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1. Indledning 

Spindhør og oliehør er afgrøder. der kræver en ukrudtsfri jord 
eller en effektiv renholdelse i vækstperioden. 
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Lugning og håndhakning har før været den eneste vej til en ren 
hørafgrøde, og interessen for at finde et passende ukrudtsbekæm
pelsesmiddel har derfor været stor. 

Før og under sidste verdenskrig er der udført et betydeligt for
søgsarbejde med undersøgelse af virkningen af radrensning, lug
ning og ukrudtsharvning contra virkningen af forskellige kemika
lier som svovlsyre, jernvitriol, kobbersulfat, kobberklorid og kalk
kvælstof. 

Dette arbejde er især udført på statens forsøgsstationer og ved 
Dansk Hørforskningsinstitut. 

Fremkomsten af de såkaldte gule midler, DNOC og dinoseb, 
samt de såkaldte hormontyper gav imidlertid håb om, at disse 
midler ved en passende dosering kunne anvendes i spindhør og i 
oliehør. Dette medførte, at Statens Forsøgsvirksomhed i Plante
kultur tog opgaven op i 1948, og i årene 1948-54 er der udført 
forsøg efter forskellige planer efter forslag fra Statens Ukrudts
forsøg. 

2. Forsøgene i spindhør 

a. FORS0GSBETINGELSER 

Forsøgene er gennemført på forsøgsstationerne ved Aars/cv, Borris, 
Lyngby og Ødum, samt ved Statens Ukrudtsforsøg. Ved Statens 
Ukrudtsforsøg er de fleste forsøg udført hos landmænd i Køben
havns omegn, enkelte forsøg er udført i Jylland i samarbejde med 
Kolding Hørfabrik, Grenaa Hørfabrik samt Dansk Hørforsknings
institut. 

Ved Aarslev og 0dum er forsøgene udført på almindelig, til svær 
lermuld, ved Lyngby på let lermuld og ved Borris på god san~
muld. Forsøgene ved Statens Ukrudtsforsøg er i regelen udført på 
ret svær lerjord. 

Forfrugten har almindeligvis været bederoer, kålroer eller vår
sæd, i enkelte tilfælde kartofler eller kløvergræs. Spindhørren er 
gødet almindeligt med kali, superfosfat og moderate salpeter
mængder. 

Vejrforholdene omkring behandlingstidspunktet har varieret fra 
stærk sol til gråvejr og dis. Man har søgt at behandle forsøgene på 
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tidspunkter, hvor der var ringe sandsynlighed for regn det første 
døgn efter behandlingen. Enkelte forsøg har dog måttet udskydes 
på grund af nedbør straks efter sprøjtningen. 

Hørrens vækstvilkår har været meget varierende, og dette har 
præget udbytteniveauet fra år til år og fra sted til sted. Forsøgene 
ved Ødum 1952 måtte kasseres på grund af misvækst, medens for
søgene ved Aarslev samme år gav et udbytte af langtave, der lå 
væsentlig over det normale. 

Vhkningen på ukrudtet er undersøgt ved en botanisk analyse, 
der er udført umiddelbart før hørrens blomstring, og ukrudts
mængden er derefter udtrykt i vægtprocent af den samlede grøn
masse. 

Ved høst er hørren rusket og vejringen er i regelen foregået i 
små hobe i ca. 8 dage. Af det fuldt vejrede materiale er mindst 20 
pct. udtaget og sendt til Aarslev forsøgsstation, hvor man har be
stemt udbyttet af frø, strå og tave, samt foretaget en undersøgelse 
af tavens kvalitet. Enkelte forsøgsafgrøder fra Lyngby er dog op
arbejdet på Skævinge Hørskætteri. 

Der er i alle forsøgene anvendt 1000 liter vædske pr. ha ved 
sprøjtningen. De benyttede kemikalier er følgende: Blåsten (tek
nisk rent) DNOC (dinitroortokresol som natriumsalt), dinoseb 
(dinotro-sekundær-butylfenol som ammoniumsalt), D-hormon 
(2,4-diklorfenoxyacetat som natriums alt) og M-hormon (4 klor-
2 metylfenoxyacetat som nalriumsalt). 

b. SPRØJTNING MED BLÅSTEN, DNOC-Na, 

D-HORMON OG 1\-1 -HOR~lON 

Der er udført 9 forsøg, hvor virkningen af de forannævnte kemi
kalier er sammenlignet. Blåsten er anvendt med 30 kg pr. ha, 
DNOC-~a med 5 kg 25 pet. præparat pr. ha, og begge hormon
typerne med 1/2 kg virksomt stof pr. ha. Hørren har ved sprøjt
ningen været 4-8 em høj. Tabel 1 viser gennemsnitsresul
taterne af disse forsøg. 

Udbytte af langtave er ikke blevet væsentligt ændret ved be
handlingen med blåsten og M-hormon. Det højeste udbytte aflang
tave er opnået efter anvendelse af D N OC-N a, og det laveste efter 
anvendelse af D-hormon. 
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Tabel 1. Spindhør. Udbytte, kvalitelstal og ukrudt efter sprøjtning med blåsten, 
DNOC, D-hormon og M-hormon. 1948-49. 

(Fibre flax. Yield, quality number and weeds aner spraying with copper sulphate, 
DNOC-Na, DCPA-Na and MCPA-Na) 

----

I 

Tavens kg pr. ha Brud-
(Kilos pr. Frø længde længde 

Behandling hectare) hkg/ha i meter km pet. 
(Trcatment) -------- (Seed pr. gram (Break ukrudt 

lang-I Heelo- (Length length (% 
tave blår kilos pr. of fibre Weeds) 

(Long I (tow) Kilo-hectare) in metre metre) 
Antal forsøg fibre) pr. gram) 
(Number of trials) 9 9 8 4 4 6 .-

I 
I 

Ubehandlet (Untreated) ..... 639 620 1l-2 215 35.? 10.7 
Blåsten (Cu S04) 30 kglha ... 637 543 10.0 I 208 34.3 8.4 
(Cupper sulphate 30 kilos per I 

hectare) I 
DNOC-Na 25 pet. 5 kg/ha .... 670 519 10.1 220 43.3 7.9 
(DNOC-Na, 25%, 5 kilos per 

heetare) 
D-hormon (2,4-D) '/2 kg virk-

somt slof pr. ha .......... 509 540 9.2 214 34.5 3.1 
(DCPA-Na, '/2 kilos active I material per hectare) I 

M-hormon (4 K-2 M), '/2 kg I 

virksomt stof pr. ha ...... 644 480 10.5 219 36.5 3.3 
(MCPA-Na, '12 kilos active 

material per hcctare) 

--~----

Alle de anvendte kemikalier har påvirket frø udbyttet i gunstig 
retning, men D-hormon har dog givet det mindste merudbytte af 
frø. Tavens finhed udtrykt ved tavelængde i mctcr pr. gram, og 
tavens brudstyrke er størst efter anvendelsen af DNOC-Na og der
efter følger M-hormon. 

Overfor ukrudtet har hormonpræparatcrne været dc øvrige 
kemikalier absolut overlegne. 

Anvendelsen af D-hormon har haft en så uheldig indflydelse på 
taveudbyttet, at man meget krafhgt må fi'aråde sprøjtning af spind
hør med D-hormon. 

e. SPRØJTNING MED M-HORMON OG DINOSEB, 

SAMT BLANDINGER AF DISSE 

I disse forsøg er der anvendt: M-hormon 1/2 kg virksomt stof pr_ 
ha, dinoseb 3,5 liter af et 20 pet's præparat, en blanding be
stående af l/S kg virksomt stof af M-hormon + 2,5 liter dinoseb og 
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endelig en blanding bestående af 1/4 kg yirksomt stof af M-hormon 
+ 1,7 liter dinoseb. Hørren har været 4-8 cm høj ved sprøjt
ningen. Tabel 2 "iser gennemsnitsresllltater af 12 forsøg. 

Tabel 2. Spindhør. Udbytte, kvalitetstal og ukrudt efter sprøjtning med M-hormon 
og dinoseb. 1949-51 

(Fibre flax. Yield, quality number and weeds after spraying wilh MCPA·Na 
and dinoseb) 

-----I~-I-----
kg pr. ha Tavens Frø 

længde I Brud-(Kilos per hkg hcctare) pr. ha i meter i længde, I pet. Behandling ----- (Seed, pr. gram km ukrudt (Trealment) hecto- (Length (Break 
(% lang- kilos 

of fibre length, Weeds) 
tave blår in metre Kilo-

(Iong- (tow) per 
per metre) 

fibre) 
hcctarc) gram) 

Antal forsøg 
I (Number of trials) ......... 12 12 11 5 5 i 7 

Ubehandlet (Untreated) .... 614 249 8.1 259 36.5 I 20.0 
M-hormon (4 K-2 M), 1/2 kg l 

I 

virksomt stof pr. ha ..... 620 245 9.1 271 37.0 I 6.s 
(MCPA-Na, 1/2 kilos active 

materiaI per heetare) 
Dinoseb, 20 pet., 3.5 liter pr. 

ha .................... 622 249 9.0 279 37.t 5.6 
(Dinoseh, 20%, 3.5 litre per 

hectare) 
Dinoseh, 20 pet., 2.5 liter -1--

4 K-2 M, '/. kg virksomt l stof pr. ha ............. 667 250 9.5 247 38.0 4.1 
(Dinoseh, 20%, 2.5 Iitre + I 

MCPA, l/S kilos active ma- I teriaI per heetare) i I Dinoseb, 20 pet., 1.7 liter -I- I ! 
! I 4 K-2 M, '/4 kg virksomt i I stof pr. ha ............. 

l 

651 

I 

248 9.3 258 36.6 4.5 
(Dinoseb, 20%, 1.7 Iitre + 

MCPA, '/4 kilos active ma-
terial per hectare) I I 

I i 

Anvendelse af blandingerne har givet det største udbytte af lang
tave og frø. Tavens finhed udtrykt ved tavelængde i meter pr. 
gram er noget varierende, medens tavens brudstyrke er ret ens i 
de forskellige forsøgsled. Virkningen på ukrudtet har været god, 
og virkningen af blandingerne er lidt bedre, end af kemikalierne 
anvendt hver for sig. 
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Fig. 1. Spindhør sprøjtet med dinoseb j for stærk dosis i forl1OJd til 
temperaturforholdene 

Gul okseøje, fuglegræs og vejpileurt hekæmpes bedsL med Llino
seb, og hvor disse ukrudtsplanter optræder i spindhør, kan man 
anvende en blanding af M-hormon og dinoseh. Imidlertid er virk
ningen af dinoseb meget afhængig af luftens temperatur og af sol
intensiteten under og i den nær;neste tid efter sprøjtningen. Høj 
lufttemperatur og stærk sol øger virkningen af dinoseb både på 
ukrudt og hør, og der kan undertiden opstå ShBl'k sI, ade på hørren. 
Hvis man ønsk:el' at anvende din'oseb mod ukrudt i spindhør bør 
blandingen, bestående af 1,7 liter 20 pet. dinoseb' og ] /4 kg virk
somt stof af M-hormon derfor foretrækkes, og sprøjtningen bør 
ikke foregå i brænd~nde sol ell~r ved lufLt~mperaturer over ca. 
20° C. 

d. SPRØJTNING ~~ ED B LASTEN, J) XOC-N a OG 

M-HORMON, SA~IT :EN BLANDING AF; DNOC-Na 

OG M-HOR~10N 

Der er i disse forsøg anvendt: Blåsten i 30 pd. styrl{e, 5 l{g 25 pet. 
DNOC-Na, 1/2 kg virksomt stof af M-hormon, samt en blanding 
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bestående af 2,5 kg 25 pct. DNOC-Na og 1/4 kg virksomt stof af 
M-hormon. Hørren har været 4-8 cm høj ved sprøjtningen. 
Tabel 3 viser gennemsnitstallene af 25 forsøg udført efter denne 
plan. 

Tabel 3. Spindhør. Udbytte og ukrudt efter sprøjtning med blåsten, DNOC-Na 
og M-hormon. 1950-54 

(Fibre tlax. Yield and weeds aner spraying with copper sulphate, DNOC-Na 
and MCPA-Na) 

Gennemsnit af 25 forsøg (Aver age of 25 trials) 
_ .. ~._------------------

Behandling 
(Treatment) 

----- -

behandlet ...... u 
( 
B 
Untrea/ed) 
låsten (Cu S04), 
30 kg pr. ha. __ 

( Copper sulphate, 
30 kilos per hee-
lare) 

D NOC-Na, 25 pct., 
5 kg pr. ha .... 

( DNOC-Na, 25%, 
5 kilos per hec-
tare) 

!\II -hormon, (4 K-
2 !\II) 1/2 kg virk-
somt slof pr. ha 

( !\IICPA, 1/2 kilos 
active ma/eria! 
per hectare) 

D NOC-Na, 25 pct., 
2.5 kg+4 K-2!\II, 

/4 kg virksomt 
stof pr. ha .... 

( DNOC-Na,25%, 
2.5 kilos+MCPA 
1/4 kilos active 
material per hec-
tare) 

kg pr. ha 
(Kilos pr. hedare) 

----«< 

lang-I 
tave blår frø 
(long (tow) (seed) 
fibre) I 

490 190 761 

484 1116 783 

498 195 821 

478 187 802 

504 194 837 

<-< 

I Forholdstal 
ubehandlet = 100 

I 
(Relative number 
untreated = 100) 

lang-
lave blår frø 

(long- (tow) (seed) 
fibre) 

I I 
100 100 100 

99 98 103 

102 103 108 

i 
98 98 105 

I 
103 

I 
102 11°1 

pet. 
ukrudt 

19 
forsøg 

(% 
'Veeds 

19 
trials) 

18.9 

13.1 

9.6 

8.7 

8.4 

I~ pet. 
angtave 
af tave 

ialt 
(% 

ongfibre 

I , 

Il of fibre 
in all) 

I 

72.1 

72.2 

71.9 

71.9 

72,2 

Udbyttet af langtave og blår er ikke ændret væsentligt ved nogen 
af behandlingerne, medens frøudbyttet er steget en del, hvor 
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DNOC-Na og M-hormon er anvendt, og især hvor disse præparater 
er brugt i blanding. Anvendelsen af blåsten hal' ikke givet så stort 
et merudbytte af frø som anvendelse af de andre præparater. 
Virkningen på ukrudtet er dårligst, hvor blåsten er anvendt, og 
bedst hvor blandingen af DNOC-Na og M-hormon er benyttet. 
Disse to midler virker dog omtrent lige så godt, hvor de er brugt 
hver for sig i den dobbelte styrke. 

Forholdet mellem langtave og blår er her udtrykt i pct.langtave 
af tave ialt (tave -I- blår), og dette fOl'hold er ikke forrykket af 
nogen af behandlingerne. 

Imidlertid cr ukrudtsbestanden ikke lige stor i alle forsøgene, i 
de ubehandlede forsøgsled varierer ukrudtsprocenten fra 0-45,4 
pet., medens den i gennemsnit af alle forsøg er 18,9. Ukrudts
mængdens indflydelse på udbyttets størrelse er søgt belyst i tabel 
4, idet de 19 forsøg, i hvilke ukrudtsprocenten er bestemt, Cl' op
delt i to grupper, nemlig i forsøg med mindre og i forsøg med mere 
end 20 pet. ukrudt. 

Tabel 4. Spindhør. Udbytte og ukrudt efter sprøjtning med blåsten, DNOC-Na 
og M-hormon. Over og under 20 pet. ukrudt i ubehandlet. 1950-54. 

(Fibre flax. Yield and weeds after spraying with copper sulphate, DNOC-Na 
and MCPA-Na. Above and below 20% weeds in untrealed) 

------;----- -..... ----

Forholdstal I t pc. 
kg pr. ha ubehandlet = 100 langtave 

(Kilos per hectare) ! (Relative number pet. af tave 
Behandling i untreated = 100) ukrudt ialt 

(Treatment) : lang- 'I' I : lang- i (% (% 
I tave I blår I frø . tave blår i frø weeds) longHbre 
i (long- (tow) I (seed) : (long- (tow)! (seed) of fibre 

~~____I~~re) I I I fibre) I ___ ! __ -'---___ ~n_a_l_l)_ 
8 forsøg med over 20 pet. ukrudt i ubE'handlet 
(8 Irials with above 20% weeds in untreated) 

Ubehandlet.... .. . 527 198 780 100 100 100 29.9 72.7 
(Untreated) 
Blåsten, (Cu SO.t), 

30 kg pr; ha. . . 559 203 834 106 103 107 19.7 73.4 
(Copper sulphate. 

30 kilos per hee-
tare) 

DNOC-Na, 25 pct., 
5 kg pr. ha.. . . 574 210 859 109 106 110 15.3 73.3 

(DNOC-Na, 25%, 
5 kilos per hec-
tare) 
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Tabel 4. (fortsat) _._-

kg pr. ha 
(K ilos per hectare) 

Behandling 
(Treatment) lan g-

e 
g-

tav 
(lon 
fibr e) 

blår 
(tow) 

---- "'-

M-hormon, (4 K· 
2M), 1/2 kg virk-
somt stof pr. ha 55 

(MCPA, 1/2 kg ac
tivcmatcrial per 
hedare) 

DNOC·Na, 25 pct., 
2.5kg+4K-2M, 
1/4 kg virksomt 
stof pr. ha. . . . 58 

(ONOC-Ka, 25%, 
2.5 kilos+MCPA 
1/4 kilos active 
material per 
hectare) 

I 
8 198 

6 206 

frø 
(seed) 

851 

896 

I 

---
Forholdstal 

ubehandlet = 100 
(Relative number pet. 
untreated = 100) ukrudt 

lang- (% 
tave blår frø weeds) 

(long- (tow) (seed) 
fibre) 

-

I I 
106 100 109 

I 
14.4 

I 
111 104 115 14.5 

I 
11 forsøg med under 20 pet. ukrudt i ubehandlet 

(11 trials with below 20% weeds in untreated) 

Ubehandlet. ..... 571 208 733 100 100 100 10.0 
(Untrcatcd) 
Blåsten, (Cu S04), 

30 kg pr. ha ... 552 208 745 97 100 102 8.3 
(Copper sulphate, 

30 kilos per hee-
tare) 

DNOC-Na, 25pct., 
5 kg pr. ha .... 553 214 766 97 103 105 5.5 

(ONOC-Na, 25 %, 
5 kilos per hec-
tare) 

M-hormon, (4 K~ 
2M), 1/2 kg virk-
somt stof pr. ha 521 205 736 91 99 100 4.5 

(MCI'A, 1/2 kilos 
active material 
per hectare) 

DNOC-Na, 25pct., 
2.5kg+4 K-2 M, 
1/4 kg virksomt 
stof pr. ha .... 547 216 765 96 104 104 3.9 

(ONOC-Na, 25 %, 
2.skilos+ MCPA 
1/4 kilos active 
material per 
hectare) 

416 

pet. 
langt ave 
af tave 

ialt 
(% 

longfibre 
of fibre 
in all) 

I 73.8 
I 

I 

74.0 

73.3 

72.6 

72.1 

71.8 

71.7 



I gruppen med den store ukrudtsbestand er der i gennemsnit ea. 
30 pet. ukrudt i ubehandlet. Alle de anvendte kemikalier har på
virket udbyttet af langtave og af frø i gunstig retning, de største 
merudbytter er opnået ved anvendelse af blandingen af DNOC-Na 
og M-hormon, og de mindste ved am,endelse af blåsten. Ukrudts· 
bestanden er reduceret mest ved anvendelse af DNOC-Na og M
hormon samt af blandingen af disse. Forholdet mellem langtave 
og blår er af alle behandlinger ændret i gunstig retning. 

I gruppen med den mindste ukrudtsbestand er der ca. 10 pet. 
ukrudt i gennemsnit i ubehandlet. Udbytte af langtave er formind
sket af alle de anvendte kemikalier, mest af M-hormon, der har 
reduceret langtaveudbyttet med ca. 10 pet. Frøudbyttet er ret ens 
for alle forsøgsled, do~ er der et mindre merudbytte, hvor DNOC
Na er anvendt alene og i blanding med M-hotmon. Ukrudtsbestan
den er også her reduceret mest, hvor, DNOC-Na og M-hormon er 
anvendt enten hver for sig: eller i ~landiQg. Forholdet mellem 
langtave og blår er af alle m~dler ændret li(~t i uheldig retning. 

Denne deling af forsøgene efter bkrudtsbestandens størrelse 
viser, at sprøjtning i omtrent ren spindhør vil medføre en mindre 
nedgang i taveudbyttet, men der skal ikke være særlig meget 
ukrudt i en spindhør~ark, førend bchandlingen bliver honoreret 
med en tydelig udbytteforøgelse. 

At finde en grænse for rentabel sprøjtning ud fra disse forsøg Cl' 

ikke muligt, for man må erindre, at selv en ret ringe indblanding 
af ukrudt i stråmaterialet medfører vanskeligheder ved den indu
strielle oparbejdning af taven. Indblandingen kan have til følge, 
at større dele af tavemængden går i en lavere prisklasse. 

I tabel 5 er givet en oversigt over den skønsmæssige bedømmelse 
af tavekvaliteten. 

Der er for spindhørren givet karakterer for tavens styrke, fin
hed, farve, glans og greb. For blåren er der givet karakterer for 
længden. Langtavens længde er målt i cm. Karakterskalaen går 
fra 0-10 og el' for de enkelte egenskaber lagt således: 

Styrke: O = svag, 10 = meget stærk. 
Finhed: O = meget grov tave, 10 = meget fin tave. 
Farve: O = meget uensartet, 10 = helt ensartet. 
Glans og greb: O = uden glans, tørt og skarpt greb, 10 

glansfuld, fed og vægtig tave. 
Længde af blår: 10 = meget lang. 
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Tabel 5. Spindhør. Længdemåling og kvalitetsbedømmelse af taven efter sprøjt
ning med blåsten, DNOC-Na og M-hormon. 1950~54 

(Fil re flax. Length and quality of the fibre aner spraying with copper sulphate, 
DNOC-Na and MCPA-Na) 

--.- ---------.------,-- -----------------,----

I Langtave, karakter for: 

Behandling 
(Treatment) 

·Gennemsnit af 24 forsøg 
(Average of 24 trials) 

Ubehandlet. ........... . 
(Untreated) 
Blåsten, (Cu S04), 30 kg 

pr. ha .............. . 
{Copper sulphate, 30 kilos 

per h eclare) 
DNOC-Na, 25 pet., 5 kg pr. 

ha ................. . 
(DNOC-Na, 25%, 5 kilos 

per hectare) 
M-hormon, (4 K-2 M), 1/2 

kg virksomt stof pr. ha 
(MCPA, 1/2 kilos active 

matcrial per hectare) 
DNOC-Na, 25 pct., 2.5 kg 

+4 K-2 11, 1/4 kg virk-
somt stof pr. ha ...... . 

(DNOC-Na, 25 %,2.5 kilos 
+ MCPA, 'lt kilos active 
material p~r hectare) 

Lang- (Long-fibre, character for: k Blår: 
tavens 1------,---,---.-- __ arakler 
længde l! I glans for længde 

i cm finhed ~ reb (Tow: 
(Length styrke farve (g f d character 
of fibre (slreng!h) (fine- (colourY sp en d- for 
in cm) ness) , our an l 19th) I calch) el 

65 5.4 5.6 5.5 5.5 4.9 

64 5.6 5.7 5.8 5.8 4.9 

63 5.6 5.7 5.4 5.& 5.0 

62 5.3 5.5 5.3 5.4 5.0 

64 5.5 5.6 5.~ 5.4 5.0 

I \ 

Som det fremgår af tabellen er der en svag antydning af, at tave
længden reduceres lidt, hvor DNOC-Na og M-hormon er anvendt 
hver for sig, medens disse midler i blanding ikke ændrer tave
længden_ Tavens styrke, finhed, farve og glans og greb ændres ikke 
mærkbart af nogen af behandlingerne. Disse egenskaber varierer 
heller ikke for behandlingerne i de enkelte forsøg, så der er ikke 
tale om, at gennemsnitstallene dækker over udslag for forskelle i 
forsøgsbetingelser, som større eller mindre ukrudtsbestand o. lign. 

Frøets spireevne er undersøgt i 6 forsøg, og omstående oversigt 
viser, at der ikke er sket nogen væsentlig ændring i frøets spire
·evne. 
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5 kg 25 pet. ll. ](g v. st. 2,5 kg 25 pct. 
Ubehandlet 3 pct. blåsten DNOC-Na M-hormon DNOC + ll. kg 

v. sI. M-hormon 

92 !l1 93 !lO 90 

Resultaterne af disse forsøg viser, at blåsten har den mindste virk
ning overfor ukrudtet, at DNOC-Na er skånsom overfor spind
hørren og ret effektiv overfor ukrudtet, at M-hormon er mindre 
skånsom overfor hørren, men mest effektiv overfor ukrudtet, og 
endelig, at en blanding af DNOC-Na og M-hormon i de her an
vendte doser er skånsom overfor hørren og effektiv overfor 
ukrudtet. Blandingen har en fordel mere, idet man med den gør 
sprøjtningen virksom overfor en større del af ukrudtsfloraen. 

e. SPRØJTNING MED M-HORMON PÅ 

FORSKELLIGE TIDSPUNKTER 

Der Cl' i forsøgene anvendt 1/2 kg virksomt stof af M-hormon, og 
sprøjtningen er sket, når hørplanterne har været på følgende ud
viklingstrin: 1) kimbladstadiet. 2) 4-5 cm høj. 3) 8-10 cm høj. 
4) 12-15 cm høj. Tabel 6 viser gennemsnitstal fra 16 forsøg efter 
denne plan. 

Udbyttet af langtave er størst ved sprøjtning, når planterne Cl' 

4-5 cm høje. Mængden af blår er stærkt forøget ved sprøjtning på 
kimbladstadiet, og talkolonnen længst tilhøjre i tabellen viser da 
også, at forholdet mellem langtave og blår er dårligst ved denne 
tidlige sprøjtning. 

Frøudbyttet er størst ved sprøjtning i kimbladstadiet, og der
efter faldende for hver udsættelse af sprøjtetidspunktet. 

Virkningen på ukrudtet er størst ved sprøjtning, når hørren er 
4~5 cm høj. Ukrudtsproeenten i de ubehandlede forsøgsled vari
erer fra 1,5~51,1. 

Forsøgene er i tabel 7 opdelt i to grupper, nemlig i en over og i 
en under 20 pet. ukrudt i de ubehandlede forsøgslcd. Denne 
grænse ligger nær gennemsnittet for alle forsøg med 22,3 pet. 
ukrudt i ubehandlet. 

I den første gruppe er det i gennemsnit ca. 30 pct. ukrudt i ube
handlet. Der er fremgang i udbyttet af langtave ved alle fire sprøjte-
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Tabclli. Spindhør. Udbytte og ukrudt efter sprøjtning med M-hormon på for
skellige tidspunkter. 1949-54 

(Fibre flax. Yield and weeds after spraying with MCPA-Na on difTercnt time) 

Behandling 
(Treatment) 

Gennemsnit af 16 
forsøg 
(Average of 16 
trials) 

Ubehandlet. . , ... 
(Untreated) 
M-hormon (4 K-

2M),1/2kgvirk
soml stof pI'. ha 
i kirnhladstadiet 

(MCPA, 1,/2 kilos 
active matedal 
per hec!arc in I 

seed-Ieal' stage) 
M-hormon (4 K-

2M), '/2 kg virk
somt stof pr. ha 
v. 4-5 cm højde 

(MCPA, '/2 kilos 
ac!ive material 
per hcctare by 
4-[) cm height) 

M-hormon, (4 K-
2 M), '/2 kg v. st. 
pr. ha ved 8-10 
cm højde ..... 

(~fCPA, 1/2 kilos 
active material 
per hectare by 
8-10 cm heighl) 

M·hormon, (4 K-
2M),1/2kg V,Sl.1 
pr. ha ved 12-15 
cm højde ..... 

(MCPA, 1/2 kilos 
ac!ive ma terial 
per hec!are by 
12-15 cm height) 

kg pr. ha 
I (Kilos per hectare) 

, ]:;~- I blår I frø 

fibre) 

Forholdstal 
ubehandlet = 100 
(Relative numher 
untreated = 100) 

lang
tave 

(long
fibre) 

blår frø 
(tow) (seed) 

pct. 
ukrudt 

(13 
forsøg) 

(% 
weeds 

(13 
trials) 

I 
pct. 

langtave 
af tave 

I 
iall 
(% 

'i' longfibre 
of fibre 
in all) 

(Iong-I (tow) I (seed) 

'-,------;---i-----;-----;--- ----
558 I 221 801 I 100 100 100 22,3 71.0 

I I 

535 251 871 96 114 109 12.0 68.1 

575 222 I 859 loa 100 107 10.3 72.1 

'\"1 220 
842 99 100 105 10.5 71.6 

522 222 776 94 100 97 12.8 70.2 

------- ----'----'-----'-'------'----'----'-'-----'-----

tider, men det største merudbytte er opnået ved sprøjtning, når 
hørren Cl' 4-5 cm høj. Mængden af blår er størst efter sprøjtning i 
kimblad stadiet, og forholdet mellem langtave og blår er derved 
forringet. Frøudbyttet er størst ved sprøjtning, når hørren er 4-5 
cm høj, men der er dog også et tydeligt merudbytte ved de andre 
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Tabel 7. Spindhør. Udbytte og ukrudt efter sprøjtning med M-hormon på for
skellige tidspunkter. 1949-54. Over og under 20 pet. ukrudt i ubehandlet. 

(Fibre flax. Yield and weeds after spraying wilh MCPA-Na on difIerent time. 

Behandling 
(Treatment) 

Ubehandlet. ..... 
(Untreated) 
M-hormon, (4 K-

2 M), 1/2 kg virk
somt stof pr. ha 
i kimbladstadiet 

(MCPA, 1(2 kilos 
acti ve material 
per hcctare in 
seed-Ieaf stage) 

M-hormon, (4 K-
2 M), 1(2 kg v. st. 
pr. ha ved 4-5 
cm højde ..... 

(MCPA, 1(2 kilos 
active material 
per hectare by 
4-5 cm height) 

M-hormon, (4 K-
2 M), l(S kgv. sI. 
pr. ha ved 8-10 
cm højde ..... 

CHCPA, 1/2 kilos 
active material 
per hectare by 
8-10 cm height) 

M-hormon, (4 K-
2 M), 1/2 kgv. st. 
pr. ha ved 12-15 
cm højde ..... 

(MCPA, 1/2 kilos 
active material 
per h ectare by 
12-15 cmheight) 

Above and below 20 % weeds in untreated) 

kg pr. ha 
(kilos per hectarc) 

lang
tave 

(long
fibre) 

blår frø 
(tow) (seed) 

Forholdstal 
ubehandlet = 100 
(Relative number 
untreated = 100) 

lang
tave 

(long
fibre) 

blår frø 
(tow) (seed) 

l 

7 forsøg med over 20 % ukrudt i ubehandlet 
(7 trials with abm'e 20 % weeds in untreated) 

528 227 661 100 100 100 

540 259 726 102 114 110 

594 233 767 113 103 116 

575 225 730 109 99 110 I 

545 221 726 103 97 110 

pet. 
ukrudt 

(% 
weeds) 

30.9 

17.s 

14.3 

14.1 

17.2 

pet. 
langtave 
af tave 

ialt 
(% 

longfibre 
of fibre 
in all) 

69.9 

67.6 

71.s 

71.9 

71.1 

sprøjtetider . Virkningen på ukrudtet er størst ved de to midterste 
sprøjtetider . 
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Tabel 7. (fortsat) 

Behandling 
(Treatment) 

Ubehandlet. .. __ . 
(Untreated) 
M-hormon, (4 K-

2 M),l/ågvirk-
samt stof pr. ha 
i kimbladstadiet 

(MCPA, 1/2 kilos 
aetive materiaI 
per hectare in 
seed-Ieaf stage) 

M-hormon, (4 K-
2 M), 1/2 kg v.st. 
pr. ha ved 4-5 
em højde ..... 

(MCPA, 1/2 kilos 
active material 
per hectare by 
4-5 cm height) 

M-hormon, (4 K-
2 M), 1/2 kg v. st. 
pr. ha ved 8-10 
cm højde .. ___ 

(MCPA, 1/2 kilos 
ac!iye material 
per hectare by 
8-10 cm heig!lt) 

M -hormon, (4 K-
2 M),l/2kgv.st 
pr. ha v_ 12-15 
cm højde _ .... 

( MCPA, '12 kilos 
active material 
per hectare by 

----kg pr~:----u:e5~~~I~~~\:-1 ---la~~~ve 
(Kilos per hectare) (Relative number pet. af tave 

_1lI1treated = 2-~~) -I. ukrudt ialt 
lang- lang- (% (% 
tave blår frø tave blår frø, weeds) IIongfibre 

(long- (tow) (seed) (long- (tow) (seed) I of fibre 
fibre) fibre) I in all) 

I 

6 forsøg med under 20 pet. ukrudt i ubehandlet 
(6 trials wHh below 20 % weeds in untreated) 

704 195 995 I 100 100 100 12.3 78.3 
! 
! 

637 240 974 91 123 98 5.2 72. 

I 
I 

I 
I 
I 

676 214 972 96 110 98 5.6 76. o 

651 215 951 93 110 96 6.3 75. 

I 
1 

610 220 854 87 113 86 7.6 73. 5 

I 

12--15 cm height) 

I gruppen med mindre end 20 peL ukrudt er der i gennemsnit 
ca. 12 peL ukrudt i ubehandlet. Udbyttet af langtave er gået ned 
ved alle fire sprøjtetider, medens mængden af blår er øget, især 
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ved første og sidste sprøjtning. Tallene for procent langtave viser 
da også en væsentlig forringelse af forholdet mellem langtave og 
blår ved alle sprøjtetider. Det er dog tydeligt, at taveudbyttet på
virkes mindre i uheldig retning ved sprøjtning, når hørren er 4-5 
cm høj end ved sprøjtning på andre tidspunkter. 

Frøudbyttet er nedsat efter alle sprøjtningerne, størst er ud
byttetabet dog efter sprøjtning, når hørren er 12-15 cm høj. 
Virkningen på ukrudtet er størst ved sprøjtning, når hørren er i 
kimbladsladiet, og den aftager for hver udsættelse af behand
lingen. 

Fig. 2. Spindhør. Planterne fra venstre: 1. For 
sent sprøjtet med M-hormon, 2. Ubehandlet, 3. og 

4. Rigtig højde (4-8 cm) for hehandling. 

Forsøgene viser, at uanset ukrudtsmængdens størrelse fås det 
bedste resultat af sprøjtning, når hørren er 4-5 cm høj. idet hørren 
på dette udviklingstrin skades mindst, ligesom ukrudtsbestanden 
i regelen reduceres mest ved sprøjtning på dette udviklingstrin. 

Figur 3 giver et tydeligt billede af sprøjtetidspunktets betydning 
for udbyttet af tave og for virkningen på ukrudt. 

Hørrens længde ved sprøjtningen er afsat på abcissen, medens 
langtaveudbyttet og ukrudtsproeenten er afsat som ordinat. Værdi
erne for det ubehandlede forsøgsled er indtegnet med brudte 
linier. 

Udbyttekurven stiger stærkt fra venstre mod et toppunkt, hvor 
hørren er ca. 5 cm høj; derefter falder kurven igen, men dette fald 
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kg langtave pr. ha 
Kilos long fibre per hectare 

580 

5Go 

YIO 

520 

Sao 
I 2 3 li 5 (, 7 8 9 /0 /1 /2 /3 /'1 I!i 

% ukrudt 
% Weeds 

ubehandlet 
untreated 

Hønens længde i cm 
ved sprøjtningen 
The lengt or fibre flax 
in cm by the spraying 
time 

ubehandlet 
untreated 

Hørrens længde i cm 
ved sprøjtningen 

23 
22-
2/ 
20 

19 

IS 
17 

Jt; 

IS 
IIf 

)] 
12 
1/ 
IO 

The lenght of fibre 

L-------~~~======::::------~----~--- flaxincmbythe 
/ 2. 3 t; 5 t; 7 8 9 IO /112/3/'1 IS spraying time 

Fig. 3. Sprøjtning i spindhør med M-hormon på forskellige tidspunkter. Udbytte 
af langtave og ukrudtsprocent'vist i kurver. Gennemsnit af 16 forsøg. 

Spraying in fibre flax with MCPA on difIerent time. Yield of long fibre and 
weed % demonstrate in curves. Average of 16 triaIs 

er ikke så brat. Det vil med andre ord sige, at det største udbytte 
opnås ved sprøjtning når hørren er 5 cm høj, men det er mindre 
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Tabel 8. Spindhør. Længdemåling og kvalitetsbedømmelse af taven efter sprøjt
ning med M-hormon på forskellige tidspunkter. 1949-54 

(Fihre flax. Length and quality of (he fibre after spraying with MCPA-Na 
on difTerent time) 

Lang- t Langtave, karakter for: 
Blår, 

tavens 
(Long-fibre, character for:) 

karakter 
Behandling længde glans 

for længde 
(Trealment) i cm finhed og greb 

(Tow, 
(Length sln'ke (fine- farve (splend- character 
of fibre (str~ngth) ness) (colour) our and for 

Gennemsnit af 15 forsøg in cm) "atch) 
length) 

(Average of 15 [riais) 
------ ---_._-

Uhehandlet. ............ 64 4.7 5.6 5.6 5.7 4.6 
(Untreated) 
M-hormon, (4 K-2 11), 1/2 

kg virksomt stof pr. ha i 
kimbladstadiet. ....... 64 5.0 5.4 5.2 5.7 4.7 

(MCPA, 1/2 kilos active ma-
terial per hectare in seed-
leaf stage) 

M-hormon, (4 K-2 111), 1/2 
kg virksomt stof pr. ha 
ved 4-5 cm højde ..... 64 5.4 5.5 5,4 5.6 l 4.6 

(MCPA, 1/2 kiløs activema-
terial per Iw.clare by 4-5 
cm height) 

M-hormon, (4 K- 2 M). 'I. 
kg virksomt stof pr. ha 
ved 8-10 cm højde .... 62 5.0 5.6 5 .• 5_B 4.6 

(MCPA, 1/2 kilosactive ma-
terial per hcctare hy 8-10 
cm height) 

M-hormon, (4 K-2 M), t/2 

kg virksomt slof pr. ha 
ved 12-15 cm højde ... 61 5.1 5.6 5:. 5.7 4.6 

(MCPA, 1/2 kilos active 
material per heclare by , 
12-15 cm hcight) 

-- ----- ---_ .. 

risikabelt at sprøjte lidt for sent end lidt for tidligt, og man kan 
derfor fastsætte et lidt bredere interval for forsvarlig ukrudts
sprøjtning i spindhør, nemlig når hørren er fra 4 til ca. 7-8 cm 
høj. Kurven for ukrudtsprocenten viser også den største virkning 
på ukrudtet ved behandling indenfor dette tidsrum. 

Tavekvaliteten er undersøgt på samme måde som nævnt under 
afsnit 2 d, og gennemsnitsresultaterne er vist i tabel 8. 

Tavelængden reduceres lidt ved sprøjtning, når hørren er 8-15 
cm høj, tavens styrke er størst efter sprøjtning, når hørren er 4-5 
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cm høj, tawns finhed, farve, glans og greb er :ikke påvirket væsent
ligt af behandlingerne. Blårens længde er ikke påYirket af behand
lingerne. 

Frøets spireevne er undersøgt i 8 forsøg og gengives i følgende 
oversigt. 

l'behandlet i kimblad~ 

stadiet 

94 

Sprøjtning 
ved 4~-5 cm ved 8-10 cm 

højde højde 

90 94 

Spireevnen er ikke ændret efter behandlingerne. 

wd 12-15 cm 
højde 

94 

Resultaterne af disse forsøg med sprøjtning af spindhør med 
:\i-hormon på forskellige tidspunkter viser, at hørren skades 
mindst af NI-hormon, når den er 4-5 cm høj ved sprøjtningen, og 
at ukrudtet skades mest i dette tidsrum. Den anvendte dosering, 
1/2 kg virksomt stof pr. ha, er i almindelighed for stor, hvilket 
bl. a. udbyttetallene fra gruppen med den mindste ukrudtsbestand 
viser. Blandingen bestående af M-hormon og DNOC-Na, som er 
omtalt under afsnit 2d, er almindeligvis at foretrække ved ukrudts
bekæmpelse i spindhør. 

3. Forsøgene i oliehør 

a. FORSØGSBETINGELSER 

Forsøgene er gennemført på forsøgsstationerne ved Am'slev, Borris, 
Lyngby, Rønhave, Ødum og ved Statens Ukrudtsfol'søg. 

Ved Statens Ukrudtsforsøg har alle forsøgene været udstatio
neret hos landmænd i Køhenhavns Omegn, og i de fleste tilfælde 
på ret svær lerjord, Ved Aarslev og ved Lyngby har forsøgene 
ligget på almindelig lermuld, ved Ødum og Rønhave på svær ler
jord og ved Borris på god sandmuld. 

Byg og bederoer er den hyppigste fOl'frugt, men også havre, 
kålroer, kartofler og kløvergræs har været forfrugt. Oliehørren er 
almindeligvis gødet med 200 kg superfosfat, 200 kg kali og 400 kg 
salpeter. 

Forsøgsbehandlingen Cl' udført i tørt vejr og i regelen med tørt 
vejr det efterfølgende døgn. 
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Hørrens vækstvilkår har været meget varierende, undertiden 
har tørke generet udYildingen og undertiden er afgrøden ødelagt 
af regn. Udbyttet i forsøgene svinger fra ca. 400 til 2200 kg frø 
pr. ha. 

Virkningen på ukrudtet er undersøgt ved botanisk analyse på 
samme måde som ispindhørforsøgene. 

Oliehørren er almind eligvis høslet. sidst i august eller først i 
september. I det vanskelige høstår 1 HiS-! blev forsøget ved Borris 
helt ødelagt af regn omkring høst. 

Der er i alle forsøgene anvendt 1000 liter vædske pr. ha, og de 
anvendte kemikalier er de samme som er benyttet i spindhørfor
søgene, hvorfor der henvises til omtalen af disse i afsnit 2 a. 

b. SPRØJTNING MED BLÅSTEN, DNOC-Na, 

D-HORj\JOX OG M-HORMON 

Blåsten er prøvet i 3 pd. styrke, der er anvendt iS kg 25 pet. 
DNOC-Na, og begge hormontyper Cl' prøvet i styrken 1/~ kg virk
somt sLof pr. ha. Gennemsnitsresultatet af iS forsøg efter denne 
plan Cl' vist i tahel 9. Hørren har været 4-8 cm høj ved sprøjt
ningen. 

Anvendelsen af blåsten, D.:\OC-.\' a og ?VI-hormon har forøget 
frøudhyttet væsentligt, medens anvendelsen af D-hormon kun har 
medført en mindre stigning i frøudbyttet. Strå udbyttet Cl' nedsat 
en del efter anvendelse af D.t\OC-l\a og hormontyperne. Anven
delsen af D-hormon har bevirket den største nedgang i strå
udbyttet. Virkningen på ukrudtet er bedst efter anvendelse af M
hormon, de tre øvrige præparater virker stort set ens på ukrudtet 
og lidt dårligere end M-hormon. 

Anvendelsen af D-hormon har reduceret strålængden hetydeligt, 
og der Cl' en antydning af nedsat spirevcne hos frøet efter anven
delsen af denne forbindelse. Behandling med D-hormon i oliehør 
har ikke så katastrofale følger for frøudbyttet som den har for 
taveudbyttet i spindhør. Alligcyel må det frarådes at bruge D-hor
mon til ukrudtsbekæmpelse i oliehør, da de øvrige anvendte midler 
i forsøgene har givet fra det dobbelte til det tredobbclte merudbytte 
af frø, og D-hormon er øjensynlig ikke mere virksomt overfor 
ukrudtet end de andre prøvede præparater. 
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Tabel 9. Oliehør. Udbytte, ukrudt, længde og spireevne efter sprøjtning med 
blåsten, DNOC-Na, D-hormon og M-hormon. 1948-49 

(Linseed flax. Yield, weeds, length and germinating power after spraying with 
copper sulphate, DNOC-Na, DCPA-Na and MCPA-Na) 

Behandling 
(Treatment) 

kg pr. ha 
(kilos per 
heclare) 

Forholdstal I Længde I l 
ubeh. = 100 af hør yc. 

(Relative I efter isplfeevne 
number pet. i blomstr. I (2 

= 100) (10 of flax (10 
untreated uk~udt (Length I for~øg) 

___ ___ _ weeds) after germi-

Gennemsnit af 5 forsøg power) 
I 

frø I strå fro I strå I flower- ! nating 
(seed) I (straw)I (seed) r(straw) ing) I (Average of 5 tTials) 

Ubehandlet- .... -. _.c .-.-. -. -. -:--1-3-3-3-0 28161100 100 36.5 --62---1--;;-;-

(Untreated) 
Blåsten, (Cu S04), 30 kg 

pr. ha .............. . 
(Copper sulphate, 30 kilos 

per heetare) 
DNOC-Na, 25 peL. 5 kg 

pr. ha .............. . 
(DNOC-Na, 25%, 5 kilos 

per hectare) 
D-hormon, (2,4-D), 1/2 kg 

virksomt stof pr. ha ... 
(DCPA, 1/2 kilos aclive 

materials per hectare) 
M-hormon, (4 K-2 M), 1/2 

kg virksomt stof pr. ha 
(MCPA, 1(2 kilos active 

materials per hectare) 

1501 2824 

1521 2758 

l414 2635 

1558 2702 

113 100 21.6 59 94 

114 98 24.6 I 5H 96 

106 94 24.4 54 92 

117 96 18.7 59 95 

c. SPRØJTNING MED BLÅSTEN, DNOC-Na OG 

M-HORMON SAI\·fT EN BLANDING AF 

DNOC-~a OG M-HORNION 

Der er i disse forsøg anvendt: Blåsten i 3 pct. styrke, 5 kg 25 pet. 
DNOC-Na, 1/2 kg virksomt stof af M-hormon, samt en blanding 
bestående af 2,5 kg 25 pct. DNOC-Na og 1/4 kg virksomt stof af 
M-hormon. Hørrcn har været 4-8 cm høj ved behandlingcn. 
Tabel 10 viser gennemsnitsresultaterne af 18 forsøg udført efter 
denne plan. 

Frøudbyttet er steget væsentligt efter alle behandlingerne. Anven
delsen af blåsten har dog ikke medført så stort et merudbytte af 
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Tabel 10. Oliehør. Udbytte, ukrudt, længde og spireevne efter sprøjtning med 
blåsten, DNOC-Na og M-hormon. 1950-54 

(Linseed flax. Yield, weeds, length and germinating power after spraying with 
copper sulphate DNOC-Na and MCPA-Na) 

Behandling 
(Treatment) 

kg pr. ha 
(kilos per 
hectare) 

Forholdstal I t l Længde 
ubeh. = 100 uE~u'dt' af hør 

(Relative I 17 efter 
number forsøg blomstr. 

untreated (o/, (Lenglh 
= 100) weeds of flax 

1----,--- -.------- 17 after 

Gennemsnit af 18 forsøg frø I strå frø I strå trials) I fIower-
(Average of 18 trials) (seed) (straw) (seed) (straw) ing) 

~J~~~~~~;~~~~' '~'F~ -2363 I 100-~1-~9'3 57 

Blåsten, (Cu SO,), 30 kg 
pr. ha.. .. . .. .. .. . .. . 1159 2478 

(Copper sulphate, 30 kilos 
per hectare) 

DNOC-Na, 25 pct., 5 kg 
pr. ha... . . . . . . . . . . . . 1275 2465 

(DNOC-Na, 25%, 5 kilos 
per hectare) 

M-hormon, (4 K-2 M), '/. 
kg virksomt stof pr. ha 1239 2398 

(MCPA, '/2 kilos active 
material per hec1are) 

DNOC-Na, 25 pct., 2.~ kg 
+ M-hormon, (4K-2 M), i 
'/4 kg virksomt stof pr. I 
ha.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1268 2468 

(DNOC-Na,25%,2.5kiJos 
+ MCPA, '/4 kilos active 
material per hectare) 

114 

125 

121 

124 

105 41.u 57 

104 33.4 58 

101 I 30.3 56 

104 30.3 57 

pet. 
spireevne 

3 
forsøg 

(% 
germi
nating 

power) 

94 

94 

95 

95 

95 

frø som anvendelsen af DNOC-Na og M-hormon eller som blan
dingen af disse. Udbyttet af strå er steget lidt, hvor blåsten, DNOC
Na og blandingen af DNOC-Na og M-hormon er anvendt. M-hor
mon og blandingen af denne med DNOC-Na har haft den største 
efl'ekt overfor ukrudtet, og blåsten har virket dårligst. Strålængden 
og frøets spireevne er ikke påvirket af behandlingerne. 

I gennemsnit af forsøgene har der været 49,3 pet. ukrudt i det 
ubehandlede forsøgsled, og i de enkelte forsøg varierer ukrudts
procenten i de ubehandIede forsøgsled fra 15,9-75,5. 

Tabel 11 viser en opdeling af forsøgene i a grupper, en gruppe 
på 5 forsøg med over 60 pct. ukrudt, en gruppe på 7 forsøg med 
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40-{iO pet. ukrudt og en gruppe på l) forsøg med under 40 pct. 
ukrudt i de ubehandlede forsøgslccl. 

Tabel 11. Oliehar. udbytte og ukrudt efter sprøjtning med blåsten, D~OC-~a 
og M-hormon. Over 60 pet., mellem 60 og 40 pct. og under 40 pet. ukrudt 

ubehandlet. 1950-54 
(Linseed flax. Yield and weeds after spraying with copper sulphate, DNOC-i\"a 

and .\ICPA-Xa. Ahoyc 60%, IJctwren 60 and 40% and below 40% weeds 
in untreated) 

- -------------c---

Behandling 
(Treatment) 

kg pr. ha 
(kilos per heetarc) 

peL 
ukrudt 

(% 
std weeds) 

! (straw) 

Forholdstal 
ubeh. = 100 

(Helative number 
unlrealed = 100) 

5 forsøg med over 60 pet. ukrudt i ubeh. 
(5 trials wHh above 60 % weeds in untrcatcd) 

Ubehandlet. ................... . 
(Unlreated) 
Blåsten (eu 804) 3(} kg pr. ha ..... 
(Copper sulphale 30 kilos per heelare) 
DNOC-Na, 25 pet., 5 kg pr. ha ..... 
(DXOC-Na,25 %,5 kilos per hectare) 
M-hormon, (4 K-2M), '/2 kg virk-

somt stof pr. ha .............. . 
(1I1CPA, '/2 kilos aclh'e material per 

heetare) 
Dl\Or.-Na, 25 pet., 2.5 kg + :\1-hor

mon, (4 K-2 III), '/J kg virksomt 
stof pr. ha .......... "" ..... . 

(DNOC-:-.Ia, 25 %,2.5 kilos -I- MCPA, 
'/4 kilos acliv!' rnalerial per hpc!are) 

603 

832 

981 

948 

1003 

1778 100 

19<'\8 

1H7S 163 

1926 157 

2030 lfj6 

7 forsøg med mellem 40 og 60 pet. ukrudt i ubch. 
(7 (ria Is ",,-jth betwccn 40 and 60% wecds in unlrealed) 

~8~~~~~~~~' ...... , ......... , , . '1 965 22~)0 100 

Blåsten (Cu S04), 30 kg pr. ha . . . . 1132 2465 117 
(GojPper sulp~at~, 30.kilos per heetare)l' 
DNOC-Na, 2;) pd., n kg pr. ha .... I 1192 2423 124 
(DNOC-Na, 25 %, 5 kilos per heclare)1 
M-hormon, (4 K-2 III), '/2 kg virk-

somt stof pr, ha, , ............ , 1231 2355 128 
(MGPA, '/2 kilos ae t j ve rnalerial per 

hectare) 
DNOC-:-.Ia, 25 pet., 2.5 kg -I- M-hor

mon, (4 K-2 M), '/4 kg virksomt 
stof pr. ha ...... , , , .. . . . . . . .. . 1232 2HO 128 

(DNOG-Na, 25%, 2.5 kilos -I- lvICPA, 
'/4 kilos aclive material per heetare) 
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100 70.6 

112 63.0 

111 55.2 

108 56." 

11-1 5-!.~ 

100 49,[ 

108 3H.6 

106 32.6 

103 25.9 

105 29.1 



Tabel 11. (fortsat) 
-----------------;--------;-

I 

Forholdstal I 

kg pr. ha ubeh. = 100 pet. 
(kilos per hectare) (Relative number ukrudt Behandling 

(Treatment) untreated = 100) (% 

--fr-ø----,---s-tr-å- frø I strå weeds) 

(seed) (straw) (seed) (slraw) 

5 forsøg med under 40 pet. ukrudt i ubeh. 
(5 trials with below 40% weeds in untreated) 

Ubehandlet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1337 
(Untreated) 
Blåsten (Cu S04), 30 kg pr. ha . . . . 1369 
(Copper sulphate, 30 kilos per hee-

tare) 
DNOC-Na, 25 pet., 5 kg pr. ha. " . 1537 
(DNciC-Na,25%, 5 kilos per hectare) 
M-hormon, (4 K-2 M), '/2 kg virk-

somt stof pr. ha. . . . . . . . . . . . . . . 1417 
(MCPA, '/2 kilos active material per 

hectal'e) 
DNOC-Na, 25 pet., 2.5 kg + M-hor

mon, (4 K-2 M), 1/4 kg virksomt 
stof pr. ha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1467 

(DNOC-Na, 25%, 2.5 kilos + MCPA, 
'/4 kilos aetive material per hee-
tare) 

2H32 100 

2891 102 

2926 115 

2870 106 

2951 110 

100 3004 

24.6 

100 14.1 

98 14.5 

101 10.0 

Gruppen med over 60 pet. ukrudt i de ubehandlede forsøgsled 
viser nogle meget store merudbytter af frø trods en relativt ringe 
virkning på ukrudtet, men udbyttet af frø i de ubehandlede for
søgsled bærer også præg af at være stærkt påvirket af den store 
mængde ukrudt. Gruppen med fra 40-60 pet. ukrudt i de ube
handlede forsøgsled har givet merudbytte af frø fra 17-28 pct. 
med en lidt bedre virkning på ukrudtet, og selv i gruppen med 
under 40 pct. ukrudt i de ubehandlede forsøgsled er der mer
udbytter på op til 15 pct., og virkningen på ukrudtet er relavtivt 
god. Denne tabel viser tydeligt, hvilken udbyttenedsættende faktor 
ukrudtet er for oliehør, en ukrudtssprøjtning med de rette kemi· 
kalier vil i regelen give et godt økonomisk resultat. Grunden til, at 
virkningen på ukrudtet bliver dårligere jo større ukrudtsmængde 
del' er, må sikkert være den, at ved sprøjtning i en tæt bestand af 
ukrudt dækker store og bredbladede ukrudtsarter, som f. eks. 
agersennep, over en mængde mindre ukrudtsplanter. Disse små 
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Fig. 4. Oliehør, til venstre ubehandlet (stærkt forurenet med agersennep), 
til højre sprøjtet med 0,5 kg virksomt stof af M-hormon pr. ha 

ukrudtsplanter får så plads til at udvikle sig, når de store ukrudts
planter er dræbt ved sprøjtningen. 

Hovedresultatet af disse forsøg med forskellige kemikalier viser, 
at blåsten ikke er særlig velegnet, da det ikke har nogen særlig 
stor virkning på ukrudtet, ligesom merudbyttet af frø ikke er så 
stort som efter anvendelsen af DNOC-Na og M-hormon. Behand
ling med blandingen af DKOC-Na og M-hormon giver det største 
merudbytte af frø, og i de fleste tilfælde også den største reduktion 
af ukrudtsbestanden. Strå af oliehør kan i reglen anvendes til 
visse industriprodukter, derfor er det af interesse, at blandingen 
af DNOC-.:-.J"a og M-hormon øjensynlig er meget skånsom i sin 
virkning på stråudbyttet. 

d. SPRØJTNING MED M-HORMON PÅ FORSKEL
LIGE TIDSPUNKTER 

Forsøgene er udført som i spindhør, idet der er anvendt 1/2 kg 
virksomt stof af M-hormon pr. ha, udsprøjtet når hørren var hen-
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boldsvis i kimbladstadiet, 4-5 cm, 8-10 cm og 12-15 cm bøj. 
Tabel 12 viser gennemsnitsresultater af 14 forsøg efter denne plan. 

Tabel 12. Oliehør. Udbytte, ukrudt, længde og spireevne efter sprøjtning med 
M-hormon på forskellige tidspunkter. 1949-54 

(Linseed flax. Yield, weeds, length and germinating power after spraying with 
MCPA-Na on ditIerent time) 

Behandling 
(Treatment) 

kg pr. ha 
(kilos per 
hectare) 

~-I-Forholdstal I pct. Længdel' 

I 
ubeh, ~ 100 ukrudt af hør 

(Relative 12 efter I 
number f blomstr. 

, untreated o(~øg (Lengtb' 
= 100) weeds of Ilax 

Gennemsnit af14 forsøg ~f:d) 'l(s::~~)1 (:::d) II(s~!~~)1 tri~~S) fl~~;:-
(Aver age of 14 trials) 

U"-l-,e-h-a--'n'--dl-e-t.-,-,-,-, .-.-.'--.-. -, ,-,---'I 1286 112621 I ~~ 100 II 100 

(Untreatcd) 
M-hormon, (4 K-2 M), '/2 

kg virksomt stof pr, ha i 
kimbladstadiet . , , , , , , , 

(MePA, '/2 kilos aclive ma- , 
terial per hectare in seed- I 

Ieaf stage) 
M-hormon, (4 K-2 M), '/2 

kg virksomt stof pr. ha 
ved 4-5 cm høJde ..... . 

(MCPA, '/2 kilos active ma
terial per heclare by 4-5 
cm height) 

M-hormon, (4 K-2 M), '/2 

kg virksomt stof pr. ha 
8-10 cm højde. , , . , , , . 

MCPA, '/2 kilos active ma
terial per hectare by 8-10 
cm height) 

M-hormon, (4 K-2 M), 1/2 
kg virksomt stof pr. ha 
ved 12-15 cm højde., .. 

(MCPA, '/2 kilos active ma
terial per hectare by 
12-15 cm height) 

1444 2753 

1550 2769 

152212612 I 

I 

1447 2391> 

49,1 56 

112 105 33.3 56 

121 106 I 32.2 57 

118 l 100 31.2 55 

113 Hl 33,4 52 

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

pet. 
spire
evne 

3 
forsøg 

(% 
germina

ting 
power) 

96 

95· 

96 

95 

Sprøjtning på alle de anførte udviklingstrin har givet merudbytte 
af frø, men merudbyttet er størst ved sprøjtning, når hørren er 
4-5 cm bøj. Stråudbyttet formindskes kun ved sprøjtning, når 
hørren er 12-15 cm høj. Virkningen på ukrudtet er omtrent ens 

433 



ved de 4 sprøjtetidspunkter. Hørrens længde reduceres lidt efter 
sprøjtning ved 12-15 cm højde. Hørfrøets spireevne er lidt bvere 
efter sprøjtning, når hørren er i kimbladstadiet, end v~d sprøjtning 
på de andre udviklingstrin. 

Ukrudtsmængden Cl' også i disse forsøg meget stor, og i tabel 13 
er forsøgene inddelt i 3 grupper efter ukrudtsproeentens størrelse 
i de ubehandlede forsøgsled, en gruppe med over 60 pet. ukrudt, 
en gruppe med 40-60 pet. ukrudt og en gruppe med under 40 pct. 
ukrudt i de ubehandlede forsøgsled. 

H vor der var over 60 pet. ukrudt i de ubehandlede forsøgsled, har 
dIP~ sprøjtninger givet store merudbytter af frø, medens virkningen 
då ukrudtet må betegnes som ringe. I de to andre grupper af forsøg 

Tabel 13. Olichor. Udbytte og ukrudt efter sprøjtning med M-hormon på for
skellige tidspunkter. Over 60 pet., mellem 60 og 40 pet. og under 40 pet. ukrudt 

i ubehandlet. 1949-54 

(Linseed nax. Yield and weeds after spraying with MCPA-Na on difIerent time. 
Abow 60%, between 60 and 40% and below 40% weeds in untreated) 

Behandling 
(Treatment) 

l 
I Forholdstal. 

kg pr. ha I ubeh. = 100 et 
(kilos per hectare) (Relative number uerudt 

I untreated = 100) (% 

I , '1------- weeds) 
I frø stra frø I strå 
I (seed) (straw) (seed) I (straw)~. __ 

4 forsøg med over 60 pet. ukrudt i ubeh. 
(4 trials with above 60% weeds in untreated) 

Ubehandlet. ......... " . . . . . .. . . 68:~ 1970 100 100 71.D 
(Untreated) 
M-hormon, (4 K-2 M), 112 kg virk-

somt stof pr. ha i kimbladstadiet. 965 2188 141 111 56.3 
(MCPA, 1/2 kilos active material per 

hectare in seed-Ieaf stage) 
M-hormon, (4 K-2 M), lj2 kg virk-

somt stof pr. ha ved 4-5 cm højde 1100 2278 161 116 56.0 
(MCPA, 'j2 kilos active material per 

hectare by 4-5 cm height) 
M-hormon, (4 K-2 M), '/2 kg virk-

somt stof pr. ha v. 8-10 cm højde 1080 2030 158 103 54.B 
(MCPA, 112 kilos aetive material per 

hectare by 8-10 cm height) 
M-hormon, (4 K-2 M), 'j2 kg virk-

somtstofpr.hav.12-15cmhøjde 948 1860 13H 94 56.!; 
(MCPA, lj2 kilos active materhIl per 

hectare by 12-15 cm height) 
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Tabel 13. (fortsat) 

Behandling 
(Treatment) 

Forholdstal 
! kg pr. ha ubeh. = 100 
i (kilos per hectare) (Relative number 

untreated = 100) 
"-------,----

pet. 
ukrudt 

(% 
wecds) 

- frø I strå frø I strå 
(seed) (slraw) (seed) I (straw) 

------'----

4 forsøg med mellem 40 og 60 pet. ukrudt i ubeh. 
(4 triaIs with belween 40 and 60% weeds in untrcated) 

Ubehandlet..................... 1478 i 4073 100 100 47.9 
(Untreated) 
M·hormon, (4 K-2 M), 112 kg virk· 

somt stof pr. ha i kimbladsladiel. 1568 4388 106 108 23.3 
(MCPA, 1/2 kilos active material per 

hectare in seed·leaf stage) 
M-hormon, (4 K-Z M), 1/2 kg virk-

somt stof pr. ha ved 4-5 em højde 1700 4295 115 105 26.3 
(MCPA, 1/2 kilos aclive malerial per 

hcctare by 4-5 cm hcight) 
M-hormon, (4 K-2 M), 1/2 kg virk-

somt stof pr. ha ved 8-10 cm højde 1595 3988 108 98 25.8 
(MCPA, 1/2 kilos aetivc material per 

hcctarc by 8-10 cm height) 
M-hormon, (4 K-Z M), 1/2 kg virk-

somtstofpr. ha v. 12-15 cm højde 1553 3615 105 89 2'>.2 
(MCPA, 1/2 kilos ac!ive material per 

hec!are by 12-15 cm height) 

4 forsøg med under 40 pct. ukrudt i ubehandlet 
(-l (dals with below 40 % weeds in untreafed) 

Ubehandlet. .................... 
, 

1452 1895 ! 100 100 27.5 
(Untreated) 
:\f-hormon, (4 K-2 1\1), '/2 kg virk-

somt stof pr. ha i kimbladstadiet . 1571 1850 108 !J8 20.~ 
(MCPA, '/2 kilos active material per 

hectare in seed-leaf stage) 
M-hormon, (4 K-2 M), '/2 kg virk-

somt stof pr. ha ved 4-5 cm højde 1642 1935 113 102 13.6 
(MCPA, 1/2 kilos active material per 

hectarc by 4-5 cm height) 
:III-hormon, (4 K-Z :\1), 1/2 kg virks. 

stof pr. ha ved 8-10 cm højde ... 1708 2003 118 106 13.1 
(MCPA, '/2 kilos active material per i 

hec!are by 8-10 cm height) 
M-hormon, (4 K-2 M), 1/2 kg virks. 

stof pr. ha ved 12-15 cm højde .. 1640 1838 113 97 18.5 
(MCPA, 1/2 kilos active material per 

hectarc by 12-15 cm height) 

er merudbytterne som følge af sprøjtningerne mindre, medens 
virkningen på ukrudtet er relativt bedre. Det største merudbytte 
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kg frø pr. ha 
Kilos seed per hecta re 

ISSo 

/500 

/'fSo 

Noo 

1350 

/300 

/250 

% ukrudt 
% Weeds 

50 
!f B 
% 
lfIf 

112 

40 

38 
36 

3lf 

32 
30 

2 :3 'i !i 6 7 8 q IO /1 /2 13 1'1' iS 

I 2 J I.f S b 7 8 '1 /0 1/ /2 /3 JIf /S 

ubehandlet 
untreated 

Hørrens længde i cm 
ved sprøjtningen 
The Ienght af linseed 
flax in cm by the 
spraying time 

ubehandlet 
untreated 

Hørrens længde i cm 
ved sprøjtningen 

The lenght of linsccd 
flax in cm by the 
spraying time 

Fig. 5. Sprøjtning i oliehør med M-hormon på forskellige tidspunkter. Frøudbytte 
og ukrudtsprocent vist i kurver. Gennemsnit af 14 forsøg 

Spraying in linseed flux with MCPA on different time. See(lyield Hnd weed % 
demonstrate in curves. Average of 14 trials 

af frø er gennemgående opnået ved sprøjtning, når hørren er 4-5 
cm høj, hvor ukrudtsbestanden i det ubehandlede forsøgsled var 
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under 40 pet., er det bedste resultat dog opnået ved sprøjtning, 
når hørren er 8-10 cm høj. 

I forsøgene med ukrudtsprocenter under 40, er der en ret stor 
forskel på virkningen på ukrudtet ved de forskellige behandlings
tidspunkter. Sprøjtning, når hørren er 4-5 cm og 8-10 cm høj, 
har reduceret ukrudtsbestanden mest. Stråudbyttet er formindsket 
væsentligt efter den sene sprøjtning, uanset ukrudtsbestandens 
størrelse. 

Tallene for frø udbyttet og ukrudtsprocent i disse 3 grupper 
antyder, at det rette sprøjtetidspunkt med M-hormon i oliehør ikke 
ubetinget kan siges at være når hørren er 4-5 cm høj. I figur 4 
er vist to kurver, hvor hørrens højde er afsat på abcissen og frø
udbyttet og ukrudtsprocenten i gennemsnit af de 14 forsøg er afsat 
på ordinataksen. 

Kurven for frø udbyttet er stærkt stigende fra venstre mod et top
punkt der ligger ved en plantehøjde på 5-6 cm, derefter falder 
kurven igen, men dette fald er ikke så brat. Man kan ud fra denne 
kurves form fastslå, at ukrudtsbekæmpelse med M-hormon i olie
hør bør foretages, når hørren er 4-8 em høj, idet man inden for 
dette tidsrum får det største udbytte af frø og - som den nederste 
kurve viser - den bedste ukrudtsbekæmpelse. Oliehør tåler bedre 
sprøjtning med 1/2 kg virksomt stof af M-hormon pr. ha end spind
hør, men blandingen bestående af 2,5 kg 25 pet. DNOC-Na og 1/4 
kg virksomt stof af M-hormon, som er prøvet i forsøgene, der er 
omtalt under afsnit 3 C., vil i de fleste tilfælde være at foretrække, 
idet man med den kan ramme en større del af ukrudtsfloraen . 
Også for denne blanding gælder det, at det heldigste sprøjtetids. 
punkt er inde, når hørren Cl' 4-8 cm høj .. 

4. SAMMEN DRAG 

I årene 1948-54 er der ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plante
kultur udført 62 forsøg med ukrudtsbekæmpelse i spindhør og 37 
forsøg med ukrudtsbekæmpelse i oliehør . Forsøgene er i begge 
kulturer udført dels med forskellige kemikalier og dels med 4K-2M 
på forskellige tidspunkter. r forsøgene med forskellige kemilwlier 
flr der anvendt blåsten, 2,4-D, 4K-2M, DNOC natriums alt og dino
seb. Det sidste kemikalie er dog kun prøvet i spindhør. 
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Spin dhør{ol'søgcn c 

Tahel 1 viser tydeligt, at 2,4-D ikke er anyendelig i spindhør på 
grund af den store udbyttenedgang. Tabel 2 viser udbyttetal og 
ukrudtstal fra forsøgene med 4K-2~1 og dinoseb. Anvendelsen af 
en blanding af disse midler giver størst merudbytte af tave og frø 
og bedst virkning på ukrudtet. Dinoseb kan dog i brændende sol 
forårsage stærke skader på hørren, og blandingen med den laveste 
dosis dinoseb må tilrådes. 

Af tabel 3 og 4 ses, at sprøjtning med 2,5 kg 25 pet. DN"OC-Na + 
1/4 kg virksomt stof af et 4K-2M middel er den mest fordelagtige 
af de prøvede behandlinger. Anvendelsen af blandinger giver størst 
merudbytte og størst reduktion af ukrudtsbestanden. 4K-2M alene 
kan skade hørren lidt, medens D?\OC-~a udmærket kan anvendes 
alene, hvor forholdene taler derfor. Blåsten har en ringere ukrudts
dræbende virkning, og skader undertiden hørren temmelig meget. 
Tavekvaliteten ændres i reglen ikke af de anvendte midler. 

I tabel 6 og 7 vises udbyttetal og ukrudtstal af forsøgene med 
4K-2)'1 på forskellige tidspun kter. Det største udby1te og den bedste 
ukrudtsbekæmpelse får man ved sprøjtning, når hørren er 4-5 cm 
høj. Tallene for de øvrige sprøjtetidel' viser dog, at man hellere 
må angive den heldigste højde af hørren ved sprøjtning til 4-7 cm. 
Se figur :3. Sprøjtning før 4 cm og efter 7 cm højde kan forårsage 
en alvorlig nedsættelse af tw,ekvaliteten. 

OliellOl'fOl'sØgWf 

Tahd 9 viser, at anvendelsen af 2,4-D ikke giver sKt stort mer
udbytte af frø som de øvrige midler. 

Tahel 10 og 11 viser, at også i oliehør er anvendelsen af en 
blanding bestående af DNOC-Na og 4K-2)';I bedst, idet den giver 
størst merudbytte og bedste ukrudtsbekæmpelse, men midlerne 
anvendt hver for sig er omtrent lige så gode. Blåsten forøger ikke 
udbytte så meget og har ikke så stærk ukruutsdræ bende virkning. 

Tabel 12 og 13 viser, at også i olichør er det heldigste sprøjtetids
punkt med 4K-2M, når hørren er 4-5 cm høj, idet man her har 
det største merudbJ tte. Udbyttetal og ukrudtstal for den næste 
sprøjtetid viser dog, at man uden skade kan sprøjte, når hørren er 
fra 4 til 7 em høj. Se figur 5. 
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SUMMARY 

At Ihe initialive of the SUlte Experiment Stations for Plan! CuItu1'e 62 experiments. 
of eombating weeds in fibre-flax cultures and 37 experiments of eombating weeds 
in linseed-flax euItures werc carried on during the years 1948-54. Thc experi
menls for both cultures were made partIy by means of various chemicals and 
partIy by means of IICPA, sprayed at difIerent points oOime. For the experiments 
wilh various chernicals blue vitriol, DCPA, lIfCPA, DNOC sodium salt, and 
dinoseb were used, the latter having oilly been tried in fibre-flax eultures. 

The Fibrc-Flax Experimenfs 

Table 1 shows clearIy that DCPA is not applicable to fibre flax on account of the 
heavy decrease of yield. TabIe 2 gives the figures relating lo the yield and the 
amount of weeds in connection with tIle experiments with MCPA and dinoseb. 
A mixture of these preparations gives the greatest exeess yield of fibres and seeds 
and is of the best elIeet on the weeds. Dinoseb may, however, eause heavy injury 
to the flax plants in burning sunshine, and a mixture with the srnaHest dose of 
dinoseb is advisable. 

From Tables 3 and 4 it is secn that a mixture of 2.5 kilos 25 per cent. DNOC 
and '1, kilo l\{CPA (effeetive substal1ce) is the most advantangeous of the prepara
tions tested, this mixture giving the greatest yield and the greatest deerease in the 
amounl of weeds. 1ICPA used exclusively ean do some damage to the flax plants, 
while DNOC ean very well be used exclusively where conditions are in favour. 
BIue vitriol has a less wecd-kiIling elIeet and sometimes damages the flax plant 
ralher mueh. The fibre quality will not as a rul e be impaired by the preparations 
applied. 

The Tables 6 and 7 show the figures for yicld and "eeds in respect oi experi
ments with MCPA at ditferen! poiIltS of time. The greatest yield and the most 
elIeetive coniliating of weeds is atlained by spraying when the flax plant is 4 or 
5 cm. in height; the figures for the other spraying dales show, however, that the 
most favourable bcight of the flax plant for spraying purposes should rather be 
taken to be 4 to 7 cm. See Fig. 3. 

Spraying before 4 cm. and after 7 cm. may rcsult in a serious deterioration of 
the fibre quality. 

The Linseed-Flax E:rperimcnts 

Table 9 shows that DCPA gives a smaller excess yicId of seeds than the olhe1' 
preparations. 

Tables 10 and 11 sho'>\" thaI aIso in the case of linseed flax a mixture of DNOC 
and MCPA is hest and gives the greatest excess yield and results in the most 
elIedive eombating of weeds, but the preparations applied separatelyare almost 
as efficient. Blue vitriol does not increase the yield so much and its weed-killing 
elIeel is not so strong. 

Tables 12 and 13 show that also for linseed flax the most fayourable time for 
spraying with MCPA is when the plant is 4 og 5 cm. in height, the greatest excess 
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yield being then obtainable. The figures for yield and weeds for the next spraying 
date show, however, that spraying ean be carried out without damage when the 
flax plant is from 4 to ab. 7 cm. in height. See fig. 5. 
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Hovedtabel I. Ukrudtsbekæmpelse i spindhør med forskellige kemikalier 1950-54 

(WeedcontroI in fibre flax with different chemicals) 

I kg langtave pr. ha . 
I' • 

Lb. nr.1 Å Forsøgssted I 
(Serial l (Y r ) (Experimental 

kg blår pr. ha 
(kg tow per heet.) 

kg frø pr. ha 
(kg seed per heet.) 

pet. ukrudt 
(% weeds) 

no.) i ear Station) I 
(kg long fibre per hect.) .1 

aib.cldle a I b I c I d I e , dJ_~_~J b i e I d i e 
----

311 
315 
326 
331 
341 

1 315 ! 326 i 

331 I 
341 i 
315 i 
326 I 
331 I 

I 

341 I 
315 I 

326 
331 
341 

31/50 i 

34/50 I 

35/50 1 

43/52 I 

47/
52

1 49/53 
55/53 
56/54 I 

, 

-----~- -. --

-~ - ~~~1429 
~ --

1950 Aarslev .. , . 
1951 » ... 
1952 » ... 
1953 .)} ... 
1954 » ... 
1951 Borris ..... 
1952 » .. 4.' 

1953 » ..... 
1954 

1 
» ..... 

1951 Lyngby ... 
1952 » ... 
1953 » ... 
1954 » ... 
1951 Ødum .... 
1952 » .... 
1953 » '" . 
1954 » .... 
1950 St. Ukrudtsf. 
1950 I » 
1950 » 
1952 » 
1952 » 
1953 » 
1953 » 
1954 » 

502 
408 

1345 
799 
342 
190 
480 
307 
442 
648 
226 
796 
560 
153 
586 
598 
475 
138 
287 
303 
442 
503 
590 
831 
304 

4241 446 1 

4261 453 1 

143211392 
853: 783 
362 390 
152 178 
4241 444 
410: 377 
420 475 
672 727 
218 332 
763 799 
601 586 
157 157 
501 492 
772 775 
470 510 
124 123 
253 297 
226 310 
434 405 
434 430 
547 521 
712 778 
321 282 

3911 410 
1368'1386 

784 830 
376 383 
191 189 
453 434 
395 391 
445 498 
733 740 
310 353 
788 853 
525 563 
154 167 
557 558 
754 792 
485 511 
139 173 
294 316 
341 334 
359 354 
327 343 
465 560 
649 746 
232 293 

, 

I 

I 
179 142 186 185

1 
I 

121 132 140 121 

I 
172 189 193 171 

I 176 190 208 180 

I 

243 226 219 208 
230

1 
203 228 236 

69 92 89 97 
I 486 468 476 482 

I 

185 197 192 161 
294 303 286 285 

, 75 37 55 57 

! 
184

1 
194 189 192 

I 219- 194 202 188 
I 32 30 38 27 
I 120 119 148 139 

306 347 345 306 
228[ 198 254 267 
130 i 110 1331149 
1681 163 165 126 
179i 133 150, 129 
1721202 182 174 
144 162 164 142 
177, 162 169 145 
311! 298 315 325 

1 

151 i 150 153 180 
I 

203 820 
135 577 
189 830 
168 980 
223 830 
253 -
101 438 
503 571 
161

1

712 
317 969 

48 285 

780 896 
702 774 
870 850 

1020 1000 
900 920 
- -

424 453 

6631633 
738 788 
906 999 

8 
7 
8 

10 
9 

4 
6 
8 

10 
4 

I 
i i 

90 930 _ i ~ -

03 727139.8 38.5 .24.0 18.3 32.1 
60 89011.7 6.7' 3.4 4.3 4.6 
20103022.4 11.6 :16.5 19.7 15.0 
60103026.9 16.9 ,16.2 17.8 17.8 

- 13.5 5.7' 4.7 0.8 1.0 
60 458 19.6 23.0 9.9 8.6 5.8 
43 61312.. 6.1 3.4 5.0 3.8 
56 84010.4 4.5 3.7 2.6 2.9 
60107327.6 22.9 10.3 3.8 0.8 
15 490 - - i -

1821 843 
2891 461 
829 809 8' 33 9?0 2~.o 12.6 ; 5.2 I 5.1 4.7 

25 10:J3 1.9 6.3' 3.1 , 1.31 2.3 
81 9162l.2 9.2 2.7: 6.8 3.2 
80 710 1 9.4 6.7 I 5.0 , 4.6 I 4.2 
39 86335.2 10.1 ;16.5113.2 112.4 
15 633145.4 35.6 :30.6 130.5 ,29.9 

1981073 106011077 10 
24 714 7561 812 7 

144 630 640, 650 6 
337 673 876, 842 8 
258 65016851 717 6 
136 433 513 496 4 
163110201050'119010 
120 12001130 120°112 
197 683 660 743 6 
142 815 800 808 6 
164 718 680 738 6 
329 860 918 918 8 
162 940 904 932 9 

96 575' - - ' , 
6011301 - - I 
201190 _ _ i -
80 665 19.0 17.7 13.2 14.4 10.3 
85 75513.5 13.4 14.0 8.1 7.7 
35 740 2.1 0.8 0.2 0.1 0.2 
38 923 ° O O O O 
92 948 - -

a. Ubehandlet (untreated), b. Blåsten (Copper Sulphate), 30 kg/ha, c. DNOC~Na, 5 kg/ha (DNOC-Na, 5 kg per hect.), d. M-hor
mon (4 K-2 M), 1/2 kg virks. stof pr. ha (MCPA, 1/2 kg active material per hect.) , e. DNOC-Na, 2.5 kg + 1/4 kg virks. stof pr. ha 
(DNOC-Na, 2.5 kg + MCPA, 1/. kg active material per hect). 1000 liter vædske pr. ha (1000 litres Iiquid per heet.). 



Hovedtabel II. Ukrudtsbekæmpelse i spindhør med M-hormon på forskellige tidspunkter 1949-54 

(Weedcontrol in fibre flax with MCPA-~a on difIerent time) 

Lb. nr.1 Å Forsøgssted kg langtave pr. ha kg blår pr. ha i kg frø pr. ha I pet. ukrudt 
(';Io weeds) (Seriall (Y r ) (Experimental (kg long fibre per heet.) (kg tow per heet.) I (kg seed per hed.) 

no.)' ear Station) ----- , __ ~ 
__ 'c--~-,---___ ,-----a_l,----b_,:_c._L~_1 _e __ ll:,1 b I c I d I e a 1 b Ic Tdl'-;;-I a I b I c I ,~J_e_, 

31611951 Aarslev .. , 4901468 529 5291476 108 13111211 88 114 673 7441797 7341706151.t 43.2 24.8 24.1 17.3 
327 i 1952 » ••• 1410

1

1371 1347 14201384 199 260 2001202 172 790 790 830 8301 820i15.7 6.3 9.7 7.2 9.2 
332 , 1953 »... 758 738 788 774 736 185 199 164 182 177 840 880 930 920 990 ,28.1 29.3 19.1 29.2 24.5 
342 : 1954 )). . . 356 330 353 352 357 213 230 211' 216 228 860 870 950 9401910124.6 18.0 13.4 12.2 14.8 

25/49 1 1949 St. Ukrudtsf. 630 566 598 594 555 4741466 355 380 423 876'11392 1013 1291 886 - - i -

32/50 1950 » 153 122 113 126 111 143 153 144 142 110 519 529 516 506 450 -
33/50 1950 » 221 274 275 223 219 1631137 136 132 153 819110941009 859, 875 -
13/51 1951 )} 634 575 576 584 606 126 180 142 144 145 7001648 692 712

1 
64413.9 9.0 6,4 12.8 16,9 

15/51 1951 )} 788 847 955 763 715 139 157 132 116 115 690 865 900 670
1 

68022.517.0 11.0 9.8 19.2 
18/51 1951 » 545 571 558 514 476 180 , 188 212 216 1921070114310841227

1
105012.9 4.5 2.7 3.9 5.4 

42/52 1952 )} 410 456 436 336 449 170: 225 233 226 1781 604 728 684 616 68428.4 11.0 14.8 9.3 17.2 
44/52 1952 » 475 488 495 542 374 294' 318 314 302 310

1 
436 424 412 432! 39°128.8 14.8 14.5 9.7 19.8 

46/52 1952 » 552 313 446 3621 405 200' 254 227 204 158 872 748 844 7681 75217.8 11.0 14.0 13.8 13.0 
45/53 1953 » 551! 465 476

1

472, 480 2031 200 211 190 180 804 740 736' 776' 740 1.5 0.2 0.1 0.1 0.2 
47/53 1953 » 4171' 454 605 7281705 4791 555 458 445 4271 524 572 6961' 796 71632.911.3 2.4 4.5 7.5 
54(54 1954 » 533 524 652 552 310 261

1 
360 290

1 
336 4751173511775 164;-d395 1120 11.8 0.4 O O 1.0 

a. Ubehandlet (untreated), b. M,hormon (4 K-2 M), 'j2 kg virks. stof pr. ha i kimbladstadiet (MCPA, '/2 kg active ma!erial in seed
Ieaf stage), e. )J-hormon, '/2 kg virks. stof ved 4-5 cm højde (MCPA, '/2 kg aetive material by 4-5 cm height), d. som c. ved 8-10 cm 
højde (8-10 cm height), e. som c., 12-15 cm højde (by 12-15 em height). 1000 liter vædske pr. ha (1000 litres liquid per heet.). 



Hovedtabel III. Ukrudtsbekæmpelse i oliehør med forskellige kemikalier 1950-54 

(Weedcontrol in linseed flax with different chemicals) 

Lb. nr. Å Forsøgssted kg frø pr. ha kg strå pr. ha pct, ukrudt 
(Serial (Y r ) (Experimental (kg seed per hed.) (kg straw per hed.) (% weeds) 
no,) ear Station) -- 1'- - I I--

a I b I c I d 1 e a b I c d I e a i b i c i d_l_e_ 

311 
315 
326 
331 
339 
315 
326 
331 
311 I 
315 I 

326 
331 
341 
311 
315 
331 
341 

36/50 
156/52\ 

1950 1 Aarslev .,. '1686114671178911693!1730!3030130901320fJ315013350'39.s 138.0 123.3 15.5 12.7 
1951 » ... 11170136811416115161144211440 143°.1151°1158011540 24.5116,2 24.2 16.2 17.3 
1952 }} ... 1 5701 630 650. 71°178°119601920119601950,212069.0 69,3 67.0 67.9 67,7 
1953 )} ... 1 590\ 6901 680\ 750 740

1

1800225°

1

'191°
1

1920206066.7 66.6 6l.7 65.7

1

66.2 
1954 » ••• 11040117°1117011160111501060.1070103°11060102053.5 35.6 .49.2 35.2 33.7 
1951 Borris., . . . 739 596 6541 590 686,4261142444346140384314115.9 6.3' 5.8 1.4 1.8 
1952 }). , . ,. ' 510 580 600! 620 54°125502670.25902630 265043.6 45.1 !134.3 18.5 234 
1953 » ... ,. 1 99410691105011251119431214225'4100:39634356:59.5 41.9 37.2 48.9/57:. 
1950 Lyngby ... I - - - -1- -1-1-: - - '39.4 40.21 27 .1 I 8.7 18,0 
1951 » ... i1652 1675 19812013202912220231326252350228741.6 29.9111.4, 4.3 10.0 
1952 )}. .. 453 508 927 791192714801300114901330146074.6 70.6 '\39.5 150.n 48.6 
1953 », .. 1442150617241578142911720 1660i1560;1450 151037.8 34.0 6.21 8.6 6.6 
1954 », . . 3781 434 379 746 555 13301470 1410 1240,129055.3 47.2 45.9 24.8 28.9 
1950 Ødum..... 1630204620911853,2091263827441270412684:276044.7 35.4 [20,7 119.7\22.2 
1951 ». . . . . 830 1390 1760 155°

1

1670,1440 1830,201°118601202075.5 64.0 52.6 152.7 49.4 
1953 ». . . . . 5701 940 890 940, 9002210i2640,2520!2570,249067.0 44.6 55.0 46.0 42.2 
1954 \ » ",.. 550 j 950110701110°1'1140192°12760,25002560251045'4 34.9 29.s 29.8 ,27.9 
1950 St. Ukrudtsf. 1918 19352023186318402957295028922707'2655 - - - I 
1952 1 Rønhave. ·1165011910i2100117101205014210 4030[40101413014040\34,6 28.5 10.9 t3~ 1~ 

a. Ubehandlet (untreated), b. Blåsten (Copper sulphate), 30 kg kg/ha, c. DNOC-Na, 5 kg/ha, (DNOC-Na, 
5 kg per hed.), d. M-hormon (4 K-2 M), 1/2 kg virks. stof pr. ha (MCPA, 1/2 kg active material per hed.), e. 
DNOC-Na, 2.5 kg +4 K-2 M, 1/4 kg virks. stof pr. ha (DNOC-Na, 2.5 kg + MCPA, 1/4 kg active material per 
hect.). 1000 liter vædske pr. ha (1000 litres liquid per hect.). 



Hovedtabel IV. Ukrudtsbekæmpelse i olie hør med M-hormoll på forskellige tidspunkter 1949-54 

(Weedconlrol in linseed flax wilh MCPA·Na an difIerent time) 
-----------------

I 1 
Lb. nr. Å Forsøgssted kg frø pr. ha kg strå pr. ha 

(Serial r (EXperimentall (kg seed per hect.) (kg straw per heet.) 

no.) (Year)I Station) ,-'--- , -- __ o 

l b l I l t i a ! b c I d l e a c d e a 

l I 1 1 1 I i 
295 1949 Aarslev .. , 1680,1790,1830 1890 1670:2150193020602060,1890:27.4 
312 1950 » ... 170011900,192011980,204013020302029603300:2960131.3 
316 1951 » ... 143911584116881751:17081147011490165016701155018.4 
327 1952 

l 
» ... 710 750 , 990 88°1103°1198°,2150 2150,215012210i64.5 

332 1953 » ., . 720 1010 ,1200 1260 960,1950214024002330222071.4 
340 1954 » ... 9901010.1130121011401 940 96010701 980 95032.7 
312 1950 Ødum ..... 171017901189018301780180017301800116801590 -
316 1951 » ..... 790 1350;134'1'270 "O 15" 18901182°115301111015 .• 
332 1953 » ....• 510 7501 870 910 860242°1257027402110190076.0 
342 1954 8401150112301210 990 45101489014840!4460 4110 46.5 » ...•. 

21902090:25102330,224032201381013490135401287052.0 312 1950 Rønhave .. 
157/52 1952 » .. 1720 176011720 171011740:40701388014170400013790150.0 
37/50 1950 St. Ukrudtsf. 18482015:2043 1950 19131313731102932 28102727 -
48/53 1953 » 1160127°1 1340 11301124014490:4970i4680,39501369Y3.1 

Plan: 
a. Ubehandlet a. Untreated 

l 

p et. ukrudt 
% weeds) ( 

b I c i d I e -

14. 

-- I 
9 16.8 16.7 '24.8 

7.5 5.5 9.6 21. 
16. 
48. 
57. 
29. 

58. 
60. 
13. 
20. 
28. 

13.6 10.8 9.6 
5 55.8 55.6 48.3 
6 56.6 61.4 60.1 
1 16.3 19.2 30.0 

9157.0 45.2 54.9 
o 58.0 57.0 63.0 
4 13.6 21.1 31.7 
7 20.0 18.1 119.4 
G 136.1 37.5 .34.9 

30. 
-1-- '-

3

1

35.7 126.a ;14.9 

l i 

b. M·hormon 1/2 kg v. st. i kimbladstadiet b. MCPA, '/2 kg active substance in seed-Ieaf stage 
e. » 1/2 »» ved 4-5 cm højde c. » '/2 » » » by 4-5 cm height 
d. » 1/2 »»» 8-10 cm højde d. » lj2 » » » » 8-10 cm height 
e. » l/a»»» 12-15 cm højde e. » 1/2 » » » » 12-15 cm height 
1000 liter vædske pr. ha 1000 litres liquid per heet. 


