan give et enormt højt udbytte, i tidligere år har vi målt 

op til 95 hkg/ha i 6-radet sorter på Ytteborg. De ekstra rækker frø på akset giver altså en større 

fleksibilitet for byggen såfremt forholdene tillader et højt udbytte. De 2-radet sorter mangler denne 

mulighed for at kompensere til forholdene. Her forudbestemmes udbyttet ofte tidligt på sæsonen, 

man kan tale om et slags udbytteloft. Af de 2-radet sorter ser Ludo umiddelbart bedst ud, men der er 

andre sorts forsøg der afdækker det nærmere. Mangan tildelingen har givet det højeste udslag på 

lerjorden, hvilket er i stærk kontrast til hvor man tror der forekommer mest mangan mangel. 

Merudbyttet er ikke signifikant fordi der er sorter der har et negativt merudbytte, endda ved enkelte 

et ret stort negativt merudbytte. Mangan tildelingen kan altså skade nogle sorter, hvilket der ikke er 

undersøgt tilstrækkeligt. Det er en almen lærdom at alle sorter kan tåle mangan, men det er jeg 

kritisk overfor. Ikke kun baseret på disse forsøg men også på baggrund af talrige observationer. Det 

kunne dog tyde på at alle de kommercielle sorter kvitterer for mangan tildeling, så måske er det et 

forædlingsproblem. Det kan også være den pris der skal betales såfremt man ønsker et højt udbytte 

potentiale. Problemet foregår bare så tidligt på sæsonen, så hvis problematikken yderligere kan 

afdækkes og specificeres har jeg svært ved at se hvorfor løsningen af problemet skulle reducere 

udbyttepotentiale. 

 

 

Tabel 29: Udbytte (kg/ha), 2004, Ytteborg 
 1.såtid uden 

mangan 

1.såtid med 

mangan 

2.såtid uden 

mangan 

2.såtid med 

mangan 

Gennemsnit 

      

Ludo 6632 6878 5181 5352 6011 

Carola 7702 7819 5565 5308 6599 

Vanessa 5661 6061 4805 4588 5279 

Siberia 7210 7348 5661 4884 6276 

Cleopatra 6241 6714 4699 4879 5633 

73-IBONCH 5985 5929 4721 4626 5315 

Ludo, ubejdset 6549 6472 4937 4918 5719 

20-IBON 6229 5645 4696 4532 5276 

45-IBON 5862 5774 4247 3943 4957 

2-IBYT 5912 5847 4520 4101 5095 

Gennemsnit 6398 6449 4903 4713  

Gennemsnit 6424 4808  
LSD 1(såtid): 494 ** LSD 4 (såtid / ± mangan): 364 LSD 7 (såtid / ± mangan / sorter): 558 

LSD 2 (± mangan): 551  LSD 5 (såtid / sorter): 296 *** LSD 8 (gentagelser): 177 ** 
LSD 3 (sorter): 249 *** LSD 6 (± mangan / sorter): 395     
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I tabel 30 er merudbytterne for rettidig såning og mangan tildeling fremført. Forklaringen til 

tabellen passer med det der er skrevet lige før. 

 

Som det ses er den sort der giver mest i merudbytte for mangan tildeling Cleopatra, men også 

Vanessa giver pænt for tildeling af mangan på Ytteborg. Der er ingen tvivl om at 

efterårsudbringningen i Albæk forårsagede en svidning, og merudbyttet derved er forsvundet.  

 

Generelt kan det ikke understreges nok, hvor vigtigt det er at så rettidigt på lerjord. På sandjorden 

kan det udsættes med fordel. Jeg er sikker på at der ikke var tale om et fald i udbyttet, men at 

jordens beskaffenhed har reduceret udbyttet for anden såtid i Albæk. Det er en meget vigtig 

information for kartoffel avlere, der ofte er færdige med optagning af kartofler midt i oktober. Her 

vil det være muligt at så en vinterbyg afgrøde, som passer bedre høstmæssigt end hvede der 

afmodner når kartoffel optagningen går i gang. Desuden er udbyttet for vinterbyg højere end hvede 

på de lettere jordtyper. Der mangles forsøg hvor arterne sammenlignes og ikke slås sammen i en 

serie på 6 forsøg. 

 

 

Tabel 30: Merudbytter for rettidig såning og mangantildeling (kg/ha) 
 Merudbytte for 

rettidig såning, 

Albæk 

Merudbytte for 

rettidig såning, 

Ytteborg 

Merudbytte for 

mangantildeling, 

Albæk 

Merudbytte for 

mangantildeling, 

Ytteborg 

 Kg/ha Kg/ha Kg/ha Kg/ha 

     

Ludo 518 1488 329 246 

Carola 193 2324 247 117 

Vanessa 687 1165 -43 400 

Siberia 421 2006 53 138 

Cleopatra 660 1688 499 473 

73-IBONCH 458 1283 224 -56 

Ludo, ubejdset 554 1584 121 -77 

20-IBON 548 1323 -134 -584 

45-IBON 494 1723 -162 -88 

2-IBYT 758 1570 -615 -65 
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Forsøg 2: 

 

Der er opnået meget interessante udbyttedata for de forskellige sorter når de bliver behandlet med 

glyphosat. Det ses af figur 2 at nogle sorter tåler glyphosat meget bedre end andre. Særlig 

interessant er det når tallene sammenholdes med udbyttedata fra forsøgene med mangan og såtider. 

Det er nøjagtig de samme sorter der udviser stor resistens for oxidativt stress som tåler endog høje 

doseringer af glyphosat. Visuelt var det meget interessant at se at sorten Siberia tålte meget 

glyphosat, tabel 17. Ellers ser det ud til at der ikke er meget sammenhæng mellem den visuelle 

bedømmelse og udbyttedata. Dette forsøg gentages i 2005 med flere gentagelser og flere målinger. 

 

Tabel 30: Visuelle bedømmelser* af skade på vinterbyg sorter, Ytteborg 2004 
 0,0 l/ha 0,05 l/ha 0,10 l/ha 0,20 l/ha  

 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

1 0 0 0 0 15 40 40 60 30 60 60 70 50 80 90 90 

2 0 0 0 0 20 30 30 50 20 30 40 55 30 60 70 85 

3 0 0 0 0 5 20 20 40 40 30 40 50 30 60 70 80 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 15 10 15 

5 0 0 0 0 15 40 50 50 30 60 60 80 45 80 90 95 

6 0 0 0 0 25 50 65 55 45 60 70 70 45 70 80 95 

7 0 0 0 0 10 30 30 40 30 50 70 65 50 70 90 95 

8 0 0 0 0 15 30 30 50 20 40 40 60 20 60 60 90 

9 0 0 0 0 10 15 20 30 25 40 50 60 40 60 60 90 

10 0 0 0 0 15 20 30 40 25 50 60 70 25 50 50 80 

* Visuel bedømmelse, hvor 0 % = ingen skade og 100 % = total nedvisning 

 

Figur 2: Forholdstal for udbytte ved Ytteborg 2004. 
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Konklusioner: 
 

 

o Sen såning kan med fordel lade sig gøre på sandjord men skal ikke praktiseres på lerjord. 

 

o Såfremt man gerne vil så tidligt bør der vælges sorter med langsom efterårs vækst. Man kan 

også reducere plantetallet for at rationalisere med næringen i jorden så den afstemmes med 

den næring der skal optages for ikke at ende i en mangel situation. 

 

o Mangan tildeling giver kun mindre merudbytter, ved nogle sorter et negativt merudbytte. 

Der var ved en tildeling tale om svidning, som bør undersøges nærmere, da alle forskrifter 

blev overholdt. 

 

o Glyphosat i lave doser lader til at kunne identificere de sorter der kan modstå oxidativt 

stress. En billig og omkostnings effektiv løsning til forædlere og andre interesseret. Nye 

forsøg skal verificere det yderligere. 

 

o Oxidativt stress er formodentlig hovedårsagen til den megen udvintring der ses rundt i 

landet. Sammenhængen mellem mængden af oplagsnæring i planten og forbruget heraf 

forventes at have stor betydning. 

 

o 6-radet sorter lader til at være fremtiden for vinterbyg. På sandjorden var der i vores forsøg 

lille forskel mellem 6-radet og 2-radet sorter, men 6-radet sorter er uden tvivl mere robuste 

og har et højere udbytte potentiale. Sorterne giver lidt mindre kerner, men det afregnes der 

ikke for, og forskellen er meget lille med nye forbedret sorter. 

 

o Vinterbyg kan give meget høje udbytter, fuldt ud på højde med hvede. Dyrkningen skal 

tilpasses jordtype og vejrforhold, men så er 10 ton/ha ikke umuligt. Kvælstof behovet er 

lavere, pesticid forbruget mindre, nemmere høst, og mindre problemer med toxiner i kornet. 

Dækningsbidraget bliver derfor markant bedre end for hvede, og det er økonomi i 

planteavlen der skal fokus på. 

 

o Det genetiske spektrum er bredere for byg end hvede, altså der er flere ”farver” at male med. 

Derfor ser fremtiden lys ud for dyrkning af byg og sort ud for dyrkning af hvede. 

 

 


