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Resumé 
Undersøgelser oVer virkningen af CCC (ehlorchlolinchlorid) i forskellige kornarter gav føl-
gende resultater: 

Hvede: Efter anvendelse af 1-1,5 kg CCC blev der målt en stråforkortning på 22 pet. i forhold 
til ubehandlet. Resultaterne tyder på stor årsvariation med hensyn til virkning på kærne-
udbyttet. Lejesæd forekom ikke. 

Rug: I rug medførte behandling med 1,5 kg CCC pr. ha stråforkortning og forøget stråstiv-
hed, der bevirkede, at en given lejesædsgrad indtrådte på et senere tidspunkt. I gens. af 
9 forsøg blev der opnået et signifikant merudbytte på 1,3 hkg kærne pr. ha, og virkning 
af CCC var desto bedre, jo kraftigere afgrøden var gødet med kvælstof. 

Havre: Sprøjtning med 1,5 kg CCC pr. ha ved 40-50 cm plantehøjde i havre på lavbundsjord 
forøgede stråstyrken væsentligt og gav i gens. af 3 forsøg et signifikant merudbytte på 
1,8 hkg kærne pr. ha. 

Byg: I byg frembragte behandling med CCC næsten ingen stråforkortning, og virkning over-
for lejesæd og kærneudbytte blev først opnået efter anvendelse af 4-8 kg CCC pr. ha. 
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Indledning 
I korndyrkning er lejesæd ofte en faktor, som 
virker begrænsende på kærneudbyttets størrelse. 
For at nedsætte risikoen for lejesæd gøres der 
gennem kornforædling et stort arbejde for at 
finde frem til mere kortstråede og stråstive 
sorter, men dette er tidkrævende, idet der hyp-
pigt er negativ korrelation imellem stråstivhed 
og andre ønskelige faktorer. 

Man har derfor inden for den landbrugs-
videnskabelige forskning gjort sig visse over-
vejelser med hensyn til at eliminere lejesæd ved 
f.eks. ad kemisk vej at gribe ind og regulere 
strækningsvæksten hos planter. 

Et af de stoffer, der har evne til at reducere 
strækningsvæksten, er chlorcholinchlorid (CCC), 
2-chlorethyltrimethylammoniumchlorid, et hvidt 
krystallinsk stof opløseligt i lavere alkoholer og 
vand (74 g i 100 ml vand ved 20° C). Vandige 
opløsninger af stoffet er kemisk stabile og be-
varer deres biologiske effektivitet. 

Af karakteristiske virkninger på planter efter 
behandling med CCC anføres, at stængelinter-
nodierne forkortes og bliver tykkere, samt at 
bladene bliver kortere og bredere end normalt, 
og farven på disse bliver mere grøn. 

Af plantefysiologer henregnes CCC til en 
gruppe tilvækstregulatorer, som betegnes anti-
gibberelliner. Virkningen af CCC er første gang 
beskrevet af Tolbert (1960). 

CCC markedsføres mest i form af vandige 
opløsninger med 40 % virksomt stof under 
navne som Stabilan og Cycocel. 

Udenlandske undersøgelser 
Siden 1960 er der gennemført en lang række 
undersøgelser vedrørende virkning og anven-
delsesmuligheder for CCC inden for korndyrk-
ningens område.. Undersøgelserne har bl.a. om-
fattet: 

Anvendelse. 
B eh andlingstid spunkt. 
Dosering. 
Virkning på forskellige kornsorter. 
CCC og kvælstofgødskning. 
CCC og svampesygdomme i korn. 
Optagelse og nedbrydning af CCC i planter. 

Anvendelse 
CCC optages af såvel rødder som blade og for-
deles meget hurtigt i planterne. Virkning af 
stoffet kan derfor opnås såvel efter udstrøning 
af pulver på jorden som ved udsprøjtning på 
planterne. Af disse to anvendelsesmuligheder 
vil sprøjtning være at foretrække, idet der ved 
brug af CCC i pulverform skal anvendes større 
mængder end ved udsprøjtning for at opnå sam-
me virkning. Sturm og Jung (1964) fandt i gen-
nemsnit af 20 forsøg i hvede 1962-63, at me-
dens tilførsel af CCC udstrøet på jorden gav 
en stråforkortning på ca. 15 pet., blev der for 
samme mængde CCC udsprøjtet opnået en for-
kortning på 20-22 pet. 

Primost og Rittmeyer (1968) fandt i CCC-
forsøg med hvedesorter, at 3,0 kg CCC pr. ha 
udsprøjtet førte til samme stråforkortning som 
4,0 kg CCC anvendt i pulverform. 

Da sorterne inden for kornarterne, som det 
vil fremgå af det følgende, reagerer forskelligt 
på CCC-tilførsler, vil mængderne lettere kunne 
indpasses ved sprøjtning end ved udstrøning 
og tillige kan i samme arbejdsgang foretages 
udsprøjtning af herbicider eller sengødskning 
med f.eks. urea (bladgødskning). 

Behandlingstidspunkt 
Tidspunktet for sprøjtning med CCC øver en 
væsentlig indflydelse på den stråforkortende 
virkning. I gennemsnit af 12 forsøg i hvede i 
1963 med forskellige sprøjtetidspunkter og sti-
gende CCC-tilførsel fandt Sturm og Jung 
(1964), at der opnåedes den største stråforkort-
ning, 19-24 pet., ved sprøjtning med CCC på 
et sent tidspunkt, dvs. ved en plantehøjde på 
30 cm, mens behandling ved en plantehøjde 
på 15 cm gav 12-19 pet. forkortning. Stråinter-
nodiemålinger lod formode, at det dog var mest 
fordelagtigt med den tidlige CCC-behandling. 

Ved tilførsel af CCC iblandet kunstgødnin-
gen før hvedens såning sammenlignet med ud-
sprøjtning på buskningsstadiet og ved begyn-
dende strækningsvækst fandt Primost og Ritt-
meyer (1968), at det bedste tidspunkt for anven-
delse af CCC var ved begyndende stræknings-
vækst, dvs. når planterne var ca. 15 cm høje. 
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CCC forkorter først og fremmest de inter-
nodier, som har stærk aktiv strækning på det 
tidspunkt, hvor CCC tilføres. De nederste in-
ternodier, der er af stor betydning med hensyn 
til resistens overfor lejesæd, vil derfor forkortes 
mindst, desto senere behandling med CCC fore-
tages CKoller 1968). 

For rug ligger behandlingstidspunktet noget 
senere end for hvede. Bengtsson og Wilnsche 
(1968) fandt, at efter tilførsel af 1-2 kg CCC pr. 
ha henholdsvis inden strækningsvæksten var be-
gyndt, når planterne var 15-20 cm høje, og når 
de var 30 cm høje, var strålængden den samme, 
men stråstyrken var derimod klart bedst efter 
det seneste sprøjtetidspunkt. 

Havre reagerer bedst på CCC ved behand-
ling på et sent tidspunkt i væksten, dvs. når 
afgrøden er 40-50 cm, og havretoppen er mærk-
bar men ikke synlig. 

Stråforkortning viser sig på grund af det sene 
sprøjtetidspunkt kun for de to øverste inter-
nodier. Sprøjtning med CCC bevirker en bedre 
stråstivhed, selvom det sene behandlingstids-
punkt ikke forårsager nogen supplerende for-
stærkning af stråbasis (Sturm og Effland 1968). 

Dosering 
Længdevæksten vil mindskes desto mere, jo 
større mængder CCC, der anvendes, men til-
ført i for stærk koncentration vil behandling 
med CCC kunne påvirke høstudbyttet i negativ 
retning. 

I tyske forsøg med stigende CCC-dosering 
til vinterhvede, hvor mængderne varierede fra 
1,0-3,0 kg pr. ha, gav sprøjtning med mindste 
mængde CCC en reduktion af strålængden på 
14-15 cm i forhold til ubehandlet. For hvert 
tillæg på 0,5 kg CCC blev strålængden yderli-
gere forkortet med 2-3 cm, men anvendelsen 
af 2 kg CCC og derover medførte udbyttened-
gang. Tilsvarende resultater for stråforkortning 
blev fundet i lignende forsøg i vårhvede, hvor 
de afprøvede mængder var fra 0,5-2,5 kg CCC 
pr. ha, men udbyttenedgang forekom her alle-
rede efter anvendelse af 1,0 kg CCC pr. ha 
(Sturm 1965). 

Virkning på forskellige kornsorter 
Inden for kornarterne reagerer de forskellige 
sorter meget forskelligt på behandling med 
CCC. Det har således vist sig, at de sorter, der 
i forvejen er stråstive, viser den største stråfor-
kortning, mens mindre stråstive sorter viser en 
svagere reaktion på stoffet og kræver en større 
dosering. Primost og Rittmeyer (1968) har i 
forsøg med forskellige hvedesorter fundet, at 
sorter med gode kvalitetsegenskaber i flere til-
fælde viste en mindre stråforkortning end andre 
sorter med højere udbytteniveau og ringere kva-
litet. 

Ved sammenligning mellem rugsorterne 
Kongsrug II og Petkus II i svenske forsøg af-
stedkom en CCC-behandling en væsentlig kraf-
tigere stråforkortning af den i sig selv mere 
kortstråede og stråstive Kongsrug i forhold til 
den mindre stråstive Petkusrug (Bengtson og 
Wünsche 1968). 

For havre gør det samme sig gældende. De 
kortstråede sorter reagerer stærkest overfor be-
handling med CCC. Ved et relativt sent sprøjte-
tidspunkt med CCC kan man i havre kun vente 
en forbedring af stråstivheden for halmrige sor-
ter. 

Behandling med CCC har ingen indflydelse 
på indholdet af protein, fosfat og kalium i 
kærne (Jung og Henjes 1964) og fører heller 
ikke til nogen ernæringsfysiologisk ændring af 
prote ine t (Sadeghian, Kühn og Linser 1968). 

CCC og kvælstofgødskning 
Anvendelse af CCC til korn har først og frem-
mest økonomisk betydning i forbindelse med 
høje kvælstoftilførsler. For såvidt CCC bliver 
udsprøjtet uden samtidig forøgelse af den på 
stedet almindeligt anvendte kvælstofmængde, 
er udsprøjtningen kun at betragte som en slags 
forsikring. Stigende kvælstoftilførsel øger faren 
for lejesæd, men med CCC kan udbyttetab som 
følge af lejesæd enten forhindres eller evt. for-
mindskes (Sturm og Jung 1964). 

En rettidig sprøjtning med CCC vil forøge 
stråstivheden af hvede så meget, at kvælstoftil-
førslen ikke kun bliver bedre udnyttet, men 
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også med fordel kan øges væsentligt (.Buchner 
1965). 

CCC og svampesygdomme i korn 
CCC besidder ikke nogen direkte svampedræ-
bende evne, men det er iagttaget, at midlet har 
en hæmmende virkning overfor øjepletsvampen 
(Cercosporella herpotrichoides). Dette i forbin-
delse med den stråstyrkende evne kan give for-
klaringen på, at man ikke får så stærke angreb 
af knækkefodsyge, når der behandles med CCC. 
(Pommer 1967). 

Optagelse og nedbrydning i planter 
På lignende måde som for andre syntetiske for-
bindelser, der er fremstillet og taget i anven-
delse i nyere tid, har man også for CCC været 
opmærksom på risikoen ved brug af denne ke-
miske forbindelse. 

CCC optages som tidligere nævnt gennem 
rødder og blade og føres rundt til de forskellige 
skud. Spørgsmålet er derfor, hvilke forandrin-
ger der sker med CCC-indholdet i løbet af 
vækstperioden, og hvor meget CCC er der i den 
høstede afgrøde. 

Umiddelbart efter behandling med 2 og 4 kg 
CCC pr. ha til vinterhvede fandt Jung og Hejnes 
(1964) et CCC-indhold på 2200 og 3600 ppm 
i de vegetative plantedele, men i løbet af kort 
tid dalede indholdet, og 5 uger efter sprøjtning 
var der kun 7 og 25 ppm i tørstoffet. For vår-
hvede var tallene umiddelbart efter behandling 
henholdsvis 1200 og 2400 ppm og efter 5 uger 
17 og 47 ppm. 

Linser og Bohring (1968) fandt i markforsøg 
med hvede, at indholdet af CCC i skuddene 
efter tilførsel af 3 kg CCC pr. ha faldt f ra 172 
ppm kort tid efter sprøjtning til 3 ppm i den 
modne plantes strå. Hos vårhvede var tallene 
95 og 1 ppm. Denne nedgang skyldes både 
plantens vækst og en vedvarende nedgang i den 
absolutte mængde CCC pr. ha. Dette passer med 
den antagelse, at CCC-molekylet bliver ned-
brudt i planterne. Ifølge Jung og Fouly (1966) 
modsvares nedgangen i CCC-indhold af en 
stigning i planternes indhold af cholinchlorid 
og betain. 

På grundlag af resultaterne af restbestem-
melser i hvedeprøver f ra markforsøg kan det 
antages, at efter relativt tidlig anvendelse og 
tilførsel af under 3 kg CCC pr. ha vil det nor-
malt være muligt at undgå CCC-indhold i hve-
dekærner (Jung 1965). 

Ved toksikologiske undersøgelser på dyr har 
man vist, at der ikke finder nedbrydning af 
CCC sted i legemet. Allerede 2 timer efter til-
førsel af CCC er dette konstateret i urinen, og 
en næsten fuldstændig udskillelse sker i løbet 
af 2 døgn. Undersøgelser vedrørende ophob-
ning af CCC i legemet er også udført med ra-
dioaktivt mærket CCC, og dissse forsøg viste 
en udskillelse gennem urinen på 97,6 pet. efter 
2 døgn (Oettel 1965). 

Forsøg med CCC i de landøkonomiske foreninger 
I de landøkonomiske foreninger er der i årene 
1965-68 gennemført forsøg med CCC i de for-
skellige kornarter. I tabel 1 er vist et sammen-
drag af de opnåede resultater, anført i beretning 
om fællesforsøg i Landbo- og Husmandsfor-
eningerne i 1965-68. 

Forsøgene blev gennemført på arealer, der 
var anset for at være færdiggødet med hensyn 
til kvælstof. CCC blev tilført dels alene og dels 
sammen med ekstra kvælstoftilførsel. CCC blev 
udsprøjtet, når kornet var 15-25 cm højt. Dose-
ringen var til byg 1 kg CCC pr. ha, til hvede 
1-1,6 kg pr. ha og til rug 1-2 kg CCC pr. ha. 

Strålængdemålinger viste, at der i bygforsø-
gene kun var meget små udsving i strålængde 
mellem de forskellige forsøgsled. I hvede blev 
der i gennemsnit opnået en forkortning af strå-
længden på ca. 19 pet. efter behandling med 
CCC og for rugens vedkommende ca. 8 pet. 

Af tabel 1 ses det, at der i de 17 forsøg i 
byg ikke er opnået et statistisk sikkert merud-
bytte efter behandling med CCC, men derimod 
har der været et signifikant merudbytte for 
ekstra tilførsel af kvælstof. 

I gennemsnit af 51 forsøg i byg 66-67 er der 
opnået et merudbytte på ca. 1 hkg kærne pr. 
ha for sprøjtning med CCC, og signifikant ud-
slag for tilførsel af 60 kg N pr. ha ekstra. 

Gennemsnitstallene fra 27 forsøg i hvede ty-
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Tabel 1. Forsøg med kvælstof og CCC på normal gødet jord. (De landøkonomiske foreninger 1965-68) 
(Experiments with nitrogen• and CCC on top of normal N-fertilizing. (Farm advisory staff service 1965-68)) 

Udbytte og merudbytte i hkg kærne/ha (Yield and yield increase, hkg grain per ha) 
Antal O N / h a 60 N/ha 120 N/ha 

Afgrøde forsøg År — C C C + C C C — C C C + C C C — C C C + C C C LSD9 6 

Byg (barley) 17 1965 45,4 5,3 7,7 6,1 7,6 2,60 
» 51 1966-67 40,9 1,1 2,0 3,0 1,9 0,74 

Hvede ( w h e a t ) . . . 27 1966-67 53,8 —1,4 2,7 1,3 0,7 1,33 
Rug (rye) 5 1966-68 37,6 1,9 3,8 5,0 5,0 2,78 

der på, at behandling med CCC 1966-67 har heds udvalg for gødskning, jord og klima til 
forårsaget skade på afgrøderne, idet der i alle offentliggørelse i denne beretning, 
forsøgsled er målt mindre udbytte, hvor der er 
tilført CCC. 

I gennemsnit af 5 forsøg i rug har der været Forsøg med CCC i byg 
signifikant udbyttestigning for N-tilførsel, me- Experiments with CCC in barley 
dens behandling med CCC ikke har givet noget Resultaterne i tabel 2 viser, at stigende CCC-
statistisk sikkert merudbytte. dosering medfører stærkere reduktion af strå-

længde, senere skridningsdato og mindre lejesæd 
men samtidig øges faren for svidning og ned-

Forsøg med CCC ved Statens forsøgsvirksomhed g a n g . k æ r n e u d b y t t e . 
i plantekultur- A f t a b d 3 f r e m g å r d e t > a t d e r ; gennemsnit 

I Statens Ukrudtsforsøg kun er opnået statistisk sikre merudbytter efter 
I årene 1964-67 blev der af Statens Ukrudts- anvendelse af 4 kg CCC pr. ha og derover, 
forsøg gennemført forsøg med stigende mængde Udbyttenedgangen for stigende kvælstoftil-
CCC i byg og hvede. Talmaterialet fra disse førsel hænger antagelig sammen med forøgel-
forsøg er overdraget Statens forsøgsvirksom- sen i lejesæd. 

Tabel 2. Stigende mængder CCC til byg, 1964. (Increasing amounts of CCC for barley, 1964) 

*) Karakter Skridnings-
Kærneudbytte Strålængde for svidning * *) Lejesæd dato i juni 

CCC (Grain yield (Strawlength (Indices of (Degree of (Time of 
kg/ha hkg/ha) in cm) scorch) lodging) heading) 

6/8 19/6 28/7 

0 55,3 72 0 6,7 15 
1 56,8 72 0 6,7 15 
2 55,8 71 0 6,0 16 
4 56,0 67 0,3 4,7 17 
8 56,4 65 1,0 3,7 18 

12 54,4 63 2,0 2,3 19 
16 52,8 61 2,3 1,0 21 
24 52,2 56 3,3 0,3 22 
32 49,4 54 4,3 0 23 

*) Karakter for svidning 0-10, 10 = helt vissen 
(Indices of scorch) (10 == complete withered) 

**) Karakter for lejesæd 0-10, 10 = helt i leje 
(Indices of lodging) (10 = complete lodging) 

Behandlingstidspunkt: 40-45 cm plantehøjde. 
(Time of application at plant height 40-45 cm). 
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Tabel 3. Stigende mængde CCC ved forskellige kvælstofniveauer. Byg 1965-66 
(.Increasing amounts of CCC at different nitrogen level. Barley 1965-66) 

Kærneudbytte, hkg/ha (Grain yield, hkg/ha) 
CCC/kg/ha 

År N kg/ha 0 2 4 8 12 Gens. 

1965 0 44,5 48,9 51,7 53,7 54,3 50,5 
60 46,4 47,1 50,3 53,1 54,0 50,2 

120 46,4 45,3 47,0 52,3 48,2 47,8 
1966 0 34,2 33,7 34,8 34,9 35,5 34,6 

60 31,1 33,0 33,9 34,9 34,8 33,5 
120 29,1 31,4 32,1 33,0 30,2 31,2 

Gens. i 1965 45,8 47,1 49,7 53,0 52,2 LSD 9 5 = 
» 1966 31,5 32,7 33,6 34,3 33,5 LSD 9 5 = 

Gennemsnit 38,6 39,9 41,6 43,6 42,8 LSD 9 5 = 

I tabel 4 er anført strålængdemålinger og 
karakterer for lejesæd. Det ses, at stigende 
mængde CCC ikke har forøget den stråforkor-
tende virkning, men derimod givet en større 
stråstyrke. 

Tabel 4. Stigende mængde CCC ved forskellige 

kvælstofniveauer. Byg 1965-66 
(Increasing amounts of CCC at different nitrogen 

level. Barley 1965-66) 
Strålængde i cm 

(Strawlenght in cm) 
CCC, kg/ha 

År N , kg/ha 0 2 4 8 12 

1965 . 0 79 77 79 80 77 
60 81 79 79 79 77 

120 80 77 78 77 74 
1966 . 0 57 55 61 58 56 

60 54 50 52 54 53 
120 49 47 49 47 47 

Karakter for lejesæd 
(Degree of lodging) 

1965 . . 0 4,0 2,3 1,7 2,0 1,0 
60 7,3 7,0 6,7 5,7 5,3 

120 7,4 7,3 7,7 7,7 7,3 
1966 . . 0 1,0 0,3 0,3 0 0 

60 7,0 7,3 4,0 2,0 1,7 
120 10,0 8,3 7,3 5,0 4,7 

0 = (0 = no lodging, 10 = complete lodging). 

Forsøg med CCC i hvede 
Experiments with CCC in wheat 

I tabel 5 ses det, at sprøjtning med op til 4 
kg CCC har hævet udbyttet. Af karaktererne 
for gulfarvning af hvedeplanternes blade, givet 
17 og 32 dage efter CCC-behandlingen, frem-
går det, at tilførsel af større mængder har virket 
svidende. Selv om hvedeplanterne har rettet sig 
i løbet af vækstsæsonen, har denne svidning 
muligvis haft indflydelse på udbyttet. 

Af strålængdemålingerne foretaget d. 8/7 
dvs. 2 måneder efter udsprøjtning af CCC, 
fremgår det, at der allerede efter behandling 
med 1 kg CCC opnås en stærk reduktion af 
strålængden og i forhold til ubehandlet udgør 
denne ca. 15 pet. Reduktion af stængelvæksten 
øges med stigende mængde CCC, men for hvert 
tillæg af CCC er merforkortningen aftaget. 

Tabel 6 omfatter resultatet f ra forsøg 1964 
med stigende mængde CCC ved forskellig kvæl-
stofniveau. Eftersom sprøjtning med CCC fandt 
sted allerede på 3-bladsstadiet, blev der ca. 1 
måned senere foretaget en bedømmelse af af-
grødens frodighed. Karaktererne for frodighed 
viser, at afgrøden bedst har kunnet tåle sprøjt-
ning med CCC, såfremt der samtidig er gødet 
kraftigt. Der er kun små og usikre udbyttefor-
skelle mellem de forskellige forsøgsled inden 
for hvert kvælstoftrin. 
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Tabel 5. Stigende mængder CCC til hvede 1964 

(Increasing amounts of CCC for wheat 1964) 
Karakter for gulfarvning 

Kærneudbytte af hvedens blad 
CCC hkg/ha Strålængde i cm (Indices for yellow 

kg/ha (Grain yields) (Strawlenght in cm) collour of the leaves) 
6/6 23/6 8/7 23/6 8/7 

0 61,1 84 107 0 0 
1 64,2 75 93 0 0 
2 65,7 73 89 0,3 0 
4 65,7 72 82 2,3 0,8 
8 62,5 68 77 4,3 1,0 

12 60,1 67 73 5,5 3,0 
16 57,2 66 71 7,3 3,5 
24 55,8 65 68 9,0 5,3 
32 54,3 64 65 9,0 8,0 

I Karakter for gulfarvning af hvedens blade: 0-10, 10 = gule 
(Indices for yellow collour of the leaves) 

Behandlingstidspunkt: 40-45 cm planteh0jde. 
(Time of application: 40-45 cm plantheight). 

(10 = complete yellow) 

Tabel 6. Stigende mængde CCC ved forskellige kvælstofniveauer. Hvede 1964 

(Increasing amount of CCC at different nitrogen level. Wheat 1964) 
Behandling 

N kg/ha CCC kg/ha 
(Treating) 

Kærneudbytte 
hkg/ha 

(Grain yield) 
Strålængde i cm 

(Strawlenght) 

Karakter for 
frodighed*) 

(Indices of growth) 

9/5 6/6 23/6 8/7 6/6 
60 0 76,8 45 83 104 8,5 
60 1 76,3 37 72 95 7,3 
60 2 77,6 34 70 89 6,8 
60 4 76,5 31 66 89 6,8 

120 0 80,6 46 81 106 10,0 
120 1 80,8 37 71 95 8,5 
120 2 81,8 35 68 90 8,5 
120 4 78,5 33 67 89 8,5 

Karakter for frodighed: 0-10, 10 = frodigst. 
(Indices of growth) (10 = best) 

Sprøjtning med CCC på 3-bladsstadiet. (Application of CCC at the 3-leaves stage.) 

Behandling med 1 kg CCC pr. ha har medført 
en reduktion af strålængden på ca. 10 pet. og 
større mængder CCC har givet yderligere for-
kortning på ca. 5 pet. 

I tabel 7 er vist CCC-virkning på kærneud-
bytte og strålængde i 1965-66 ved stigende 
mængder CCC. Begge år har sprøjtning med 
CCC bevirket en udbyttenedgang. Beregnet på 
gennemsnitsudbyttetallene er LSD 9 5 mellem 

CCC-leddene = 2,9 kg. De i tabellen anførte 
udbyttetal er gens. af 3 kvælstofmængder. 

Der har i forsøgene ikke været vekselvirk-
ning mellem kvælstoftilførsel og anvendelse af 
forskellige CCC-mængder. 

Tallene for strålængder viser, at der allerede 
efter sprøjtning med 2 kg CCC pr. ha opnås en 
kraftig reduktion af strålængden, og ligesom det 
var tilfældet i de før omtalte forsøg, aftager 
forkortningsgraden for yderligere tillæg af CCC. 
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TabelStigende mængder CCC til hvede, 1965-66 

(Increasing amounts of CCC for wheat, 1965-666) 

CCC 
Kærneudbytte hkg/ha 

(Grain yield) 
Strålængde i cm 

(Strawlenght in cm ) 
kg/ha 1965 1966 gens. 1965 1966 gens. 

0 45,2 55,9 50,6 98 98 98 
2 -42,2 53,1 47,7 80 78 79 
4 41,9 52,7 47,3 78 76 77 
8 39,0 51,6 45,3 74 70 72 

12 40,2 50,9 45,6 73 69 71 

LSD 9 5 = 2,86 

Behandling med CCC ved 35 cm plantehøjde. 
(Time of application at plantheight 35 cm). 

II. Udvalget for gødskning, jord og klima 

Forsøgenes anlæg og gennemførelse 

Forsøg med CCC i hvede og rug 1967-68 

N kg/ha 
hvede rug 

0 40 
80 80 

160 120 
240 

CCC kg/ha 
0 
1,5 
3,0 

Forsøgssted: 

Sprøjtetidspunkt: 

Kornsort: 

Lundgaard - rug 
Askov - hvede 
Rug 25-30 cm plantehøjde 
Hvede 20-25 cm plantehøjde 
Rug Petkus II 
Hvede Starke 

Sprøjtetidspunkt, cm plantehøjde 
10-15 20-25 40-50 

Forsøgssted 
Askov Askov Borris 
Roskilde Lundgaard 
Rønhave Tylstrup 
I alt 24 kombinationer pr. kornart. 

Sortsvalg. De anvendte sorter i forsøget »Virk-
ning af CCC i forskellige kornarter og -sorter, 
1969-71« er valgt udfra ønsket om at sammen-
ligne virkningen af CCC på henholdsvis en 
blødstrået og en stivstrået sort. 
Lejesæd. Karakterer for lejesædstilbøjelighed, 

0 = helt stående 10 = helt i leje 
Sygdomsangreb. Statens plantepatologiske for-
søg har i forsøg med forskellige kornarter og 
-sorter 1969-71 foretaget bedømmelse af knæk-
kefodsyge i hvede- og rugforsøgene. Hvert år 
er der på forsøgsstationerne i tidsrummet mel-
lem grøn- og gulmodenhedsstadiét (1969 og 70 
i alle fællesparceller og 1971 i een gentagelse) 
udtaget prøver å 50 planter, som derefter straks 
sendtes til Statens plantepatologiske forsøg. 
Afgrødeanalyse. Bestemmelse af kvælstofind-
hold i kærne og halm er gennemført i forsøg 
med rug og hvede 1967-68 samt i forsøg med 
kornarter og -sorter 1969-71. 
Faldtalsbestemmelse er udført i rug og hvede 
i forsøg med kornarter og -sorter 1969-71. 

Virkning af CCC i forskellige kornarter og 
-sorter ved forskellig udbytteniveau. 1969-71. 

Hvede Rug Havre 
Starke Kongs Stål 
Cato Petkus Condor 

N kg/ha 
0 0 0 

100 75 25 
200 150 50 

K, kg/ha 
0 0 0 

150 150 150 

CCC kg/ha 
0 0 0 

1,5 1,5 1,5 

Forsøg med CCC i hvede 
Experiments with CCC in wheat 

I tabel 8 er anført resultater fra forsøg i 
hvede 1967 og 68 med tilførsel af 1,5 og 3,0 
kg CCC pr. ha. Der har i gennemsnit været et 
merudbytte på ca. 3 hkg for CCC. CCC-virk-
ningen har ikke været ens de 2 år, men resul-
tatet tyder ikke på, at det er nogen fordel at 
forøge mængden af CCC fra 1,5 til 3,0 kg 
pr. ha. 

CCC-behandling har medført en nedgang i 
halmudbytte, hvilket stemmer godt overens med 
de opnåede reduktioner i strålængden. Sprøjt-
ning med 1,5 kg CCC pr. ha har i gennemsnit 
forkortet strålængden med 20 cm i forhold til 
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Tabel 8. Stigende mængde CCC til hvede 1967-68 (Increasing amounts of CCC for wheat 1967-68) 

CCC-virkning, hkg/ha (Effect of CCC, hkg/ha) 
Strålængde i en! 

Kærne (Grain) Halm (Straw) (Strawlenght in cm) 

CCC kg/ha 0 1,5 3,0 0 1,5 3,0 0 1,5 3,0 
1967 36,8 38,1 40,7 52,5 51,2 50,3 92 77 78 
1968 45,0 49,1 47,1 60,3 51,3 48,0 95 70 65 

Gns. (Average) 40,9 43,6 43,9 56,4 51.3 49,2 93 73 72 

Tabel 9. Forsøg med CCC i hvede, 1969-71. (Experiments with CCC in wheat, 1969-71) 

Kærneudbytte, hkg/ha gens. (Grain yield) 
O N 100 N 200 N gens. 

Sted År — C C C + CCC — C C C + CCC — C C C + CCC — C C C + CCC 

Askov 69 17,8 16,9 44,0 43,2 48,2 48,0 36,7 36,0 
71 31,5 31,5 57,5 56,4 63,4 62,0 50,8 50,0 

Roskilde 69 39,9 41,2 55,4 57,4 55,4 57,8 50,2 52,1 
70 24,4 26,9 44,6 40,0 43,3 45,6 37,4 37,5 
71 21,0 20,7 37,6 38,1 42,4 42,7 33,7 33,8 

Rønhave 70 54,2 55,3 65,6 65,8 64,6 68,0 61,5 63,0 
71 37,2 36,4 63,8 60,8 72,2 68,6 57,7 55,3 

Gennemsnit 7 fsg. 32,3 32,7 52,6 54,5 55,6 56,1 46,9 46,8 

(Average) 

ubehandlet, og der opnås ikke nogen væsentlig 
større reduktion af strålængden ved at fordoble 
mængden af CCC. 

I tabel 9 er anført resultaterne fra forsøg med 
CCC i hvede ved forskellig kvælstofniveau i 
årene 1969-71. I gennemsnit af 7 forsøg på 
3 forsøgssteder er der ikke fundet udslag for 
anvendelse af CCC. Som det ses af tabellen har 
udslag for CCC vekslet mellem positive og ne-
gative merudbytter de forskellige forsøgssteder 
og år, og en beregning viser, at der kun er op-
nået sikkert positivt merudbytte for sprøjtning 
med CCC ved Roskilde og Rønhave forsøgs-
stationer henholdsvis år 1969 og 1970. 

Tabel 10. Virkning af 1,5 kg CCC pr. ha til 
hvedesorter, 1969-71 

(Effect of CCC treatment on wheat varieties, 
1969-71 (1,5 kg CCC per ha)) 

Kærneudbytte, hkg/ha 
(Grain yield) 

— C C C + C C C 
S t a r k e . . . . 44,5 45,2 
Cato 49,2 48,4 

I forsøget indgik de 2 hvedesorter Weibulls 
Starke og Cato, og vekselvirkning sort - CCC 
var signifikant forskellige. Af tabel 10 ses, at 
medens der i Starke er opnået et positivt mer-
udbytte, har CCC medført udbyttenedgang i 
Cato. 

Tabel 11. Virkning af CCC på halmudbyttet 
Forsøg i hvede 1969-71 

(Effect of CCC on the yield of straw 
Experiment in wheat, 1969-71) 

hkg/ha 
— C C C . . . . 50,3 
+ C C C . . . . 46,3 

Af tabel 11 fremgår det, at behandling med 
CCC nedsætter halmudbyttet som følge af re-
duktion af strålængden. I gennemsnit af 7 for-
søg har der været et fald i udbyttet på ca. 4 
hkg pr. ha, og det har været af samme størrel-
sesorden for begge sorter. 

Som det ses af tabel 12, har der været god 
stråforkortende virkning af CCC, idet behand-
ling med CCC i forhold til ubehandlet i gen-
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nemsnit har reduceret strålængden med ca. 
22 pet. Forkortelsen er størst uden kvælstoftil-
førsel og aftager gradvis med øget kvælstoftil-
førsel. Der er målt lidt større effekt i sorten 
Cato end i Starke. 

Tabel 12. Strålængde i cm. Hvede 1969-71 (7 forsøg) 

(Lenght of straw in cm. Wheat 1969-71 (7 triols)) 
— C C C f C C C 

0 kg N/ha 75 54 
100 » » 91 72 
200 » » 94 78 
Gens. af 7 forsøg. . . . 87 68 
Starke 93 76 
Cato 80 60 

Der er ikke i nogen af forsøgene forekom-
met lejesæd. Knækkefodsyge-undersøgelser vi-
ser, at angrebsgraden af knækkefodsyge har 
været upåvirket af CCC-behandlingen. 

Til vurdering af kærnekvalitet er der i 5 af 
hvedeforsøgene 1969-71 udført faldtalsbestem-
melse. I tabel 13 er vist de gennemsnitlige resul-
tater. 

Tabel 13. Faldtal i hvede 1969-71 (5 forsøg) 
(Falling numbers*) (wheat 1969-71)) 

kg N/ha 
0 100 200 

Starke 

Uden CCC . . 283 295 291 
Med C C C . . . 279 296 287 

Cato 
Uden C C C . . 228 233 226 
Med C C C . . . 237 241 239 

*) Falling numbers for wheat: about 190. 

Behandling med CCC har ikke i sorten Starke 
influeret på faldtallene, hvorimod der har væ-
ret positiv virkning i sorten Cato, hvor fald-
tallene er forhøjet med 9-13 enheder. 

Forsøg med CCC i rug 
Expsriments with CCC in rye 
Forsøgene er 1967-68 gennemført på sandjord 
ved Lundgaard, og den anvendte sort har væ-
ret Petkusrug. Behandlingen med CCC er fore-
taget ved 25-30 cm plantehøjde. 

I tabel 14 er angivet gennemsnitsudbytte, 
strålængde samt lejesædskarakterer for forsøgs-
året 1967. I 1968 forekom der ikke lejesæd i 
forsøget. 

Af udbyttetallene fremgår det, at anvendel-
se af CCC ved alle kvælstoftrin har forøget ud-
byttet, hvorimod der ikke er signifikant forskel 
i udbytte mellem de to CCC-mængder. 

Af karaktererne for lejesæd (1967) ses det, 
at kun ved det laveste kvælstoftrin har anven-
delse af CCC givet mindre lejesæd. 

Undersøgelser 1969-71 af forskellige rugsor-
ters reaktion overfor CCC-behandling omfat-
tede sorterne Kongsrug II og Petkusrug II. 

Når kærneudbyttet i tabel 15 vises som gen-
nemsnit af de 2 sorter, skyldes dette, at der 
ikke fandtes signifikant vekselvirkning mellem 
sorter og CCC. 

Anvendelse af CCC har medført et signifi-
kant merudbytte, og af tabel 15 ses det, at der 
i gennemsnit af 9 forsøg er opnået et merud-
bytte på 1,3 hkg kærne. 

Tabel 14. Stigende mængde CCC i rug ved forskellig kvælstofniveauer 

(Increasing amounts of CCC at different nitrogen level. Rye 1967 and 1968) 
Udbytte (Grain yield) Strålængde (Strawlenght) Karakter for lejesæd 

kærne, hkg/ha cm 1967*) (Degree of lodging) 

N kg/ha 40 80 120 40 80 120 40 80 120 
0 CCC 23,9 27,3 31,3 125 125 127 5 9 10 
1,5 kg CCC . 24,2 28,7 33,2 120 122 123 3 9 10 
3,0 kg CCC . 27,5 29,1 34,3 121 120 122 3 9 10 

*) Karakter for lejesæd: 0-10, 10 = helt i leje. 
(Indices of lodging: 0-10, 10 = complete lodging). 
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Tabel 15. Virkning af CCC-behandling på kmrne-
udbyttet. Forsøg i rug 1969-71 

(Effect of CCC on the grain yield (Rey 1969-71)) 

År el. N kærne hkg/ha + C C C 

— C C C 

Askov 1969 32,3 35,8 
70 26,7 27,1 
71 37,9 38,3 

Lundgård. . 1969 34,1 35,9 
70 25,2 25,4 
71 26,7 28,1 

Tylstrup 1969 32,9 35,2 
70 46,0 45,0 
71 40,7 43,0 

Gens 1969 33,1 35,6 
70 32,6 32,5 
71 35,1 36,5 

Gens 0 kg N/ha 21,2 21,7 
75 » » 38,6 40,2 

150 » » 41,1 42,8 

Gens. (Average) 9 forsøg 33,6 34,9 

Resultaterne fra de enkelte forsøgsår og for-
søgssteder viser imidlertid, at CCC ikke har 
virket ens de forskellige år. I 1969 og 71 er der 
målt et stigende udbytte for behandling med 
CCC, medens det i 1970 har været uden betyd-
ning, om der anvendtes CCC eller ikke. 

Af udbyttetallene ved de forskellige kvælstof-
trin 0, 75 og 150 kg N pr. ha fremgår det, at 
anvendelse af et vækstregulerende middel som 
CCC ikke har nogen berettigelse, såfremt af-
grøden er svagt gødet. Merudbyttet i kærne 
har været stigende for stigende kvælstoftilfør-
sel og samtidig anvendelse af CCC. Det vil 
sige, at jo stærkere der kvælstofgødes, desto 
bedre virkning opnås der ved anvendelse af 
CCC. 

Tabel 16. Virkning af CCC på halmudbyttet. 
Forsøg i rug 1969-71. (9 forsøg) 

(Effect of CCC on the yield of straw. 
Experiment in rye 1969-71) 

hkg/ha 
Sort — C C C + C C C 
Kongs II. . 46,8 43,5 
Petkus II. . 46,3 46,0 

I tabel 1,6 er vist halmudbytterne for de tø 
sorter, der indgik i forsøget. Det ses heraf, at 
medens halmudbyttet er næsten det samme i 
Petkus, er der i gennemsnit høstet 3,3 hkg halm 
mindre i Kongs II efter behandling med CCC. 
Forklaringen herpå er, at CCC ikke har samme 
stråforkortende effekt i de to sorter. 

Af tabel 17 fremgår, at CCC har størst virk-
ning på strålængden i Kongsrug, hvor der mel-
lem ubehandlet og CCC-behandlet afgrøde er 
en gennemsnitlig strålængdedifferens på 16 cm 
eller ca. 14 pet. I Petkus er tilsvarende forkort-
ning 6 cm eller ca. 5 pet. 

Stigende kvælstoftilførsel har forårsaget læn-
gere strå. Størst forkortning efter sprøjtning 
med CCC opnås i begge sorter, hvor der ikke 
er tilført kvælstof. En forøget kvælstoftilførsel 
formindsker forskellen i strålængde mellem ube-
handlet og CCC-behandlet, men for Kongsru-
gens vedkommende er der dog stadig en for-
skel på 10 cm efter en tilførsel på 150 kg N pr. 
ha, medens denne i sorten Petkus allerede er 
halveret efter tilførsel af 75 kg N pr. ha. 

Ved Askov og Tylstrup er der i gennemsnit 
for de 2 rugsorter opnået større forkortning 
efter behandling med CCC end ved Lunds-
gaard. Sammenlignet med udbytterne i kærne, 
tabel 15, ses, at de mindste udbytter er høstet 
på Lundgaard. Det ser ud til, at der opnås en 
bedre virkning af CCC, desto større afgrøde 
der avles. 

Det er af afgørende værdi for kærneudbyt-
tets størrelse og kvalitet, at lejesæd indtræffer 
på et så sent tidspunkt som muligt. I forsøg 
med CCC i rug 1969-71 blev der fra og med 
ca. 1 måned før høst med jævne mellemrum 
givet karakter for lejesæd. 

I figur 1 er vist karakter for lejesæd som 
funktion af antal dage før høst ved forskellig 
kvælstoftilførsel og i hver sort. Det ses, at der 
er en tydelig tendens til, at en given lejesæds-
grad er indtrådt på et senere tidspunkt, hvor 
der er behandlet med CCC i forhold til ube-
handlet. Forskellen i lejesædskarakter på et gi-
vet tidspunkt har været større i Kongrug end i 
Petkusrug. 
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Tabel 17. Strålængde i cm. Rug 1969-71 (9 forsøg). (Lenght of straw in cm. Rye 1969-71) 

Kongsrug Petkusrug 
—CCC + C C C —CCC + C C C 

1969 130 111 126 122 
70 99 87 110 103 
71 110 94 111 105 

Gens. (Average). . 113 97 116 110 Gens. 

— C C C + CCC 

0 N kg/ha 103 82 106 97 105 90 
75 » » , , , , 119 103 121 116 120 110 

150 » » 117 107 120 116 119 112 

Askov Lundgård Tylstrup 
—CCC +• CCC —CCC + CCC — C C C + CCC 

1969 136 125 109 105 131 1̂ 20 
70 106 99 95 87 111 ipo 
71 122 110 91 81 117 107 

Gens. (Average). . 121 111 98 91 120 109 

Karakter for lejesæd 
Indices for lodging 

75 kg N/ha 

Kongsrug 

CCC 

CCC 

75 kg N/ha 

4-

2 -

0 

9-

7-

5-

40 30 

150 kg N/ha 

40 30 

Petkusrug 

20 

20 

10 
T dage før høst 
0 days before harvest 

— - C C C 
C C C 

—r r dage før høst 
10 0 <jayS before harvest 

Fig. 1. Forsøg med CCC i rug 1969-71. Karakter for lejesæd som funktion af antal dage før høst 
(gens. 8 forsøg) 

(Experiment with CCC in rey 1969-71. Indices of lodging as a funktion of days before harvest) 
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Forekomst af lejesæd har dog været meget 
varierende f ra år til år og f ra sted til sted, hvil-
ket har resulteret i, at korrelationskoefficienter-
ne på de enkelte kurver er lave (0,41-0,71). 

Tabel 18. Faldtal i rug 1969-71 (6 forsøg) 
(Falling numbers*) (Rye 1969-71)) 

N kg/ha 
0 75 150 

Kongsrug 
— C C C 128 141 117 
+ CCC 141 147 119 

Petkusrug 
— C C C 123 122 112 
+ CCC 134 136 117 

*) Falling numbers for rye: 100-150. 

Resultaterne i tabel 19 viser ingen direkte 
virkning af CCC på angreb af knækkefodsyge. 
En iagttagelse på Askov i 1969, hvor der i for-
søget var stærke angreb af knækkefodsyge, sy-
nes dog at antyde en indirekte virkning af CCC 
på kornets stråstivhed. I de parceller, der var 
behandlet med CCC, lå kornet i en og samme 
retning, hvilket kunne tyde på, at kornet var 
gået i leje under indvirkning af regn og blæst. 
Derimod så afgrøden i de ubehandlede parcel-
ler ud til at være gået ned uden indvirkning af 
vejrliget, idet kornet var væltet i alle retninger. 
Dette kan tyde på, at selv om angreb af knæk-
kefodsyge har været lige udbredt i alle forsøgs-
led, har følgevirkningen lejesæd været mindre 
i de CCC-behandlede forsøgsled. 

Tabel 19. Pet. strå angrebet af knækkefodsyge (Rug) 

(Percent straw with eye spot (rey)) 
Kongsrug Petkusrug 

— C C C i CCC — C C C ! CCC 

1969. . . . 14 11 5 10 
1 9 7 0 . . . . . . . . 26 24 28 23 
1971 25 34 41 35 

Askov 37 42 45 40 
Lundgaard . . . 20 22 24 20 
Tylstrup 8 6 6 9 

Faldtalsbestemmelse er udført i 6 af de 9 
rugforsøg 1969-71. De gennemsnitlige resulta-
ter er anført i tabel 18. Som det ses, har øget 
kvælstoftilførsel sænket faldtallene, på grund 
af stærkere lejesæd, men der er ved alle kvæl-
stoftrin målt højere faldtal, hvor afgrøden er 
behandlet med CCC. 

Forsøg med CCC i havre 
Experiment with CCC in oats 
Forsøg med CCC i havre blev 1969-71 gennem-
ført på lavbundsjord ved Borris. I forsøget ind-
gik de 2 havresorter Stål og Condor. Sprøjtning 
med CCC blev udført ved ca. 40-50 cm afgrø-
dehøjde. 

Virkningen af CCC med hensyn til kærne-
og halmudbytte samt stråforkortning var ens 
i de 2 sorter, hvorfor der i tabel 20 er anført 
gennemsnitstal. 

Af tabel 20 fremgår det, at behandling med 
CCC har givet positivt udslag, og der er i gen-
nemsnit opnået et merudbytte på 1,8 hkg kær-
ne pr. ha. Trods det sene sprøjtetidspunkt er der 
alligevel opnået en forkortning af strålængden 
på ca. 8 pet. i forhold til ubehandlet, en for-
kortning der har indvirket på halmudbyttet. 

Tabel 20. CCC og kvælstofvirkning i havre (3 forsøg) 
(Effect of CCC and nitrogen on oats (3 experiments)) 

Udbytte hkg/ha (Yield hkg/ha) 
Kærne (Grain) Halm (Straw) Strålængde i cm 

(Strawlenght in cm) 
N kg/ha — C C C CCC — C C C + CCC — C C C + CCC 

0 46,3 48,3 57,3 54,4 104 95 
25 48,4 48,9 60,9 58,9 107 99 
50 47,6 50,0 63,3 65,5 109 100 

Gens. (Average). . 47,4 49,2 60,5 59,6 107 98 
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Tabel 21. Karakter for lejesæd (Lodging indices) 

O N/ha 25 N/ha 50 N/ha 
År — C C C + C C C — C C C + C C C — C C C + C C C 

Stålhavre 

1969 8,0 5,5 6,5 6,5 6,5 7,0 
70 3,0 1,5 4,0 2,0 6,5 7,0 
71 5,0 2,0 7,0 3,5 9,0 5,0 

Condor 

1969 4,5 2,5 4,5 3,0 7,0 2,5 
70 2,5 1,0 2,5 0 3,5 0 
71 4,0 1,5 6,5 1,5 6,5 3,0 

10 = helt i leje (10 = complete lodging). 

Med stigende kvælstoftilførsel udjævnes udbyt-
teforskellen mellem ubehandlet og behandlet 
afgrøde. 

I tabel 21 er vist karakter for lejesæd umid-
delbart før høst de enkelte år. Trods årsvaria-
tion viser karaktererne tydeligt, at Condorhavre 
er mere stråstiv end Stålhavre, men for begge 
sorters vedkommende gælder det, at behand-
ling med CCC har øget stråstyrken væsentlig. 

Stigende kvælstoftilførsel har medført øget 
lejesæd, men CCC-behandling har reduceret 
denne stærkt selv på højeste kvælstofniveau. 

Diskuss ion 
Af resultaterne fremgår det, at CCC-behandling 
har virket forskellig i de afprøvede kornarter. 

I byg har forsøgene entydigt vist, at positivt 
resultat i stråforkortning, mindre lejesæd og 
øget kærneudbytte først er opnået ved anven-
delse af 4-8 kg CCC pr. ha. 

Som anført i indledningen blev der i de land-
økonomiske foreninger i gennemsnit af 51 for-
søg 1966-67 opnået et merudbytte for CCC på 
ca. 1 hkg kærne pr. ha, men som det også er 
påpeget (Fællesberetning 1967) er forsøgsresul-
taterne meget varierende. 

På grundlag af ovennævnte betragtninger må 
det set ud fra et økonomisk synspunkt være 
uden praktisk værdi at anvende CCC til byg, 
idet prisen på CCC er ca. 50 kr. pr. kg. 

I hvede er der kun opnået merudbytte for 
CCC-behandling i få af de gennemførte forsøg, 

og dette resultat stemmer godt overens med 
andre danske forsøg. Årsagen til den dårlige 
virkning af CCC kan måske forklares ved, at de 
her i landet dyrkede hvedesorter i sig selv er så 
stråstive, at anvendelse af CCC er uden betyd-
ning. 

I modsætning hertil viser adskillige uden-
landske forsøg, især tyske og østrigske, et sik-
kert merudbytte for CCC-anvendelse. Denne 
forskel mellem danske og udenlandske forsøg 
kan måske skyldes klima-, jordbunds- og sorts-
forskelle. For eksempel kan nedbør i den første 
tid efter udbringning af CCC bevirke, at stoffet 
vaskes af bladene. (Bohring 1972). 

Anvendelse af CCC til rug har i forsøgene gi-
vet sig udslag i et statistisk sikkert merudbytte 
på 1,3 hkg kærne i gennemsnit af 9 forsøg. 
Dette resultat kunne tyde på, at anvendelse af 
CCC måske har interesse i denne kornafgrøde, 
som er stærkt udsat for lejesæd med forringet 
kærnekvalitet til følge. 

Med henblik på imødegåelse af farerne for 
forgiftning er anvendelse af væksthæmmende 
midler underkastet bestemte lovmæssige for-
skrifter udarbejdet af landbrugsministeriets gift-
nævn. Ifølge giftnævnets oversigt fra december 
1971 må sprøjtning af kornafgrøder ikke ske 
senere end 3 måneder før høst, og halmen må 
ikke opfodres. 

For hvede og rug har dette regulativ kun teo-
retisk betydning, idet sprøjtning af disse af-
grøder bør foretages, når planterne er hen-
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holdsvis 10-15 cm og 20-25 cm høje, og det 
vil sige i god tid før høst, og at halmen nor-
malt ikke opfodres. 

Ifølge tyske forsøg (Sturm og Effland 1968) 
reagerer havre først tydeligt for CCC-behand-
ling, når afgrøden er 40-50 cm høj. Som det ses 
af tabel 20, har der været god virkning for CCC 
i havre, både med hensyn til kærneudbytte og 
stråstivhed ved det sene sprøjtetidspunkt. An-
vendelse af CCC i havre vil derfor primært 
være betinget af, om halmen kan undværes som 
foderhalm, men desuden om behandling med 
CCC kan gennemføres 3 mdr. før høst. 

I 1969-71 blev der i nogle af forsøgene kom-
penseret for en eventuel indvirkning af kalium 
på stråstyrken. Kalium har positiv betydning 
for udviklingen af planternes støttevæv. Der 
har ikke på de arealer, der var med i forsøgene, 
været udslag for kalium, og forsøgsled uden og 
med kalium er herefter indgået i beregningerne 
under ét. 

Der har i forsøgene ikke kunnet konstateres 
indvirkning af CCC-behandling på kvælstof-
optagelsen. 

Konklusion 
I byg frembragte anvendelse af CCC kun stati-
stisk sikre merudbytter efter tilførsel af 4-8 kg 
pr. ha. Set ud fra et økonomisk synspunkt må 
det derfor være uden praktisk værdi at anvende 
CCC til byg. 

Behandling af hvede med CCC foranledigede 
betydelig stråforkortelse. Sprøjtning med 1-1,5 
kg CCC pr. ha gav i gennemsnit en forkortning 
på ca. 22 pet. i forhold til ubehandlet afgrøde. 
Med hensyn til virkning på kærneudbytte blev 
der kun målt sikkert merudbytte i få af de 
gennemførte forsøg. På grundlag af disse for-
søg kan det ikke anbefales i almindelighed at 
anvende CCC til hvede, men da formålet med 
at forkorte en afgrøde er at nedsætte risikoen 
for lejesæd, kan anvendelse af CCC i hvede evt. 
have sin berettigelse under specielle forhold, 
hvor faren for lejesæd er til stede. 

I gennemsnit af 9 forsøg i rug blev der op-
nået et signifikant merudbytte på 1,3 hkg kær-
ne pr. ha for behandling med CCC, og virknin-

gen var desto bedre jo kraftigere afgrøden var 
gødet med kvælstof. Sprøjtning med CCC med-
førte en forkortelse af strået og en samtidig for-
øgelse af stråstivheden, der bevirkede at risi-
koen for lejesæd blev forrykket til et senere 
tidspunkt henimod høst. Rug syntes derfor at 
være den kornafgrøde, hvortil det under danske 
forhold kan være af størst værdi at anvende 
CCC. 

Sprøjtning med CCC i havre gav i gns. af 3 
forsøg på lavbundsjord et signifikant merud-
bytte på 1,8 hkg kærne pr. ha. Lejesædskarak-
tererne umiddelbart før høst lå i gens. 2-3 en-
heder lavere efter CCC-behandling. Der kan 
ikke på grundlag af 3 forsøg angives generelle 
anvisninger vedrørende anvendelse af CCC i 
havre. 

Da havre først med fordel behandles med 
CCC ved 40-50 cm afgrødehøjde vil dette van-
skeliggøre overholdelse af de lovmæssige for-
skrifter, ifølge hvilke CCC til korn skal anven-
des senest 3 måneder før høst. 

Summary 
Growth Regulation in cereal Crops by Means of CCC. 
The Government Experimental Stations conducted 
during the years 1964-71 a series of field experi-
ments on the effect of the growthregulating com-
pound Chlorcholin chloride (CCC). The experi-
ments dealt with the effect in different cereals, 
including problems of dosage, various uses of ni-
trogenous fertilizers, and effect on different varie-
ties of cereal species. Inter alia, the experiments 
gave the following results in the cereals tested. 

Maximum effect was observed in wheat where 
spraying with 1,0-1,5 kg/ha CCC resulted in an 
average of 22 pet. straw shortening compared to 
unsprayed control. In barley, straw lenght was 
reduced only on application CCC-doses of 4 kg/ha, 
or higher. Oats showed an 8 pet. shortening even 
after delayed spraying (plants approx. 50 cm high). 

Barley showed statistically significant increases 
in crop yield only in response to 4 to 8 kg/ha CCC. 

Results in wheat suggested a wide annual va-
riation in the effect of CCC. Significant increases 
in yield were found only in few of the experiments. 
Among the varieties tested, »Cato« showed a 
slightly stronger shortening effect compared to 
»Starke«. 
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The effect on straw lenght in rye was strongest 
in those varieties that per se had the shortest straw. 
For instance, CCC-treatment caused a 14 pet. 
shortening in »Kongsrug« compared to 5 pet. in 
»Petkusrug«. 

Observations on tendency to lodging in rye crops, 
beginning about one month before harvest, showed 
a definite tendency for a given degree of lodging 
to appear later in sprayed than in untreated crops. 
The difference in degree of lodging was again at 
any given time more pronounced in »Kongsrug« 
than in »Petkusrug«. A significant average sur-
plus yield of 1,3 h k g / h a in response to C C C was 
obtained 9 experiments in rye. The positive ef fect 
increased with increasing dressings nitrogenous 
fertilizer. 

Three experiments in oats were conducted on 
meadow soil at the Borris Experiment Station and 
showed a statistically significant surplus yield of 
1,8 h k g / h a grain in response to CCC. 

The estimates of degree of lodging in oats imme-
diately before harvest were on an average two or 
three points lower in response to CCC-treatment. 
The maximum increase in stiffness occurred in 
the variety among those tested, that originally had 
the stiffest straw. 

In addition, the experiments included observat-
ions on the yield of straw, uptake of nitrogen, 
quality of grain, and the influence on attack of 
»eye-spot« in wheat and rye. 
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