
Forsøg med gødskning af oliehør og opiatvalmue. 
Ved H. Bagge 

466. beretning fra Statens Forsøgsvirl{SOInhed i Plantel{ultul'. 
I beretningen gøres indledningsvis rede for orienterende resultater af fast

liggende godningsforsøg med oliehør og opiatvalmue på statens forsøgsstation 
ved Hornum i 1941-1944 og derefter refereres resultater af forsøg med stigende 
mængder kalksalpeter til begge arter udført ved flere af statens forsøgsstationer 
i 1948-1951. Beretningen er udarbejdet af forstander H. Bagge, Aarslev. 

Forstumlerne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plnntekultul'. 

1. Forsøg med IOl'slwIIige Dlængdm' staldgødnin{J og h:unstgødnillg 
til oliehøl' og opiatvalmue 1941-'1944. 

Ved igangsættelse af dYTkningen af oliehør og opiatvah11ue 
her i landet omkring 1940 stod man på ten1melig bar bund nled 
hensyn til disse plantearters Tette gødskning. Til orientedng 0111 
deres gødningsbehov blev begge arter i 1941-1944 på god sand-
11luldet jord ved Hornum udsået i et fastliggende gødningsforsøg 
med forskellige mængder staldgødning og kunstgødning salut 
kunstgødning med udeladelse af et enkelt plantenæringsstof. I 
forsøget, del' er anlagt i 1923, havde tidligere været prøvet for
skellige køkkenurter og planteskoletræeT. Forsøget omfattede til 
og med 1942 følgende spøTgsmål, gødningsnlængderne pr. ha: 

Stald- Kunst- Gødning 
gødning gødning iaIt 

1 ..... O O O 
2., ... l O l 

II ~ 

3 ..... O 1 
4 ..... n o H-
5 ..... I 

2 

6, .... O ;} l 

" 7 .. , .. o i l 
2 

8 ..... o 1 
9 ..... o kvælstof i svovlsur ammoniak 

10, . , .. O kvælstof 
11. .... O 1 fosfor 
12 ..... O 1 kalium 
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1 staldgødning = 24 t staldgødning, 1 kunstgødning = salUU1e 
mængde kvælstof, fosfor og kalium som i 1 staldgødning. 

Kvælstof er givet i chilesalpeter (undtagen i 9), fosfor i 18 pet. 
superfosfat og kalium i 40 pct. kaligødning. Staldgødning, super
fosfat og kaligødning er udført efterår eller vinter, kvælstofgødning 
OlU foråret. 

Fra og lned 1943 ændredes gødningsplan en til følgende: 

Stald- Kunst- Gødning 
gødning gødning ialt 

1 ..... O O O 

2 ..... l O ! l! 

3 .. , .. l t ;}-
11 ~ 

4 .... , 1 l 1 J! J! 

5, , .. , :! 1 il 
6 ..... 2 
7 ..... H 1 2t 
8 ..... O 1 
9 ..... O 1 krælstof i svovlsur ammoniak 

10 .... , O l kvælstof 
11 ..... O 1 fosfor 
12 .. ,. , O kalium 

1 staldgødning = 24 t staldgødning pr. ha og 1 kunstgødning 
= 800 kg chilesalpeter (600 kg svovlsur annuoniak), 400 kg 18 pet. 
superfosfat og 400 kg 40 pet. kaligødning pr. ha. 

At tabel 1 fremgår udb:ytteresultaterne for oliehør. øverste 
afsnit OlufaUer årene 1941 og 1942 efter den gamle plan og neder
ste afsnit 1943 og 1944 efter den nye. 

I gennemsnit for de to år 1941-42 er frøudbyttet tiltagende 
lned stigende gødningsmængde helt op til de største mængder af 
såvel staldgødning, 36 t, som kunstgødning = 24 t staldgødning 
pr. ha. I 1943-44 ophører frøudbyttestigningen ved anvendelse af 
1 staldgødning + 1 kunstgødning, idet afvigelsen i forsøgsled 6 
antagelig skyldes, at dette forsøgsled indtil 1942 kun er tilført en 
lille luængde kunstgødning og ingen staldgødning. Det samlede 
udbytte er med samlue undtagelse stigende til og lned største gød-, 
ningsmængde. 

Anvendelse af kvælstof i svovlsur amllloniak lnedfører en 
reaktionsændring i jorden (Rt var i dette forsøgsled ca. 5 i 1940) 
og dern1ed en negativ virkning på udbyttet. 

20 
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Tabel 1. Forsøg med gødskning af oliehør. 
Hornum. 

il hkg pr. ha 

! i frø I samlet li merudbytte 
i 1_ -- I argr l mod ugødet 

Gødskning pr. ha 

____ g!~~f~g I g~~;~~ø~~!ngII1941J 1942 ~I~~ gns: . frø 1 s::~t 
~: ---f--'---y j-T ... !~:: I l~::-lg:: ! ~:: I 46c' .. oØ--II,1108·.83 

3. 1 O 1 9.1 16.8 13.0 37.8 
4. 14 O It 8.6 18.4 13.5 41.,t 7.4

1 

22.4 
5. i i t 1 8.9 17.8 13.4 39.0 7.3 20.0 
6. i O i- ± 7.7 8.2 8.0 24.7 1.9 5.7 
7. i O t -l 8.3 11.6 10.0 29.1 :l.fI 10.1 

~: I g ;~:~::,~!.' ::: l::: l:::. :::: +::: I ~::: 
10. \. O -;-. kvælstof 4.5 11.2 7.9 25.5 1.8 6.5 
11. O -;-'fosforsyre 6.2 10.5 8.4 24.3 2.3 5.3 
12. 1 O -:-kalium 7.1 I 13.2 10.2 28.8 4.1 1 9.8 

--!---'~~·----i--- ._, 1943119441~i~I~: -I s::~~ 
--1.-1----0--1 O I---o--:I-~ -3-.6-~I~I-=---I-=--

2.· t O ~. '112.2 6.9 9.6· 24.9 4.1 10.7 
3. ~ {. i 12.8 11.3 12.1 30.6 I 6.6 16.4 
4. t ! 1 ;115.2 14.5 14.9 37.2 9.4 23.0 
5. O 1 1 II 15.8 14.2 15.0 39.6 I 9.5 25.4 
6. i- 1 1t 11.8 15.3 13.6 39.1 8.1 24.9 
7. 1 1 2 I 19.3 14.4 16.9 46.6 I 11.4 32.4 
8. 11 1 i. 2i 17.5 15.5 16.5 47.3 11.0 33.1 
9. 1 kvælstof i i I 

sv. amm. I 2.2 10.2 6.2 17.9 1 0.7 3.7 

H: ~ t~~;;cUi: :t: :i: I it: _I _!L ~~:: 
L deladelse af såvel fosfor sonl kalilllll har i begge perioder 

og navnlig i den første 111edført en væsentlig nedgang i udbyttet 
sammenlignet m.ed fuld kunstgødning, men det er dog især ude
ladelse af kvælstof, der er bestemmende for udbyttets størrelse. 

Resultaterne fra begge perioder viser endvidere, at staldgød
ning og kunstgødning udn1ærket kan supplere og erstatte hin
anden. 

For opiatvalm.ue el' resultaterne på tilsvarende luåde SOln 

for oliehørren opført i tabel 2. 
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3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
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Tabel 2. Forsøg med gødskning af opiatvalmue. 
Hornum. 

hkg pr. ha 
Gødskmng pr. 1a ------~~----~----~----------

I 

frø i smnlet I merudbytte 

-j--stifd=--\ kunst~ I gØdning-II l I I udb. ! mod ul ;=!~:t-
1941 I 1942 I gns. !, gns. I frø udb. gødning gødning I ialt 

o 
i
l 
H 
t 
O 
O 
O 
O 

1

1,1 g ~ li ,I II ~:: ::: II, ::~ II !~:~ I 2.3 I 18.5 
O 1 7.6 8.5 8.1 I 54.5 I 4.0 I 30.9 
O li I 8.6 9.3 I 9.0 63.6 4.() I 40.0 
i- 1 7.3 10.4, 8.9 58.3 4.8 34.7 
! ! 5.5 7.5 6.5 'I 38.5 2.4 14.9 

1 t -~! 7.0 9.4 [ 8.2 51.4 4.1 27.8 

1 : ~;æ~~~i! :.7 :., I :" I 4:" -c::: -c:::: 
10. O I 1 -;-kvælstof I 3.5 'I 3.8 I 3.7 I 21.8 -;-0.4

1 

I --:- 1.8 
11. O I 1 -;-fosforsyre, 6.7 6.4, 6.6 I 34.7 2.5 11.1 

_12~·_I __ ~O_~I __ l_-;-_k_,.a_l_iu __ m ___ II~_I--==--I ___ 6~_11 34.2 -I~i sa:::t 

_~I ______ i ______ I ______ JI1943 1_1_9_44_I_g_n_s. __ g_n_s. ___ fr_ø _1_U_d_b._ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

O 
~ 
~

t 
O 
i
l 
H 

O 
O 
! 
l 
-;r 

O 
i
l 
1 
1 
H 
2 
2i-

kvælstof i 
sv. amm. 

1 -;- kvælstof 
1 -;- fosforsyre 
1 -;- kalium 

3.0 
6.3 
7.5 
8.3 
7.3 
5.9 

11.5 
8.3 

O 
1.8 
7.3 
5.9 

4.0 
6.2 
8.7 

11.7 
12.8 
12.3 
12.4 
12.0 

O 
3.5 

11.4 
11.6 

3.5 
6.3 
8.1 

10.0 
10.1 

9.1 
12.0 
10.2 

O 
2.7 
9.4 
8.8 

20.9 
36.0 
49.0 
57.0 
56.2 
53.1 
54.6 
58.1 

I 
I 

2.8 i 
4.6 ! 

6.5 
6.6 
5.6 
8.5 
6.7 

15.1 
28.1 
36.1 
35.3 
32.2 
33.7 
37.2 

o I -:3.5 -;-20.\J 
16.1 -:- 0.8 --:- 4.8 
49.1 \ 5.9 28.2 
51.5 5.3 30.6 

--------------

I 1941-42 tiltager udbyttet n1ed stigende mÆngder staldgød
ning, men ved anvendelse af kunstgødning opnås største udbytte 
ved en mængde svarende til 12 t staldgødning pr. ha, medens den 
dobbelte kunstgødningsnlængde i begge år medfører en nedgang i 
udbyttet af både frø og sanIlet afgrøde. I 1943-4·4 er det største 
frøudbytte i gennenlsnit for de to år opnået ved 1 staldgødning 
+ 1 kunstgødning, og der er en lille nedgang ved anvendelse 
af i staldgødning mere. UdbyUeforøgelsen ved stigende gødnings
mængde er ikke jævn, men for forsøgsled 6's vedkonlmende gælder 
salllme antagelse, som nævnt foran for oliehølTen. 

20* 
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Opiatvalmue kræver høj jordreaktion, og kvælstof i svovlsur 
arnmoniak har derfor haft fuldstændig misvækst til følge, Rt var 
ca. 5 i dette forsøgsled i 1940. 

U deladelse af fosfor og kaliulu formindsker udbyttet noget 
sanInIenlignet med fuld kunstgødning, men døt er dog navnlig 
kvælstof, der ligesonl for oliehørren er afgørende for udbyttets 
størrelse. 

De her refel'erede orienterende fastliggende gødningsforsøg 
med oliehør og opiatvalnlue viser, at begge arter kræver ret stærk 
gødskning for at give et tilfredsstillende udbytte, og at det under 
alnlindelige dyrkningsforhold navnlig vil være kvælstofgødsk
ningen. der er bestemluende for udbyttets størrelse. For at få 
nærnIere rede på, hvor store kvælstofmængder de to plantearter 
kan udnytte, blev der i 1948 ved flere forsøgsstationer iværksat 
fOl'SØg nled stigende mængder kalksalpeter til begge arter. Resul
taterne af disse forsøg omtales i det følgende, hver art for sig. 

2. Forsøg med stigende lllængdel' kalksalpeter til oliehør 
1948-1951. 

Forsøgene nIeel stigende luængder kalksalpeter til oliehør har 
Olufattet O, 200, 400, 600 og 800 kg kalksalpeter pr. ha. De er 
udført på lernluldet jord ved Lynghy, Tystofte og Am'slev i 
1948-1951, 800 kg kalksalpeter pr. ha el' dog kun prøvet i 
1950-1951 og ved Tystofte kun i 1951. Med en enkelt undtagelse, 
Lyngby 1951, hvor forfrugten var 2. års kløvergræs, er oliehørren 
sået efter velgødede rodfrugter, hvis top el' fjernet. Smn grund
gødskning er anvendt 200 kg superfosfat og 200 -300 kg kaligød
ning pr. ha. Superfosfat og kaligødning er udbragt i tidligt forår 
og kvælstofgødning samtidig med eller kort tid efter oliehørrens 
såning. Til udsæd er benyttet velspirende, afsvanlpet frø af 
Dæhnfeldt Elite 369 og Dæhnfeldt Elite o. Der er anvendt rad
såning nIed 10-24 cm rækkeafstand. Sånlængden har varieret fra 
75-100 kg pr. ha. Afgrøden er søgt renholdt ved sprøjtning, hånd
hakning og håndlugning. Fællesparcellernes antal har været 4-6 
og parcelstørrelsen 25-35 m 2 netto. 

Udbyttet er bestemt ved vejning af den salulede afgrøde, af 
frøet og i de fleste tilfælde også af strået. 
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I frøet er udført tørstofbestemInelse samt bestemmelse a f rå
fedt og råprotein. Frøudbyttet er i beretningen angivet Ined 90 pet. 
tørstof. Gennemsnitsudbyttetallene for 800 kg kalksalpeter pr. ha 
er omregnet i forhold til resultaterne for 600 kg kalksalpeter pr. ha. 

Frøudbyttet. Tabel 3 viser frøudbyttet og merudbyttet pr. 
gødningstillæg i de enkelte forsøg og i gennemsnit for 11 forsøg, 
idet Lyngby 1951, hvor forfrugten var 2. års kløvergræs, ikke er 
medregnet i gennemsnittet. 

Tabel 3. Forsøg med stigende mængder kalksalpeter tiloliehør. 
hkg frø pr. ha 

-kg kalk-II Lyngby I Tystofte -II~· - Aarslev -I~I' . Gns. 
salpeter I I' ~ -;- Lyng-
pr. ha '119481194911950_: 1951119~8119_491195011951 [194s 1194911950 119511: by 1951 

Udbytte 
-----;-;---;-----;----;----,------c----;----,------;-;--~~-- ~--- ~----

O 1112.8111.211o.8! 20.4 i 17.5119.5115.1113.2 11114.2 14.0 11.9 \ 14.5 1114.1 
200 117.0 14.5 13.0 i 21.5 [ 21.9 i 21.8 17.1 117.5 .,18.9 17.5 14.2 16.61 17.3 
400 19.8116.6 15.0 120.6 i 24.3122.9 19.3 18.7 i121.3 18.6 .14.1 ! 18.8 II 19.0 
600 1121.717.2114.7 20.3125.0 23.2[21.0 18.21121.2 19.415.4 '1.17.311' 19.5 
800 - - 14.4 18.9 [ -! -I - 17.7 il - 14.9 17.1 19.1 

'--~-~-~-~-~~-~-~----

1ferudbytte pr. gødningstillæg 

--200 T 4.2 3. 
4001 2.8 2.1 
600 1

1
1.9 0.6 

800 ;1-

3 I 2.21. 1.1 
, 2.0 I~O.' 
1:-0.3 :-0.3 
-;- 0.3 -;-1.4 

I 
4.4 . 
2.4 
0.7 
-

-~ 

2.3 2.0 4.'1 4·'1 1.1 2.2 . 1.21 . 2.4 
0.3 1.7 -:0.5 il-;-o.ll 
- - -;-0.5

1 

-~ 

3.5 2.31 2.1 3.2 
1.1 70.'1 2., 1.7 
0.8 1.3 ...;.-0.9 0.5 
- ...;-0.5 ...;.-0.2 -7- 0.4 

I gennernsnit for alle forsøg er frø udbyttet tiltagende med 
stigende mængde kalksalpeter til og med 600 kg kalksalpeter pr. 
ha og er derefter aftagende. I 3 af de 11 forsøg er maksimalt frø
udbytte dog allerede opnået ved 400 kg kalks alp etel' , og i forsøget 
ved Lyngby i 1951 med kløvergræs som forfrugt endog ved 200 
kg kalksalpeter pr. ha. Årsagen til det faldende udbytte ved de 
store mængder kalksalpeter er i regelen lejesæd. 800 kg kalk
salpeter pr. ha har i alle tilfælde, hvor dette forsøgsled har været 
med, givet mindre frøudbytte end 600. Merudbyttet af frø pr. 
gødningstillæg mindskes stærkt Ined stigende mængde kalksalpeter . 
Når undtages Lyngby 1951 har det for første tillæg varieret fra 2.0 
til 4. 7 og gennemsnitlig været 3.2 hkg frø pr. ha, for andet tillæg har 
det varieret fra -:- 0.1 til 2.8 og gennenlsnitlig været 1.7, medens 



310 

det for tredie tillæg hal' val'ieret fra -:- 0.9 til 1.9 og i gennemsnit 
været 0.5 hkg pr. ha, og endelig for fjerde tillæg er det i alle til
fælde negativt. 

F r ø k val it e t en. 13 este111111else af råfedt, l' å p1'otein og jodtal 
er udført i frø afgrøden fra alle forsøgene, og i frøafgrøden fra 10 
forsøg er tillige foretaget bestenlnlClse af frøets 1000 -kornsvægt. 
Gennen1snits1'esultaternc af disse undersøgelser fremgår af neden
stående oversigt. 

kg kalksalpeter 1000-kornsvægt pet. i frøet 
pr. ha g råfedt råprotein Jodtal 

O 8.4 40.9 17.4 196 
200 8.2 40.2 18.5 193 
400 8.1 38.9 19.9 190 
600 8.0 38.3 20.9 191 
800 7.9 37.5 21.4 184 

SOln det ses, er frøkvaliteten væsentligt påvirket af salpeter
mængden. 1000-kornsvægten, råfedtindholdet og jodtallet aftager, 
n1edens råproteinindholdet tiltager med forøgelse af salpeter-
111ængden. 1000-korl1svægtell el' faldet 0.5 g, råfedtindholdet er 
gået 3.4 pct. ned og råproteinindholdet 4 pet. op ved at øge salpeter
luængden fra O til 800 kg pr. ha. Jodtallet er udtryk for hørfrø
oliens indholtl af umættede fedtsyrer og dermed for dens tørrende 
evne, jo højere jodtal desto lllCre tønende. Jodtallets nedgang fra 
196 til 184 er ikke uvæsentlig, luen som del ses, Cl' det navnlig det 
sidste salpetcrtillæg, del' beviI'kcr en stærk fonnindskelse af jod
tallet. 

Udbyttet af råfedt og råprotein. l~å grundlag af frø
udbyttet i de enkelte forsøg og de dertil svarende analyser for 
råfedt og råproteil1 er beregnet udbytte af råfedt og råprotein. 
Gennelllsnitsudbyttet for de 11 forsøg el' følgende i kg pr. ha: 

kg kalksalpeter 
pr. ha Råfedt Råprotein 

O 576 244 
200 695 3H} 

400 741 378 
600 746 407 

SOO 718 410 
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Trods faldende råfedtindhold er udbyttet af råfedt ligesOlll 
det gennemsnitlige frøudbytte steget til og lned 600 kg kalksal
peter pr. ha, men forskellen luellenl andet og tredie salpetertillæg 
er dog usikker. Udbyttet af råprotein tiltager deriIuod sikkert ind
til 600 kg kalksalpeter pr. ha, medens den ringe stigning for det 
sidste salpetel'tillæg er usikker. Udbyttet af råfedt og råprotein er 
forøget lued henholdsvis 170 og ca. 160 kg pr. ha ved at anvende 
600 kg kalksalpeter samnlenlignet Hled ingen kvælstofgødning. 

Stråudbyttet. Udbyttet af strå, der er bestelut ved vejning 
efter tærskning, er i gennelusnit for hvert forsøgssted og for de 11 
forsøg sanlmen med plantehøjde og karakter for lejetilbøjelighed 
meddelt i nedenstående oversigt: 

kg kalk- hkg strå pr. ha Merudbytte Plante- Karakter for leje-
salpeter Lyng- Tys- Aars- gens. pr. salpeter- højde i tilbøj elighed 0-10 

pr. ha by tofte lev tillæg cm 10 = helt liggende 

O 16.8 14.2 13.8 14.9 49 0.8 

200 20.6 16.-1 16.2 17.7 2.8 52 1.2 
400 20.6 17.2 17.4 18.-1 0.7 52 1.5 
600 22.0 17.2 18.6 19.3 0.9 53 3.2 
800 (22A) (17.6) (19.2) (19.8) 0.5 ?l4 (4.1) 

Stråudbyttet er stigende nled forøgelse af salpeterl11ængden 
onlend for de tre sidste salpetertillæg ikke særlig stærkt. Også 
planternes højde og deres lejetilbøjelighed er tiltagende rned sti
gende salpetermængde. Plantehøjden er gennel11snitlig 5 eln højere 
ved anvendelse af 800 kg kalks alp etel' pr. ha end uden kvælstof
gødning. Ved de største salpetennængder er lejetilbøjeligheden 
ofte generende for høstningen, og lejesæd har sonl nævnt også 
nledført nedgang i frøudbyttet. 

Af notater over blOlllstrillgs- og modningsdato frell1går, at 
disse gennemsnitlig er upåvirket af salpetermængden. 

3. Forsøg med stigende mængder }iaUisalpetel' til o))iatyahnue 
1948-1951-

Forsøgene lned stigende 111ængder kalksalpeter til opiat
vahnue er gennenIført 111ed O, 200, 400 og 600 kg kalksalpeter pr. 
ha. De er udført på lernluldet jord ved Lyngby og Aarslev og på 
god Sandll1uldet jord ved Spangsbjerg. Forfrugten har i de fleste 
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tilfælde været velgødede bredbladede afgrøder sonl bederoer, kar
tofler og rødbeder, hvis top er fjernet, luen ved Lyngby 1949 og 
Aarslev 1950 blev vahnuerne sået efter henholdsvis spindhør og 
111ajs. SOln grundgødsknin'g er anvendt 200 kg superfosfat og 
200-300 kg kaligødning pr. ha. Superfosfat og kaligødning er 
udbragt i tidligt forår og kalksalpeter umiddelbart før eller efter 
frøets såning. Til udsæd er benyttet frø af sorten Mahndorfer, 
blåfrøet. Del' er anvendt radsåning med 40-45 enl rækkeafstand 
og en sålnængde på ca. 2 kg velspirende frø pr. ha. Efter bla<1-
skifte er foretaget blokhakning på 20 enl afstand til 3-4 planter 
pr. blok. Radrensning og handhakning er foretaget i fornødent 
omfang. Der er benyttet 4-6 fællesparc.eller a 24-40 lU2 netto. 

Udbyttet er hestenlt ved vejning af den salulede afgrøde og 
af frøet. Halmudbyttet er beregnet SOIU difIerens luellCIu samlet 
afgrøde og frø. I frøet er udført tørstofbestemlnelse og bestelnmelse 
af råfedt. Frøudh)1tet er i beretningen angivet nled 90 pet. tørstof. 

Frøudbyttet. Tabel 4 viser frøudbyttet i de enkelte forsøg 
og gennemsnitsudbyttet for alle forsøg. I tabellens nederste afsnit 
er meddelt merudbyttet pr. salpetertillæg. 

Tabel 4. Forsøg med stigende mængd.er kalksalpeter til opiatvalmue. 
hkg frø pr. ha. 

kg kalk-II Lyngby 1
'
1- Aarslev 1[1 Spangsbjerg II Gennem-

salpeter " - . 
pr, ha 194811949:1950i1951111~48119491195011951 1948[194911950\1951 smt 

Udbytte. 

-~l-;·~ 8,9! 7.1 i 7 ,8 (\12.5 ! 14.2! 9.8 'l' 10.51 6.1 II 9.41 5.~ I 3.9
1
,1 

200 115.3 11.3,8.2

1

11.5

11

13.614.2

1

11.0 11.8 10.1 11.2

1

8.0 7'7'1 
400 6.4 12.01110.8 13.1 14.5 16.2 9.2

1
12.2, 13.1 \ 13.7 11.9

1

10.0 i 
600 6.3 12.4 12.9 13.4 14.9 16.6 10.9 112.3 i 13.7!14.4 12.8 , 11.9 i 

200 
400 
600 

Merudbytte pr. gødningstillæg. 

II 
2.71

2
.4!1.1! 3.7

1
'11.1 I O I. 1.

2
11.3 11

4
•
0 

11.
8

1
3

.
1 

1
3

.
8

11 . 1.1 0.7 i 2.6 i 1.6 0.9 2.0 -;-1.8 0.4! 3.0 2.5 1.4 2.3 
1-:-0.1 0.4. I 2.1 • 0.3 II 0.4 0.4 L. 0.1 0.6 0.7 0.9 1.9 
I ,I I 

8.2 
10.4 
11.9 
12.7 

2.2 
1.6 
0.8 

Når undtages Lyngby 1948, hvor der var lidt for tynd plante
bestand ved anvendelse af 600 kg kalksalpeter pr. ha og Aarslev 
1950, hvor stærk lejesæd (nedknækning) hevirkede noget fro-
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spild ved høstningen, viser forsøgene overensstemnmndetiltagende 
frøudbytte nl.ed stigende salpeternlængde. l gennemsnit for alle. 
forsøgene giver 600 kg kalksalpeter pr. ha godt li gange så stort 
frøudbytte som ingen salpeter. Med små afvigelser ud over de 
allerede nævnte er merudbyttet pr. salpetertillæg aftagende med 
stigende salpetermængde, og gennemsnitlig er der for første tillæg 
opnået et merudbytte på 2.2 hkg frø pr. ha, for det andet tillæg 
1.5 og for det tredie 0.8 hkg frø pr. ha. l\ferudbyttet er gennClu
gående luindst ved Aarslev, der har det højeste udbytte for grund
gødskning alene. 

Frøstørrelse, frøets råfedtindhold og udbyttet af 
r å f e d t fremgår af følgende oversigt: 

kg Frøets pct. U dbytte af råfedt 
kalksalpeter 1000 -kornsvægt råfedt kg merudbytte pr. 

pr. ha g i frøet pr. ha salpetertillæg 

O 0.1)2 42.1 345 

200 0.53 42.3 440 95 
400 0.51 41.4 493 43 
600 0.50 40.9 517 24 

Både 1000-kornsvægten og frøets råfedtindhold er svagt fal
dende med stigende salpetermængde. Udbyttet af råfedt følger 
dog nogenlunde salume forhold som frøudbyttet. 

H a l m u d b Y tt e t som gennenIsnit for hvert forsøgssted og for 
alle forsøg er meddelt nedenstående sammen med oplysninger OlU 

plantehøjde og karakter for knækketilbøjelighed. 

kg kalk- hkg halm pr. ha Merudbytte PIanfe- Karakter for knække-
salpeter Lyng- Aars- Spangs- pr. salpeter- højde tilbøjelighed 0-10 
pr. ha by lev bjerg gens. tillæg i cm 10 = helt liggende 

O 23.7 39.1 30.5 31.1 140 4.6 
200 32.4 41.5 46.8 40.2 9.1 143 4.9 
400 33.9 44.1 57.9 45.3 5.1 144 6.2 
600 38.1 46.0 64.0 49.4 4.1 146 8.0 

Hahuudbyttet er forholdsvis lavt ved Lyngby og højt ved 
Spangsbjerg. Det er ved alle forsøgssteder tiltagende nled stigende 
salpetermængde og navnlig ved Spangsbjerg, hvor det er mere 
end fordoblet ved anvendelse af 600 kg kalksalpeter pr. ha salU-
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luenlignet med grundgødet. I gennernsnit for alle forsøg er for-
,højelsen ca. 60 pct. LigcSOlll for frøudbyttet er luerudbyUet pr. 
gødningstillæg aftagende med stigende salpeterrnængde og udgør 
9.1, 5.1 og 4.1 hkg pr. ha for henholdsvis første, andet og tredie 
tillæg. Plantehøjde og planternes knækketilLøjelighed øges med 
stigende salpetenuængde. Vedrørende knækketilbøjelighed Olll
fatter iagttagelserne dog kun to forsøg. 

Sammendrag. 

På statens forsøgsstation ved HOrnU111 har oliehør og opiat
valnlue i 1941--1944 været udsået i fastliggende gødningsforsøg. 
Forsøgsresultaterne (tabel log 2) viser, at begge arter kræver 
ret stærk gødskning for at give et tilfredsstillende udbytte, og at 
det navnligt er vigtigt, at de tilføres kvælstofgødning. 

Ved flere af statens forsøgsstationer er der i 1948-1951 ud
ført forsøg nled stigende rnængder kalksalpeter til oliehør og opiat
valnlue. 

Forsøgenes hovedresultater frerngår af ncdenstående oversigt: 

kg kalk
salpeter 

)ll'. ha 

dl 

hkg ~:~:dbytl~ Jpcli
l 

~~_e: __ 'II'----I!r-1 K., .. kler f~r-
u )ytte! . Ii , 1 • 

" ! sal peterh Hæg i o I jod -! lej e- eller knække-

strå I, ,---. ,st;å'-j' rå- r~!~o-li,' tal I tilbøjelighed O-10, 
I fedt 1 110 = helt liggende 

elI. I frø : ell. ! 

halm' haln~.IL_,=._ :::!I~i =="======== 

Olichør 
-----

° 14.1 14.9 40.9 I 

200 17.3 17.7 3.2 2.8 40.2 

400 El.o 18.4 1.7 0.7 38.9 I 

600 19.5 19.3 0.5 0.9 38.3 

800 19.1 (19.s) I -;.-0.'1 0.5 37.(, 

Opiatvalmue 
-- ... _-- -------

'_~OOO 8.2 31.1 ':1' 42.1 
10.4 40.2: 2.2 9.1 42.3 

400 11.9 45.3

1

' 1.5 II 5.1 II! 41.4 
600 12.7 49.4 0.8 4.1 I 40.9 i 

=-.-c----- -,,, ... =-_-=----- '_.0.=:-= 

17.'1 
18.5 

19.9 

20.9 

21.4-

196 II 

193 1'1' 

190 
191 II 

184Jl 

0.8 

1.2 

1.5 

3.2 

(4.1) 

4.6 

4.9 

6.2 

8.0 
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Resultaterne af forsøgene lned olichør viser, at frøudbyttet 
tiltager med stigende luængder kalksalpeter, i regelen indtil leje
sædsgrænsen. Merudbyttet pr. salpetertillæg a 200 kg pr. ha er 
stærkt aftagende med stigende salpetenuængde, og ved tredie til
læg udgør det gennemsnitlig kun 0.5 hkg frø pr. ha. Frøets rå
fedtindhold, jodtal og 1000-kornsvægt formindskes og dets pro
teinindhold øges lned stigende salpetenuængde. Også stråudbyttet 
er tiltagende med forøgelse af salpetermængden, og det salume 
gælder plantehøjde og lej etilhøj elighed. 

Af forsøgene lned opiatvalInue fremgår sonl for oliehør, at 
frøudbyttet tiltager, og at n1erudbyttet pr. salpetertillæg aftager 
med stigende salpetennængde. I gennclnsnit for 12 forsøg er n1er
udbyttet for trcdie tillæg af salpeter kun 0.8 hkg frø pr. ha. Frøets 
Tåfedtindhold og dets lOOO-kornsvægt luindskes svagt J11ed sti
gende salpeterulæl1gde. Hahnudbyttet følger nogenlunde salUllle 
linie SOln frøudbyttet. Plantehøjde og planternes knækketilbøje
lighed øges Iueel stigende salpetermængde. 

HovedtabeIl. Forsøg med stigende mængder kalksalpeter 
liloliehør. 

Udbytte i hkg pr. ha. 

Lyngby. 

194811-36~/ 12.8 12.41 45.0'1-1-7.-0,-1-2-c.GICC-14'8.8: 19T13.~rl-52.{2'l-.7 15.i=---T=--::, '=-
1949 11"133':1 11.2'11~.81 49.~ 14.5; 19.6 ~2.7 l~.G' 20.91: ~5.2! 1 i .2. 21.3: -=- II - i -

1950 • 34'''1 10.8 b.1: 38.3; 13.0, 16.31144.6 b.o, 18.31146.71 14.7 19.4, 4/.1 14.4 19.8 
1951 ! 63.s' 20'~"-':';)JI 67.5

1 

2~',51 24.9166.7. 20.6' 26.9164.81 20.3 ?~~~.~ 18.92~~6 
Tystofte. 

1948 li 43.7 17.51 14.(;1,1 52.711 21.9-1-6.~51-i V--7.6 24.~-, 17, ·r-,,'159.7 25~~r 17.511-=-=-1-= 
1949 '53.6 19.5. -1159.2 21.f\. - : 60.6 22.0 - I, 62.6 23.2 - ,I - -,-
1950 II' 40.1i 15.11 13.7 44.9: 1~.1 14.31149.5 19.3' 15.0

1
! 51.2 21.0 15.3,1 - I - I -

1951 139.7 13.2: 14.\ 50.4 11." 18.41! 53.3,18.7 19.51152.5 18.2,18.81153.9 17.7 19.2 

Aarslev. 
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Hovedtabel 2. Forsog med stigende mængder kalksalpeter 
til opiatvalmue. 
Udbytte i hkg pr. ha. 

-------~-

.31 21.1 30.8 
6.41 

24.3 37.1[ 6.31 30.8 

.3[ 32.9 45.0 12.0 33.0 46.5 12.41 34.1 

.2 34.8 46.4 10.81 35.5 51.0[ 12.91 37.9 

.5j 40.6 61.5 13.1 42.7 63.6 13.4 49.4 

1948 ........ . 
1949 ....... .. 
1950 ........ . 
1951 .... '. , , , , 

13.71 2.6 , 11.0 i 26.4 5 

~~:~I ~:~ l ;~:~ I !t~ 1 ~ 
37.1 7.8 I 29.2 I 52.4 11 

_1 ___ ,_,-, 

Aarslev. 
-,---,--------,- -------,,---

1948 ......... ;i :4.8112.51 31.8 !I ;9.5! 13.6[, 3?5I,I. 52.0 i. 14.51 ~7.0 1152.81 14.91 37.5 
1949 ......... I 07.5)4.2 . 43.5 'i' 09.8 14.2, 40,7 , 70.71 16.2: 04.5 74.9116.61 58.4 
1950 ......... 147.9~ 9.8 38.1 151.0 11.0! 40.1 il 49.6 9.21 40.41152.4 10.91 41.5 
1951. . , ...... , 53.7!10.5 43.0 56.8i 11.81 44.9 ! 56.8i 12.2\ 44.5 I 59.0; 12.3i 46.5 

1948 ......... I 40.51 6.1 34.3 
1949 ......... 

I 

I 

5 t.. 9.4 41.0 
1950 ......... 29.6 5.4 24.3 
1951 ......... 26.1

j 
3.9 22.3 

-- _. 
--

S pangsbj erg. 

168.81 10.11 60.6. 
; 56.9; 11.2 1 45.2 

1

46
.31 8.51 37.6 , 

51.6
j 

7.7 43.91 

81.8 
70.0 
61.7 
66.2 

~~-~------

13.,! 69.7 1194.°113. 
13.71 55.7 73.6 14. 
11.91 50.1 165.1 12. 
10'01 56.2 i 77 .6 j 11. 

71 79.6 

8
41' 58.8 

52.0 
9

i 
65.7 


