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2) Kontrol med fremavlen: Der skal
foreligge oplysninger om dyrkningsforholdene, herunder især forekomst
af anden sort af samme art på ejendommen, forfrugt, tidligere forekomst
af flyvehavre og for rug afstand til
nærmestliggende rugmarker. Endvidere foretages bedØmmelse af afgrØden, hvor der især lægges vægt på forekomst af afvigende typer af samme
art (fremmed sort), indblanding af
anden kornart, forekomst af flyve-

havre og andet ukrudt, som vanskeligt
lader sig frarense samt forekomst af
nØgen brand hos byg. Markinspektionen foretages af StatsfrØkontrollen
eller en af denne autoriseret kontrollØr.
3) Analysegarantier: Disse omfatter
renhed, spireevne, indblanding
af
fremmed art og sort samt ukrudt. For
kontrolleret sædekorn, som er beregnet som udsæd til almindelig kornproduktion, er garantierne således:

Renhed
99,9 pct.
Spireevne: byg og vinterhvede
95,0 »
havre
94,0 »
vinterrug
91,0 »
vårhvede og vårrug
88,0 »
Fremmed komart i 1 kg:
I byg eller havre hØjst 3 kærner af henholdsvis havre eller byg + 3 kærner af hvede
og/eller rug, dog hØjst 5 kærner i alt.
I såvel vinter- som vårformer af hvede eller rug hØjst 3 kærner af henholdsvis rug
eller hvede + 3 kærner af byg og/eller havre, dog højst 5 kærner i alt.
Fremmed sort
Ukrudt:

O

hØjst 0,50 pct.

flyvehavrefrø og hØjst 2 andre ukrudtfrø pr. kg, hvoraf hØjst

For originalsæd og stamsæd, der
benyttes ved fremavl af henholdsvis
stamsæd og kontrolleret sædekorn, er
garantikravene strengere m.h.t. indblanding af fremmed art og sort samt
ukrudt. Desuden er der fastsat græn-

1

kvikfrØ.

ser for forekomst af nØgen brand.
Såfremt analyseresultaterne for et
parti sædekorn ikke opfylder garantien med gældende latitude, er firmaet
erstatningspligtig i henhold til Statsfrøkontrollens erstatningsregler .

Kornets dyrkning

Vintersæd
'\f vintersæd dyrkes her i landet kun
vinterformer af rug og hvede.
Dyrkning af vintersæd byder flere
fordele: dyrkes en del af kornarealet
Illed vintersæd, fordeles arbejde og
risiko. Vintersæd tåler bedre sommer'vIrke end vårsæd. I vintersæd fryser
ell række generende ukrudtsarter væk,
';;isom gul okseØje, flyvehavre m.fl.
Om man bØr dyrke rug eller hvede
,'r afhængigt af mange forhold. Hve,kil har den højeste produktionsevne,
.Id stiveste strå og dens kærne er den
IIIL'st værdifulde. Den opnår derfor
';(llll regel en noget hØjere salgspris.
II veden stiller imidlertid også de stØr';lc fordringer til vækstvilkårene. Den
.-r mere fØlsom over for vinterkulde,
"J',
den skades lettere af sygdomme,
I';;n fodsyge.
Rugen er mere hårdfØr. Den overvllltrer i reglen sikkert, omend den
L" II skades stærkt af snelæg. Den
1,Iarer sig bedre end hveden, selvom
v;d,stvilkårene bliver mindre gunstige,
"I: den angribes mindre af sygdomme
Illed jordsmitte.
Rugens større dyrkningssikkerhed
n dog mest fremtrædende på lettere
I' .rd. I landets bedste kornegne er
,hallcell for større hØstudbytte af
!tvede stadig så stor, at den overvej,'Ilde part af landmændene foretræk1..•. at dyrke hvede.
1'

Vinterbyg har tidligere været dyrket, og i de senere år har man på ny
forsØgt at dyrke den. På grund af dens
tidlige udvikling i foråret har den dog
tilbØjelighed til at overfØre angreb af
rust og meldug til vårsæd på et så tidligt udviklingstrin for vårsæden, at
skaderne kan blive betydelige.
Fra 1968 er der derfor gennemfØrt
et forelØbigt 5-årigt forbud mod dyrkning af vinterbyg her i landet.
Rug
Rugens blomsterstand er et aks. Rugen
har vindbestØvning. Ved dyrkning af
forskellige rugsorter side om side er
der derfor risiko for betydelig krydsbefrugtning. Naboer bØr derfor dyrke
samme sort.
Vejret i blomstringstiden Øver stor
indflydelse på kærnesætningen. Nattefrost eller megen nedbØr, når rugen
drær, giver dårlig kærnesætning.
Sorter

I slutningen af forrige århundrede indførtes Provstirug, Campinerug, Petkusrug oJ!. De aflØste den gamle landsort
»Gl. dansk ruge og »Brattingsborgruge.
Igennem årene er der stadig fremkommet nyt forædlingsmateriale fra
Petkus, og Petkus II dyrkes i dag på
ca. % af Danmarks rugareal.
23

Jordbehandling

Rugen bØr sås i en ren og bekvem
jord. Efter korn eller frØafgrØder harves jorden op med stubkultivator og
tromles. Stubben bliver da revet op
og spildfrØ bringes til at spire. Umiddelbart forud for såning dybplØjes jorden. Det er vigtigt, at jorden ikke
plØjes for våd, da det giver et ubekvemt såbed. Af hensyn til faren for
fod syge bØr man altid tilse, at stubben
plØjes godt ned i furebunden. Efter
såningen bØr der ikke tromles. Jorden
må gerne ligge ujævn hen, så den lettere samler sne til beskyttelse mod
vinterkulden.
Sædskifte
Sorten er hØjstydende i statens forVårsæd er den almindeligste forfrugt
søg, således som det fremgår af oversigten over forsØgsresultater bag i for rug. Tidlige og middeltidlige kartofler, l-års klØvergræs, ærter, lupiner
bogen.
Svalåj Kongsrug Il har det korteste
samt staldfoderafgrØder er dog især på
sandjord de bedste forfrugter for den.
og stiveste strå. Den foretrækkes der·
I.t·rjordpå ,'';,ndjord
Når der vises omhu med nedplØjfor stadig af mange landmænd
de
bedre rugjorder, og hvor rug skal tjene
ning at' stubben, kan rug dyrkes efter
rug uden stØrre fare for angreb af sygsom udlæg for frØafgrØder.
domme med jordsmitte. På let· jord
Jordbund
benyttes rug ret almindeligt som dæksæd for græsudlæg. Ved frØavl af græsSandjord og let lermuld er den naturlige jordbund for rugen. På mager, tør
ser, der skal gennemgå to vinterperiosandjord er den en af de sikreste afder for at bære frØ, kan rugen også
grØder. Også på mild lermuld er den
benyttes som udlægsafgrØde.
velegnet. På lavmose og kærjord hører
GØdskning
rugen ikke hjemme. Havre eller vårhvede vil være at foretrække på disse Rugen betragtes ganske vist som en
jorder.
nØjsom plante, men Ønsker man at
avle store afgrØder, må man dog give
Rugen tåler ikke vandfyldt jord.
Den er meget hårdfØr over for vinden en rigelig tilfØrsel af plantenæring.
terkulde, kun hvor der er stillestående
Ajle, der udbringes i februar eller
nlarts i vekslende tø og frost, kan vise
vand i jordoverfladen, overvintrer den
ikke.
god virkning til rug; men der bØr vises
forsigtighed ve~ udbringningen,
så
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man undgår svidevirkning på kornet.
Rug betaler godt for tilfØrsel af fosfor- og kvælstofgØdning, medens den
i forsØg giver ringe udslag for kaliumtilfØrsel. De gØdningsmængder, der tilpr. ha:

kg plantenæring

fØres, må afpasses efter jordens gØdningstilstand, forfrugt m.m. Hvor rugen fØlger efter andet korn, vil nedenstående gØdningsmængder antagelig
være passende:
Fosfor

Kalium

Kyælstof

20-30

60-80

70-90

Eksempler på tilførsel af handelsgØdning
1. 300 kg PK-gødning 0-8-20 + 300 kg Kas
2. 500 kg NPK-gØdning 16-5-12
PK-gØdning kan på bedre jorder udhringes om efteråret, men på lette jorder bØr forårsudbringningen foretrækkes. KvælstofgØdningen bØr navnlig
ved anvendelse af store mængder på
let jord deles og udbringes ad to
gange. Er rugen forsynet med tilstrækkelig næring allerede fra det tidlige forår, bliver de ansatte aks længere og buskningen bedre.

Såtid

I

almindelighed bør rugen sås så tidligt, at den er i stand til at opnå en
passende udvikling inden vinteren indtræder. Herved bliver overvintringen
sikrest, og udviklingen det fØlgende
forår bliver hurtigere og kraftigere.
Ved statens forsØgsstationer gennemfØrtes i årene 1958-61 forsØg med
forskellige såtider for rug:

41,0
.26,7
......

20.no'-,
okt.
okt.
20.
sept.
1.. sept.
hk:~ kærne/ha
.10.
.1.Sået:
.sept.
...
24.9
27,0
26,7
41,5
40,2
39,5
27,5
35,4
26,8

På lerjord er der en tydelig ned",alIg i hØstudbyttet, når rugen sås
dier 1. oktober. På sandjord indtræ.1<'1' denne tilbagegang fØrst efter mid1"11 af oktober. Det er dog fØrst og
Ire III mest efterårets vejrlig, der be..ll'lllmer det rette såtidspunkt. almin.1,,1 ighed bør man tilstræbe såning i
:;idste halvdel af september.

I

kg udsæd pr. ha:
\110

400 kg kalksalpeter pr. ha

'dlO

(,00

»

»

»».

. . . . . ..

IiorsØgene viser, at udsæden af rug
varieres inden for ret vide græn..•.,. Ilden at kærneudbyttet ændres væ1.;111

Såmængde

Ved statens forsØgsstationer har man
udført forsØg med varierende såmængder af rug. Udsædsmængderne
blev prøvet ved stigende N-tilfØrsel.
Resultatet var i hkg kærne pr. ha:

100

140

180

220

260

25,9
29,4

28,2
31,3

28,7
32,1

29,0
32,1

28,5
31,7

sentligt. En udsædsmængde på 180220 kg har givet det største kærneudbytte. ForØges udsædsmængden her25

udover, mindskes kærneudbyttet og
halmmængden øges, samtidig med at
kærnevægten nedsættes. Når værdien
af merudsæden tages i betragtning, vil
der i almindelighed ikke være nogen
fordel ved at anvende større såmængde end 180 kg/ha.
Overvintring

Kun i meget hårde vintre er rugen
udsat for frostskade. Snelæg kan derimod hyppigt bevirke pletvis skade i
rugmarken. Hvor sneen har ligget i
driver, kan rugen angribes af sneskimmel, især hvor afgrØden har været
kraftig fra efteråret af. LØsning af
sneen, hvorved udluftningen bliver
større, kan forhindre, at rugen dræbes.
Er plantebestanden tynd og svag om
foråret, bØr der gØdes tidligt og kraftigt med kvælstofgØdning. Tidligt udbragt fremmer kvælstoffet buskningen
og bevirker herved tættere bestand.
Fremvækst

Rugen er tidlig i vækst om foråret.
Den skrider allerede sidst i maj og
blomstrer midt i juni. Nattefrost og
dårligt vejr i blomstringstiden kan
skade kærnesætningen. Varmt og tørt
vejr i bestØvningstiden sikrer den bedste kærnesætning.
Ukmdt

De almindeligst forekommende
ukrudtsplanter i rugen er overvintrende enårigt ukrudt som kornblomst,
agergåseurt og lugtlØs kamille.
EfterårssprØjtning med DNDe eller
forårssprØjtning med hormonmidler
kan uskadeliggØre eller hæmme ukrudtet betydeligt.
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Mechlorprop
ioxynil kan anvendes hvor bestanden af ærenpris,
fuglegræs, kamille m.m. er betydelig.
Sygdomme

Rugen angribes af en række svampesygdomme. Stængelbrand, der bevirker, at akset bliver goldt og ikke skrider igennem. Den bekæmpes ved behandling af såsæden med kviksØlvmidler. Herved modvirkes også angreb af spiringsfusariose, der kan
skade rugens fremspiring.
Endvidere kan rugen skades af sneskimmel, meldrØjer og sortrust. MeldrØjer forebygges ved anvendelse af
ren udsæd og sortrust ved fjernelse af
berberisbuske fra omegnen.
Skadedyr

Rugen generes ikke af mange skadedyr. Smælderlarver kan dog ved deres
gnav på rØdderne tynde ud i bestanden, og ved skovkanter kan der forekomme ret kraftige angreb af snegle.
Disse bekæmpes ved sprøjtning med
Parathion.
Høst

Rugen bØr være godt moden inden den
høstes. Da den ikke er spildsom, er der
ingen fare for spild selv i ret kraftige
storme. Bliver vejret i hØstperioden
imidlertid vedvarende fugtigt, kan rugen hurtigt begynde at spire. Værst er
spiringen, dersom kornet er gået i leje,
men selv opretstående aks kan da spire. Man bØr under sådanne vejrforhol~ overveje, om ikke det er bedre
at betale omkostningerne ved kunsttørring, fremfor at risikere betydelig
skade ved spiring.

Udbytte

Da rugen dyrkes under meget varierende jordbundsforhold, varierer hØstudbyttet stærkt.
Landets gennemsnitlige hØstudbytte
har i årene 1960-68 varieret fra 3037 hkg kærne/ha. På gode rugjorder
kan dog opnås hØstudbytter på 50-55
hkg kærne!ha.
Vårrug

På let sandjord i Jylland. hvor rugen
cr en af de sikreste kornafgrØder, dyrkes foruden vinterrugen også en del
vårrug. dels i renbestand og dels i blanding med havre. Petkus vårrug er den
hedst egnede sort.
ForsØg ved statens forsØgsstationer
JIled blandinger af vårrug og byg eller
vitn'ug og havre viste, at man nok kunIIC opnå noget stØrre halmudbytte og
IIllgCt stØrre strålængde af afgrØden
\ .•• <1
at dyrke denne blandsæd, men
b'l'lIelldbyttet var lavere end ved dyrkIIilIg af byg eller havre i renbestand.
V;'IITugen har derfor kun berettigelse
pil. meget lette jorder, hvor nØjsomhed
lIg strålængde spiller en rolle.
Ved dyrkning af vårrug i blanding
JIlcd byg, vil et passende forhold være
25 pcL vårrug og 75 pct. byg. På de
Ial'vcligste jorder forØges indholdet af
vi'trrllg, og byg erstattes af havre, og
der slis da Leks. 50 pet. vårrug
'iO pd. havre.

Hvedens blomsterstand er et aks.
Ved hvert led sidder 3-6 småaks indeholdende 3-5 kærner, der omsluttes
lØst af avnerne. Hveden har selvbestØvning, og krydsbefrugtning finder
derfor sjældent sted.
Sorter

Indtil slutningen af forrige århundrede
dyrkedes her i landet en gammel brunkærnet landsort. Den var nøjsom og
vinterfast, men ydede kun lidt og var
meget modtagelig for stinkbrand.
I 1874 indfØrtes Squareheadhvede
fra England. Den var mere yderig end
den gamle landsort og fortrængte hurtigt denne. Den havde imidlertid ringe
modstandsevne over for hård frost og
blev derfor efter de hårde vintre 1900
-01 erstattet af Tystofte Småhvede
og Tystofte Standhvede. Disse sorter
vandt betydelig udbredelse, men er
dog nu forlængst erstattet af andre
og nyere.
Hvededyrkningen her i landet har
i de senere år været præget af de

+

livede
II veJe er vor mest udbredte kornsort.

I

store dele af verden er den den vigtigste brØdkornsplante. Den er en af
vore ældste kulturplanter, og har været
kendt og anvendt fra oldtiden.
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svenske sorter: Eroica, Banco og sidst
Starke. Det er sorter, som er meget
hårdfØre over for vinterkulde.
landets sydlige egne har man dog
dyrket den franske sort Capelle Desprez. Den havde en betydelig hØjere
ydeevne og et stivere strå, men var
ikke særlig vinterfast.
de sidste år er der fremkommet
nye sorter fra Holland og Tyskland,
der ligesom CapeIle er i besiddelse af
stØrre ydeevne og stivere strå, men
også synes at forene dette med stØrre
vinterfasthed. Det er sorterne Cato og
Kranich. VedrØrende afprØvningerne
af disse sorter, se oversigten bag i
bogen.

vandlidende arealer vil hveden ikke
alene trives dårligt, men den vil også
være stærkt udsat for bortfrysning.

Jordbund

Jordbehandling

Svære lerjorder og gode sand- og lermuldede jorder i god gØdningskraft er
bedst egnede for hvededyrkning. Jordens reaktion bØr ligge ret hØjt, og god
afvanding er af stor betydning. På

Såbedet bØr være vel tilberedt. Hveden får den bedste start, når jorden
er bekvem og falder godt til om kærnerne. Forud for såningen bØr gennemføres en grundig og dyb plØjning.

I

I

Sædskifte

Hveden kan især angribes af fodsyge
og havreåI. Det vil derfor være at foretrække, dersom hveden kan sås efter
tidligt hØstede frØafgrØder som hvidklØver, raps, ærter, græsfrØ o.a. sukkerroeegne bliver tidligt optagne sukkerroer ofte benyttet som forfrugt.
NødvendiggØr markplanen, at hvede
må dyrkes efter andet korn, vil det
være af stor betydning, at stubben
efter den forudgående kornafgrØde afbrændes eller nedplØjes omhyggeligt.

I

.Jorden bØr ligge sort 2-3 uger fØr
vintersædens såning. Derved modvirker man angreb af fritfluer. FØlger
hveden efter andet korn, bØr stubmarken hurtigst mulig efter kornets hØst
harves op med stub kultivator og behandles gentagne gange, indtil plØjningen umiddelbart forud for såningen
kan finde sted.
Såbedet må gerne efterlades ujævnt.
Knolde og lignende ujævnheder kan
modvirke skorpedannelse, give lidt læ
ror hvedeplanterne og samle et beskyttende snelag mod vinterkulden.

pr. ha:

kg plantenæring

Gødskning

Hveden har et betydeligt næringsforbrug, og den må derfor gØdes kraftigt,
dersom man ønsker at opnå en stor
afgrØde. GØdskningen bØr især være
rigelig, hvor hveden kommer efter andet korn.
De gØdningsmængder, hveden tilfØres, må afpasses efter jordens gØdningstilstand, forfrugt m.m. Hvor hveden har gode muligheder og følger
efter andet korn, vil nedenstående
gØdningsmængder antagelig være passende:

Kvælstof

Fosfor

Knliunl

100-120

30-40

80-120

l':ksempler på

tilførsel af handelsgØdning
600-800 kg PK-gødning 0-5-13 + 100-200 kg fl.a. el. 400-500 kg Kas
eller 700-900 kg NPK-gØdning 16-5-12

Da rigelig kalitilfØrsel synes at medvirke til stØrre sukkerdannelse i hvedeplanterne og dermed at forbedre over-

vintringen, bØr PK-gØdning udbringes
om efteråret.
Hvor hveden står svagt om foråret,
bØr den gØdes tidligt. Hvor jorden er
i dårlig gØdningskraft, bØr N-gØdningen ligeledes bringes tidligt ud. Hvis
N-tilskuddet gives i fI. ammoniak eller
anden ammoniakgØdning, bØr den udbringes fØrste gang, jorden er tjenlig.
Hvor hveden står kraftigt fra foråret af, og jorden er i god gØdningskraft, kan man vente med at udbringe
hele N-tilskuddet til hveden har busket
sig. Herved modvirkes en for stærk
udvikling af strået.
Såtid

Fra sOl'!sforsØg med hvede. Til venstre er en blØdstrået sort gået i leje som fØlge af fodsygeangreb.

Vinterhvede (såsæd af Kranich) tilfØrt 300 kg
n. amm. pr. ha og sprøjtet med Cycocel. Ved
opmåling var strået 30 cm kortere og O, l cm
tykkere ved grunden end ubehandlet hvede.

Ved statens forsØgsstationer gennemfØrtes i årene 1957-60 såtidsforsØg
med hvede. Resultatet var fØlgende:
29

hØjere proteinindhold, end dansk vinterhvede normalt opnår, har i de senere år bevirket en stærkt forØget interesse for dyrkning af vårhvede.
hkg pr. ha

Byg
Vårhvede

*

Eksempler på forskellige hvedesorters bageevne.

idet der i et uspiret parti kun findes
meget lidt af stivelsesnedbrydende
enzym. Blandingen med vand forbliver derfor tyk, og faldtallet bliver hØjt.
Er partiet derimod spiret, vil sukkerindholdet være hØjt, og en sådan blanding er tyndtflydende og vil give et
lavt faldtal.
Dansk vinterhvede har forholdsvis
ringe bageevne. Dansk vårhvede har
betydelig bedre bageevne, men er dog
ikke på hØjde med bageevnen hos
hvede fra lande med varmere klima.
Hvedemelets bagekvalitet kan forbedres ved forædling af hveden, ved
rigelig og kontinuerlig kvælstoftilfØrsel
og ved fortrinsvis at henlægge hvededyrkning til humus- og kvælstofrige
arealer.

forholdene. Gennemsnitsudbyttet varierer imellem 35-45 hkg kærne pr. ha.
Under gunstige forhold kan opnås
hØstudbytter på 70-80 hkg kærne
pr. ha.
Vårhvede

Kornlovens sikring af anvendelse af
dansk hvede til brØdfremstilling og
bagernes behov for en hvede med et

O

=

.
.

Fht.

kærne
kærne

100
91

halm

45,9
41,7

44,4
54,9

helt stående, 10

=

helt

32

Vårhvede i skridning (Kolibri).

dato
LejeYIodningstilb.·)
2,4
5,5
15/8
2/8

i leje

Vårhvede har således givet 9 pet.
mindre end byg i gennemsnit af samtlige forsØg; men på marsk ved HØjer
gav vårhvede samme udbytte som byg.
På kraftig lavbundsjord vil vårhveden ikke alene klare sig godt i forhold
til byg, men dens stive strå bliver også
af stØrre betydning.
Tidligere var svenske vårhvedesorter ret fremtrædende i dyrkningen,
men i de senere år er der fra Tyskland
og Holland fremkommet sorter af vårhvede med meget hØj ydeevne som
Heine Koga II, MOH Capa, Heine
Kolibri m.fI. Dyrkningen af disse sor-

Udbytte

På grund af hvedens fØlsomhed over
for vinterkulde og frost i optØningsperioden
svinger hØstudbyttet ret
stærkt fra år til år efter overvintrings-

Statens forsØgsstationer gennemfØrte i årene 1956-61 sammenlignende
forsØg med vårhvede og byg med fØlgende resultat:

Stakket mexikansk vårhvede (Tobari). HØjt proteinindhold.

ter er derfor i stærk tiltagen. (Se forsøgsoversigten bag i bogen).

Vårsæd
Byg og havre er vore almindeligste
vårsædsformer. Byg udvikler sig bedst
på kalkrig lerjord i varme somre. Havren tåler bedre lidt fugtig jord og lavere jordbundsreaktion.
Den klarer
sig også bedre end byggen i kølige
somre.
Når der tages hensyn til havrekærnens lavere foderværdi, giver byg i
normale år det største udbytte på både
lerjord og sandjord.
På frugtbar lavbundsjord dyrkes i
dag ret betydelige arealer med vårhvede. På grund af dens stivere strå
går vårhveden ikke så let i leje på disse
arealer, og med den nuværende brødkornsordning vil den give det bedste
Økonomiske resultat, selvom kærneudbyttet skulle blive noget lavere.
Byg
Blomsterstanden hos byg er et aks, og
bestØvningen sker ved selvbefrugtning.
Kærnesætningen er således altid god.
Byg er en af vore mest formrige kornarter. Man skelner mellem 2 hoved-
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1000

sort Proctor har også opnået en betydelig udbredelse her i landet.
de senere år er de mest bemær-

ha
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kelsesværdige forædlingsresultater inden for bygdyrkningen dog opnået
IlIcd sorter; der er helt eller delvis
resistente over for meldug og rust.
I\bed har igen gjort sig stærkt gæl•knde med sorterne Deba, Bomi og
I,ola.
Sydfra har sorterne Minerva og
I'II/ir
vundet indpas. (Se iØvrigt forsylgsoversigten bag i bogen).
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Dyrkningen af vårsæd, Bemærk de senere års store fremgang for byg,

former: 6-rd. byg og 2-rd. byg. Disse
kan igen deles i nØgen og avneklædt
byg, og inden for den avneklædte byg
inddeler vi i oprette og nikkende former, eftersom akset bliver ved at være
oprejst eller bØjer ned fØr modningen.
Endvidere inddeler vi i gaffelbyg og
stakket byg og efter en hel række forskelligheder med hensyn til stakkens
bygning, bugstilk og siderygnervernes
tandbesætning m.m.
NØgen 6-rd. byg er sandsynligvis
den ældste bygform, der har været
middelalderen
dyrket her i landet.
blev den avneklædte byg dominerende
og i begyndelsen af det 19. århundrede
begyndte 2-rd. byg at vinde indpas, og
den dominerer nu helt bygdyrkningen
i Danmark. Som vinterbyg har der dog
i de senere år været dyrket en del
6-rd. byg her i landet.

I
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Sorter af 2·rd. byg

Af tidligere dyrkede sorter, der har
haft betydelig udbredelse, kan nævnes
landsorten Gl. dansk byg, Chevalierbyg og Prentice-byg fra England,
SvalØf Guldbyg fra Sverige og Binder,
Opal, Kenia og Maja, alle frembragt
af dr. Vestergaard på Abed forsØgsstation på Lolland.
Disse sorter fik en meget stor betydning for dansk bygdyrkning.
årene
fØr den sidste verdenskrig dækkede de
næsten hele landets bygareal og siden
har de Øvet stærk indflydelse på det
videre forædlingsarbejde
inden for
byg.
50'erne dominerede svenske bygsoiter dyrkningen her i landet. Vi
dyrker stadigvæk betydelige arealer
med sorter som Sv. Bonus, W. Ingrid
og Sv. Pallas. Den engelske maltbyg-

I

I

I~Ilsund, kalkrig, lermuldet jord giver
•k bedste betingelser for et godt udhytte af byg. Byg er den af vore korn;lrtcr, der stiller de stØrste fordringer
Iil jordens reaktion. På dårligt afvandd og kalkfattig jord samt på den tarvl'ligste sandjord bliver udbyttet kun
l ill!:c. Byg kan derimod ved rettidig
,,;'illing give udmærkede afgrØder på
',111Idkær- eller mosejord.
S,,',lsldfte

I~llcr er en god forfrugt for byg. Også
t iir,s klØvergræs, raps, klØverfrØ o.
Il'~ll. Cl' fortrinlige forfrugter for byg.
Ilyrkes byg efter andet korn, må der
nhks stærkere, og dyrker man byg

I,l', I'lantcnæring

pr. ha ....

" ... '"

efter hvede eller byg, vil der være
risiko for angreb af fodsyge. Man bØr
derfor vise særlig agtpågivenhed over
for stubbehandling efter den forudgående afgrØde. Byg har en ringe evne
til at drage næring af gammel grØnsvær. 2-årigt eller ældre græsleje eller
flerårige frØmarker er derfor ikke gode
forfrugter for byg .
Jordbehandling

Såbedet til byg bØr være så fint og velsmuldrende som muligt. Byg trives
bedst i en porØs jord. Det er derfor
som oftest efter en velpasset roe- eller
bælgplanteafgrØde, hvor jorden kan
blive særdeles bekvem, man avler det
stØrste udbytte - vel at mærke, dersom
roernarken ikke har været sammenkØrt
om efteråret, for da kan det være svært
at opnå tilfredsstillende såbed.
GØdskning

Byg har en kort vækstperiode. Den
nØdvendige næringsmængde må derfor
være til stede i letoplØselig form i jorden, så snart forårsvarmen og væksten
sætter ind.
Hvor byg fØlger efter andet korn,
og jorden er i nogenlunde god gØdningskraft, vil nedenstående tilfØrsel af
plantenæring antagelig være passende:
Kvælstof

Fosfor

Kalium

60-90

15-25

40-80

I J, ,;t"llp!cr på gØdningstilfØrsel
a. 400-500 kg 0-5-13
100-125 kg fl. amm. el. 300-350 kg Kas
h. 400-600 kg NPK-gØdning 16-5-12

+

1'K.-gØdning og ammoniakholdige
l'.\\dllinger bØr udbringes fØr kornets
""1111,:,
FØlger byg efter rodfrugtaf-

~.j

"

grØde, bØr dens eftervirkning vurderes
og ovennævnte mængder reduceres
forhold hertil. FØlger byg efter bælg-

i
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Ved beskad igelse er byggens
kimende blevet mere eller
mindre blottet eller Ødelagt,
hvorved såvel rodspiren som
bladspiren har udviklet sig
på unormal måde. Sådan
byg er uegnet som maltbyg
og såsæd.

Efter inderavnens farve skelnes mellem hvide, gule, grå og sorte havreformer. De gule og hvide former giver
den bedste kærnekvalitet, og det er
overvejende disse, der i dag dyrkes.
Grå og sort havre har en skalprocent
på 30-33 pct. De er mindre yderige,
men ret hårdfØre. Grå havre angribes
f.eks. ikke så stærkt af fritfluer.
Sorter

Urenheder: Max. 0,5 pct.
Uegnede kærner: (markspirede,
flækkede og skalbeskadigede) max.
6 pct.
Derudover fremhæves det, at stærktkØrnede kærner er uØnskede. Der Ønskes en stor procentdel af ensartede
kærner, en strågul ensartet farve, ren
komlugt, og der må ikke kunne konstateres unormale angreb af mikroorganismer maltbygpartierne.
Ved dyrkning af maltbyg, er det af
betydning, at dyrkningen finder sted
på en ikke for kvælstofrig jordbund af
ensartet kvalitet. Der bØr gØdes moderat med kvælstofgØdning. KvælstofgØdningen bØr udbringes tidligt. Der
bØr vælges sorter, der er særligt egnet
til maltbyg. Endvidere er det af betydning, at byggen får lov til at blive godt
moden, fØr den hØstes, og at tærskningen gennemfØres så lempeligt, at der
ingen spirer knækker. Efter hØsten i
1968 fik kornfirmaerne mange stærkt
beskadigede partier på grund af for
stærk kØrning under tærskningen.
Eftergroede bygmarker, hvor der
forekommer mange grØnne kærner,
giver god grobund for udvikling af
aspergillussvampe og lign., der kan

i
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bevirke, at bryggerierne kasserer bygpartiet. Man gØr derfor klogt i ikke
at medtage sådanne arealer ved tærskning af maltbyg.
Udbytte

Udbyttet af byg varierer stærkt. Det
gns. hØstudbytte her i landet varierer
fra 35-40 hkg/ha. Under gunstige forhold hØstes udbytter helt op til 65-75
hkg/ha.

Havre
Havre er et top græs med en åben top
med 2 a 3 blomster
hvert småaks.
Den er selvbestØver og faren for
kryds befrugtning er ringe.
Havrekærnen er ligesom bygkærnen
omgivet af inderavnerne, men de er
her langt tykkere. Skalprocenten bliver derfor hØj. I hvide og gule former
varierer den fra 25 til 29 pct. Der skal
derfor ca. 1,2 kg havre til l f.e.
Inderavnen er ikke sammenvokset
med kærnen, således som hos byg.
Havre kan derfor undertiden afskalles
under tærsl:~ingen.
Afskallede korn har ringe spireevne
og er så godt sOIll værdilØse til udsæd.

i

De sorter, der gennem årene har haft
stØrst udbredelse i havre dyrkningen
her i landet, er frembragt af svenske
og danske planteforædlere. FØr krigen
havde den svenske sort Sv. Ørnhavre
en betydelig udbredelse. I årene efter
krigen er det især Sv. Stålhavre, der
har været dyrket. På lavbundsjord har
Abedsorterne Palu og Max haft en del
udbredelse. I de senere år har den
tyske sort Condor og den hollandske
sort Astor dog både i ydeevne og stråstivhed vist sig at være Stålhavre overlegen.
Fra Sverige er fremkommet en ny
sort Sv. SØrbo og fra Tyskland er
kommet sorterne Bento og Silva. Silva
har vist god resistens mod angreb af
havreå!. (Se iØvrigt oversigten over forsøgsresultater bag i bogen).
Jordbund

Havre kan dyrkes på de fleste jordbundstyper. Den trives godt både på
lerjord og sandjord. På mager og tør
sandjord giver vinterrugen dog sædvanligvis stØrre og sikrere udbytte end
havre. På uren og ubekvem jord egner
havren sig bedre end nogen anden
komart, og på mose og marskjord er
den ofte den mest sikre kornafgrØde.

Den tåler at dyrkes hvor jordbundsreaktionen er lav. Ved hØj reaktion angribes den let af lyspletsyge.
Sædskifte

Havren har en god evne til at udnytte
den næring, der langsomt frigØres efter
grØnjord. Havren er derfor en god efterfrugt for grØnjord og græsfrØmarker. Hvor havren ikke gror for kraftigt til på lettere jord eller hØjmose,
kan den også benyttes som udlægsafgrØde. I så fald bØr der fØlge en anden
afgrØde efter græsmarken af hensyn
til faren for angreb af havreå!.
Jordbehandling

Såbedet bØr være så vel tilberedt som
muligt. Havren tåler dog bedre end de
andre kornsorter mangler
såbedets
tilstand. Følger havre efter grØnjord,
bØr grØnjorden rives i stykker fØr vinterplØjningen. PlØjes der derefter så
dybt som muligt, opstår sjældent de
tidligere så hyppige forårspletter af
utriveligt korn.

i

GØdskning

Havrens gØdskning må rette sig efter
forfrugten og, hvis den optræder som
dæksæd, tillige afpasses efter udlægget. FØlger havre efter en stærkt gØdet
græsmark, behØver den næppe at have
nogen næring tilfØrt hverken af fosfor,
kalium eller kvælstof. Er græsmarken
derimod mindre rigelig gØdet med fosfor og kalium, bØr der tilføres et passende tilskud heraf. Har bælgplantebestanden været ringe, bØr der tilfØres kvælstofgØdning. FØlgende mængder af plantenæring vil antagelig være
passende:
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